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ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
ДАМУЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ  

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
ƏОЖ 329.78(574) 
АБЗАЛХАНОВ А.С., ДОМАЛАТОВ Е.Б. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫҢ «ЖАС ОТАН» ЖАСТАР ҚАНАТЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖАСТАР САЯСАТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ РӨЛІ 
 

Жастар – қоғамның қозғаушы күші! Еліміздің ертеңі! Кемел келешек кілтіне қол 
жеткізуге олардың қосар үлесі қомақты. Жастар – келешегіміздің негізі ретінде өз білімімен, 
жасампаз еңбегімен жəне күш -жігерімен өз болашағын құрудың жаңа мүмкіндіктерін алу 
қажет. Ол ХХІ ғасырда Жаңа Қазақстанның – дамыған, бəсекеге қабілетті жəне əлемдегі 
сыйлы мемлекетті қалыптастыруды белсенді жалғастыруы қажет. Қалаған 
мамандықтарының білгірі атанып, мемлекет болашағына өз пайтасын тигізіп жүрген төменгі 
толқын өкілдеріне қандай айдар тақса да жарасады. «Нұр Отан » партиясы мен оның 
төрағасы, Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев жастарға ерекше көңіл бөліп келеді. Оған 
«Жас Отан» жастар қанатының қызметі дəлел. Бұл ұйым - жастардың жобаларын іске 
асырудың алаңы. Бүгінде жастар саясаты тəуелсіз Қазақстан елінің басты басымдықтарының 
бірі болып табылады. Жастарға айрықша көңіл бөлген мемлекет қана саяси жəне 
экономикалық табысқа жете алады. Жастардың инновациялық əлеуетін тиімді қолдана білген 
мемлекет стратегиялық артықшылыққа ие болады. Сондықтан да елімізде жастарды жалпы 
қоғамдық үдерістерге қосу мақсатында ынталандыру шаралары іске асырылып, олардың 
өзін-өзі жүзеге асыруы үшін мемлекеттік деңгейде жағдай жасалуда [1].  

Кез келген мемлекет үшін жастардың қоғам өміріне белсенді араласуы аса маңызды 
болып табылады. Осы орайда біз жастардың қоғам өміріне араласуының келесідей негізгі 
талаптарын жіктеп көрсете аламыз (кесте-1): 
 

Кесте 1. Жастарды қоғам өміріне белсенді араластрудың шарттары 
Қоғам мен мемлекет қамтамасыз ететін шарттар Жастарға байланысты шарттар 

Жастарды қоғамдық өмірге қатысуға дайындау Сапалы білім алу 
Жастарды ақпараттандыру Əлеуметтік иждивенттіліктен (асыраудан) 

 бас тарту 
Ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялардың Зиянды əдеттерден бас тарту 
көмегімен жастарды қоғам өміріне тарту  
Жастардың БАҚ жұмысына қатысуын кеңейту Спортпен жəне туризммен айналысу 
Жастарды өтеусіз еңбекке жəне қоғамға қызмет етуге Өзінің бойында жанындағы адамдарға 
көтермелеу деген жауапкершілік сезімін тəрбиелеу 
Жастар жобалары мен бастамаларын қолдау  
Жастар ұйымдарын дамыту  
Жастардың үкіметтік емес ұйымдар мен саяси партияларға  
қатысуы  

 
Аталған шарттардың бірі ретінде біздің зерттей мақаламыздың негізгі бағыты болып 

табылатын «НұрОтан» партиясы жанындағы «ЖасОтан» жастар қанаты. Ол 2008 жылғы 14 
мамырда Астана (бүгінгі Нұр -Сұлтан) қаласында «ЖасОтан» ЖҚ I Съезінде қоғамдық 
бірлестік тұлғасында құрылған. Ұйымның облыстық, Астана, Алматы жəне Шымкент 
қалалық филиалдары, сондай-ақ, қалалық жəне аудандық деңгейде бөлімдері бар. «Жас 
Отан» Жастар қанатының Орталық кеңесіне Қазақстан Республикасының Парламенті 
Мəжілісі мен барлық деңгейдегі мəслихат депутаттары, Үкіметтік емес ұйымдардың жастар 
көшбасшылары, жас спортсмендер мен мəдениет қайраткерлері кіреді. Жастар қанатының 
құрамын 2012 жылғы есеп бойынша 200 мың адамды құрайды. Бүгінгі таңда «НұрОтан» 
партиясы жанындағы «ЖасОтан» жастар қанатының Төрағасы Кəрібек Дəулет болып 
табылады (мамыр, 2019 бастап).  

Негізінен «Жас Отан» Жастар қанаты «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық 
партиясының идеясын қолдайды. Ұйымның мəлімделген міндеті - мемлекеттің дамуды 
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жаңашылдыққа ұмытылуды қамтамасыз ету мақсатымен елбасының саяси платформасының 
негізінде Қазақстан жастарын біріктіру. Мақсаты - өзінің cоңынан жастарды тартып, 
қабілетті, мықты жəне абыройлы саяси жастар ұйымын құру.  

Негізгі мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін «Жас Отан » ЖҚ негізгі жұмыс 
бағытын айқындайтын кезек күттірмес міндеттерді жүзеге асырады [4]: 

 Мемлекет басшысының саясатын қолдап, жастарды біріктіру. Аталған міндет 
жастар арасында еліміздің Президентінің беделін нығайту мен «Нұр Отан» ХДП-на 
жастардың сенімін көтеру бойынша кешенді шаралар əзірлеп, мемлекеттік-патриоттық 
негізде еліміздегі жастарды біріктіру. 

 Жастардың құқықтары мен мүдделерін қорғау – жастар үшін мемлекеттік кепіл мен 
құқықтарының қорғалуы қолданыстағы заңнамаға сəйкес қарастырылған. 

 «Жас Отан» ЖҚ қызметінде жастардың көп бөлігін тарту арқылы «Нұр Отан» ХДП 
əлеуметтік базасын кеңейту. Жастар қанатында партияның мүшелерін көбейту бойынша 
механизмдер əзірленуде, сондай-ақ, «Жас Отан» Жастар қанатына басқа да жастар ұйымдары 
мен қауымдастықтар тартылуда. 

 Міндет партия мен мемлекеттік органдарға кадрлар резервін қалыптастыру. «Нұр 
Отан» ХДП мен биліктің мемлекеттік органдарында кадрды толықтыратын жас 
көшбасшыларды дайындайтын жəне айқындайтын жүйені құруды көздейді.  

Аталған міндеттерге сəйкес еліміздегі барлық университеттерде «Жас Отан» ЖҚ-ның 
бөлімшелері жұмыс істеп, өзінің алдына келесі міндеттерді қояды: 

- Жастардың бойында қазақстандық патриотизм сезімін жəне жауапты азаматтық 
ұстанымын, Республиканың мемлекеттік рəміздеріне, Қазақстан халқының мəдени мұрасына, 
тіліне жəне дəстүрлеріне құрметпен қарауды қалыптастыру;  

-  Жастарды демократиялық, əлеуметтік əділ қоғам құру процестеріне тарту;  
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға жəрдемдесу; 
- Жастардың саяси экономикалық, əлеуметтік жəне өзге де құқықтарын қорғау 

жөніндегі қызметтерге қатысу; - Жастар мəдениетін қалыптастыруға, жастардың білім, 
зияткерлік жəне кəсіби 

деңгейін арттыруға жəрдемдесу; - Жастардың кəсіпкерлігін дамытуға жəрдемдесу, 
университеттің студенттерін 

жұмысқа орналастыруға көмектесу; - Жастардың əлеуметтік маңызды бастамаларына қолдау 
көрсету жəне оларды іске 

асыру; 
- Жастарды аға буынға деген құрмет, қамқорлық жəне мейірімділік рухта тəрбиелеу; - 

«Нұр Отан» партиясы мен «Жас Отан» ЖҚ-ның бағдарламалық құжаттарында белгіленген 
міндеттерді халыққа насихаттау жəне түсіндіру, «Жас Отан» ЖҚ-ның мақсаттары  
мен міндеттеріне қолдау көрсетуші жастарды өзінің қатарына тарту; - Жастар ұйымдарымен 

жəне басқа да елдердің азаматтық қоғам институттарымен 
ынтымақтастық орнатып, тиісті келісімдер жасау. 

Қазақстан Республикасында жастар саясаты аясында жастарды қолдау жəне 
отансүйгіштік пен белсенді азаматтық позициясын қалыптастыру мақсатында келесі жобалар 
мен бағдарламалар жүзеге асырылуда:  

1) «Жасыл ел». 2018 жылы «Жасыл ел» жобасы бойынша жетім, жұмыссыз жəне 
басқа санаттағы 24 мыңнан астам жастар бар. «Жасыл ел» жобасын іске асырудың 
тиімділігін арттыру мақсатында 2017 жылдан бастап жастар еңбек жасақтарын дамытуға 
(еңбекақыға қосымша ақы, киім-кешек тігу) 895 375 мың теңге мөлшерінде қаражат 
өңірлерге трансферттермен берілді [2].  

2) «Дипломмен-ауылға!». ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша 
«Дипломмен ауылға» жобасын іске асыру кезеңінде 60 мыңнан астам маман 15,3 млрд.теңге 
сомасына көтерме жəрдемақы алды, ал 27,5 мыңнан астам маман тұрғын үй сатып алу немесе 
салу үшін 70,6 млрд. теңге сомасында бюджеттік кредиттер алды. 

3) «Мəңгілік ел жастары – индустрияға» (Серпін) жобасы. Қазіргі уақытта «Серпін» 
жобасы бойынша 26 ЖОО-да 16 472 адам білім алуда. Оқыту педагогикалық, техникалық жəне 
ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша жүргізіледі. 2018 жылы университеттерде «Серпін 
2050» бағдарламасы бойынша оқуға 5089 грант бөлінді. 2017 жылмен салыстырғанда бұл 1376 
грантқа артық. Студенттерге 350-ден астам мамандық ұсынылды, оның ішінде 195-техникалық, 
91-педагогикалық жəне 64-ауыл шаруашылығына грант бөлінді. Бағдарлама 14 облысты 
қамтиды, оның 9-ы қабылдаушы, ал 5-і жіберуші өңірлер болып табылады.  
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Қазақстанда 15 мыңға жуық жас 2018 жылы «Серпін 2050» бағдарламасына қатысуға 
қабылданды.  

 «Жастар практикасы». Бұл бағдарлама жастардың алған мамандығы бойынша 
алғашқы жұмыс тəжірибесін алу мақсатымен жүргізілетін оқу орындарының түлектерін 
уақытша жұмысқа орналастыру. Жастар практикасына соңғы үш жылдың түлектері, 
жұмыссыз ретінде тіркелгендер жəне олардың жасы 29-дан аспағандар жолдана алады. 
Жұмыс беруші жұмыссызды жұмысқа алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, жұмыс 
беруші онымен Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сəйкес еңбек келісімшартына 
отырады. Жастар практикасының ұзақтығы 6 айдан аспайды.  

 «Жастардың кадрлық резервтері». Осы жоба барынша даярланған жəне тəжірибелі 
жастар үшін мемлекеттік басқару жəне квазимемлекеттік сектор жүйесінде басшылық 
қызметке тұруға бірегей мүмкіндік ашады деп көзделіп отыр. Жоғары əкімшілік жəне саяси 
лауазымдарға бос орындар пайда болған жағдайда Президенттік жастар кадр резервінде 
тұрған тұлғалардың кандидатуралары қаралатын болады. Бұл ретте Президенттік жастар 
кадр резервіне қабылданған тұлғалар резервте тұрған кезеңде лауазымға міндетті түрде 
тағайындалуы шарт болып табылмайды. Резервте тұрған тұлғалар ҚР Президентінің 
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында жəне оның филиалдарында одан əрі кəсіби 
жəне тұлғалық даму үшін оқыту курстары мен тренингтерден өту мүмкіндігіне ие болады.  

 «Мемлекеттік қызмет мектебі». Мемлекеттік қызмет мектебі жас көшбасшыларды 
оқыту, мемлекеттік органдарда тағылымдамадан өткізу арқылы мемлекеттік қызметтің іс 
жүзіндегі дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді. Мемлекеттік қызмет мектебіне жоғары оқу 
орындарының 3-4 курс студенттері қабылданады. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты – 
келешегін мемлекеттік қызметке арнағысы келетін жас маманның ЖОО дипломымен бірге 
мемлекеттік қызметтің талап-дағдыларын да қоса меңгеріп шығуына көмектесу.  

 «Жастар Отанға!». Бұл бағдарлама жастарды табысты келешекке жетелейтін 
иделогиялық бағдар болып табылады. Бағдарламадағы барлық мақсаттар мен міндеттер 
еліміздің «Қазақстан-2050» Стратегиясының идеясына арқа сүйеген жəне оны табысты іске 
асыруға бағытталған. Бағдарламаның басты ерекшелігі, міндеттерді тізіп шығу емес, оны 
іске асырудағы жаңа тұжырымдама болып табылады. Жастар тек игілікті алушылар ғана 
емес, оның бастамашысы жəне аталған бастаманың тікелей орындаушылары да болады. 
Жастардың мұндай кешендік нақты шаралары, партия мен «Жас Отанның» қайта жүктеу 
үдерісіне сəйкес келеді. 

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың 
бастамасымен 2019 жыл Қазақстан Республкасында «Жастар жылы» деп аталған болатын. 
Осыған орай 2019 жылға келесі негізгі жобалар мен іс-шараларды жүзеге асыру көзделген 
болатын: Қазақстан-Ресей жастар ынтымақтастығы форумын өткізу; «ZEREN 2019» 
республикалық білім беру жастар лагерін өткізу; Шымкент қаласында еңбек жастарының 
форумын өткізу; ҚР Президенті жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің кеңейтілген 
отырысын өткізу; Мемлекеттік тапсырма аясында Жастар саясаты саласында 4 əлеуметтік 
зерттеу, сондай-ақ жыл сайынғы «Қазақстан жастары» ұлттық баяндамасын дайындау. 

Сондай-ақ, жастар жылын өткізу бойынша жол картасы шеңберінде 4 блок (тірек іс-
шаралар, жаңа бастамалар, ҮЕҰ гранттық қолдау, мемлекеттік органдардың іс-шаралары) 
жəне бес бағыт көзделген [3]:  

Бірінші. Жастарды, оның ішінде жұмыс істейтіндерді тұрғын үймен қамтамасыз ету. 
Жұмыс істейтін жастар (жас мамандар) үшін жыл сайын үш қалаға (Нұр-сұлтан, Алматы, 
Шымкент) кемінде бір мың жалдамалы пəтер салу жоспарлануда.  

Екінші. Жастарды еңбекпен қамту. «Жас кəсіпкер» бағдарламасын əзірлеу, жас 
кəсіпкерлерді қолдау, оқыту, жаңа бизнес жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар 
ұсыну қарастырылған.  

Үшінші. Білім беру мен волонтерлікті дамыту. «Жас маман» бағдарламасын əзірлеу 
көзделген. Барлық жоғары оқу орындары мен колледждерді Ашық университет жобасына 
қосу.  

Төртінші. Жастардың əлеуметтік белсенділігін дамыту. «Жасыл Ел» қозғалысы 
негізінде «Жасыл қала - Жасыл ауыл» жалпыұлттық жобасын іске асыру көзделген. Құрылыс 
компанияларында Студенттік құрылыс отрядтары үшін квота бөлу. 2025 жылға дейін əскери-
патриоттық тəрбие беру бағдарламасын əзірлеу жəне басқалар. 
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Бесінші. Жас отбасын, денсаулықты жəне əлеуметтік инклюзивтілікті қолдау. Өңірлік 
жастар чемпионаттары мен студенттік универсиадаларды өткізу тəжірибесін жаңарту 
жоспарлануда.  

Жастар жылы аясында елімізде келесідей өзгерістер күтілуде деп жоспарланған 
болатын:  

 Жастар ресурстық орталықтарын жастарға қызмет көрсету орталықтарына 
айналдыру;  

 Жастарға мейірімді мекен «Жастарды дамыту индексін енгізу»; 
 «Қазақстан жастары 2019» ұлттық баяндамасын дайындау; 
 жастар туралы ақпараттық ресурстар қызметін автоматтандыру; 
 NEET жастар үлесін төмендету; 
 халықаралық рейтингтерде Қазақстан жастарының жағдайын жақсарту; 
 «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының ақшалай сыйақы мөлшерін 1 млн. 

теңгеге дейін ұлғайту мүмкіндігін қарау.  
Қазақ жастары - елдің болашағы. Қай кезде де халқымыз өзінің болашағы-жастар 

тəрбиесіне көңіл бөліп отырған. Ұлт пен ұлыстың аманатын арқалаған жас өскінді тəрбиелеудің 
жолдары мен амалдары да сан тарау. Солардың ішін-де шешуші рөл атқаратын тəлімі мен 
тəрбиенің бір түрі - жастарды патриотизм үлгісінде тəрбиелеу маңызды іс саналады. Қазіргі 
кезде жастарымыздың арасында Отанды қорғауға деген саналы көзқарастың болмауы 
салдарынан əскер қатарында қилы келеңсіздіктер жиі кездесіп қалады. Сондықтан да 
балабақшадан бастап, мектепте, ЖОО-да жəне өзге де мекемелерде патриоттық тəрбие беруді 
қолға алудың қажеттігі айқын байқалуда. Тəрбиенің бұл түрі жас ұрпақты елін қорғауға, ұлттық 
əскер сапында адал қызмет атқаруға, азаматтық қасиеттерге баулиды.  

Жастар саясаты - ел ертеңін айқындайтын басым бағыт. Жастар саясаты жастардың 
білім, еңбек жəне жұмыспен қамту, денсаулық сақтау саласындағы əлеуметтік құқықтарын 
қамтамасыз етуге, шығармашылық əлеуетін дамытуға, жастарды ауқымды əлеуметтендіру 
жəне патриотизм құндылықтарын қалыптастыру үшін жағдай жасауға бағытталған. 
Мемлекеттік жастар саясатының басты мақсаттарының бірі - еліміздің əлеуметтік, 
экономикалық, мəдени дамуына үлес қосуға, ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға тəрбиелеу. 
«Мемлекеттік жастар саясаты жастарға еліміздің толыққанды азаматы болуға жақсы 
мүмкіндік беруі тиіс. Ол жастар өмірдегі өзінің жеке табысын іздей отырып, жақындары, өз 
халқы жəне Отаны үшін жағдай туғызатын азаматтар болуы тиіс. Мен біздің жастарға 
сенемін», - деген Н.Назарбаевтың үмітін жастар əрқашан ақтар.  

Əбу Насыр əл-Фарабиден бір əмірші өз елінің болашағы туралы сұрағанда: «Сен 
алдымен жастарыңды көрсет, сонда мемлекетіңнің болашағын барлау қиынға соқпайды», – 
деген екен. Қай кезеңде де елдің ертеңі, мемлекеттің тірегі – жастар. Тəуелсіздіктің тұғырлы, 
мемлекет мəртебесінің биік болуы да – болашаққа бет бұрған жалынды жастардың қолында. 
Сондықтан да, жас буынға қолдау көрсету тек бір жылмен ғана шектелмейді. Жылдан-жылға 
жалғаса береді… 
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 Назарбаев Н.Ə. «Əлеуметтік экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты 
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 Усенова Г. «Жұмыспен қамту жəне экономикалық өсу» Ақиқат № 2, 2009 
 «Жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы 
 «Жас Отан» Жастар қанатының төрағалығы [Электронды ресурс] 
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ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТƏЖІРИБЕСІ ЖƏНЕ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КƏСІПОРЫНДАҒЫ БАСҚАРУ СТИЛЬДЕРІНЕ 

ƏСЕРІ 
 

Индустриалды дамыған елдердің фирмаларындағы адам ресурстарын басқару 
тəжірибесі мен теориясында бұл жұмыстың ұйымдастырылуына жəне мазмұндылығына 
қатысты екі негізігі қарама-қарсы əдістер бар.  

Американдық фирмаларда адам ресурстарын басқару əдістері бойынша қызметкерлер 
жұмыс орнының қызметтеріне, мəселелеріне, қызметтік міндеттемелеріне, еңбек жағдайына, 
еңбек əрекетінің талабына (ағымда мəселелерге қалыптасу) сай келуі керек.  

Жапондық фирмалардағы адам ресурстарын басқару əдістері қызметкерлердің жеке 
əлеуеті мен білім сапасына бағытталған. 

«Американдық» немесе «нарықтық» əдіс кезінде адам ресурстарын басқару 
құралдары негізінен сыртқы еңбек нарығына, экономика жағдайына, нақты тауар 
сұранысына жəне т.б. бағытталған.  

Бұл тəсіл жұмыс күшінің молдығы мен жұмыссыздықтың шарықтауынан сұранысқа 
қарағанда көп болуына байланысты кəсіпкерлердің қажет жұмыс күшін оңай тауып алуына 
мүмкіндік туды, ал үкімет əлеуметтік қамту бағдарламасын жасау арқылы жұмыстан 
шыққандар үшін жеңілдік жасай отырып, əлеуметтік шиеленісушілікті əлсіретіп отырады. 

Бұл жағдайларда өндіріс тиімділігін жоғарлатудың негізгі факторлары ретінде 
технологияны тұрақты жетілдіру болып саналады, ал жұмыскер болса тек өндірістік 
процеске керек белгілі бір шекарада қимылдайтын, анық белгіленген тəртіп бойынша жұмыс 
істейтін қосымша тірек ретінде ғана қабылданады. Осыған байланысты адам ресурстарын 
басқару қағидалары да жасалды жəне жазылды. Біліктілігі төмен жұмысшы күшінің 
көптігіне байланысты лауазымдар кəсіби даярлығы нашар адамдар ғана атқара алатындай 
етіп жүмыс орны жобаланады. Жұмысты бастаудың алдында, оны орындау үшін көп 
басшылардың келісімін алу қажет болғандықтан, бұл жағдай басқару қызметінің өсуіне жəне 
басқарушылық иерархияның дамуына алып келеді.  

Тауардың жоғары сапасы арқылы жапондық фирмалар сыртқы нарықта американдық 
тауарларды ығыстырып тастағанда «төбеден тас түскендей» болды. Осыдан есін жиған соң, 
американдық ғалымдар мен менеджерлер орын алған жағдайдың себебін табу үшін терең 
зерттей бастады. Құпиясы оңай болып шықты – алдыңғы қатарлы фирмаларда жапондық 
менеджменттің негізі болып ең алдымен адам факторы саналады екен.  

Жапония əлемде бірінші болып барлық қызметкерлерді кəсіпорын мен фирма ісіне, аз 
шығынды сапалы өнім өндіруге тарта отырып, «адамдық тұлғасы» бар менеджментті 
дамытты. Жапонияның көптеген кəсіпорындарында басқарушы персонал əр операцияны 
орындаушыны келесі операцияны орындаушыны өзінің тауарын сатып алушы деп санауы 
керек деп, оны өзі орындайтын өндірістік процестің бөлігін айрықша ұқыпты орындауға 
талпындырып, ылғи үгіттеп отырады. 

Əр елдің өз ұлттық дəстүрлерімен байланысты ерекшеліктері бар. Жапонияда 
менеджерлер өз қызметкерлерінің жұмыс уақытынан тыс өмір жағдайын, отбасын зерттейді, 
ал американдықтар мұны керісінше жеке өмірге араласу деп санайды. Жапонияда 
жұмысшыны ұзақ уақыт мерзіміне жалдайды жəне еңбек ақысы жұмыс жасаған жиынға 
байланысты жоғарылап отырады. Бұл елде кадр саясаты келесідей қағидалар негізінде 
құралады: іріктеу, таңдау жəне орналастыру жүйесінің тиімділігі; фирманың тиімділігі жəне 
жұмысшының еңбек нəтижесіне марапаттау жүргізу; еңбекті мотивациялау жəне ішкі əділдік 
пен сыртқы бəсеке қабілеттілік өтемақы жүйесі; дамыту, оқыту, қызметі бойынша өсіру, 
ауыстыру қажет болған жағдайда жұмысшы еңбегінің жақсы нəтижесі мен қабілетін есепке 
ала отырып жүргізіледі; персоналға фирмаға адалдығы үшін арнайы кепілдік пен игіліктерді 
ұсыну.  

Персоналды басқару саласындағы жұмыс оның жүзеге асырылу жағдайына тəуелді. 
Мұндай жағдай факторлары мемлекекттік реттеу, нарық жағдайы, технология, ұйым мақсаты 
мен стратегиясы, оның құрылымы, басқару қағидалары, тартылған персонал сипаты сияқты 
өзгермелі факторлар болып табылады . 
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Өндірістің маңызды факторларының бірі жұмыс күші болып табылады, жұмыс күшін 
тиімсіз пайдалану өндіріс тиімділігіне əкелмейді. Кадр бөлімінің қызметкерлері тек іс 
өндірісімен ғана айналысады. Жұмысқа қабылдау бұйрықтарын, басқа қызметке 
ауыстыруды, жұмыстан босатуларды хаттау, табельдік есептер құрумен, демалыс 
графиктерін жасаумен, т.б. Нарықтық экономика жағдайда кадрлық қызмет бағытының 
толық өзгерісін жəне шетел тəжірибесін зерттеу мен оны Қазақстан нарығына бейімдеу 
негізінде заманауи персоналды басқару əдістеріне көшу қажеттілігі туындады.  

АҚШ-та фирма персоналын басқару қызметін арнайы кадр бөлімі атқарады. Оның 
құрамына еңбек қатынас бөлімі, жұмысбастылық бөлімі, персоналды басқару, еңбек ақы, 
еңбек жағдайы жəне зақым келтірумен күрес, персоналды оқыту жəне дамыту, есеп пен іс 
өндірісі кіреді. Жұмысты жоғары білікті мамандар атқарады: əлеуметтанушылар, басқару 
ісінің мамандары, еңбек қатынастары мамандары. Кадрлық қызмет персоналды дайындау 
мен қайта даярлау бағдарламаларын жүзеге асырады жəне жұмыскерлерді мотивациялау іс-
шараларын жүзеге асырып, жетілдіріп отырады.  

Жапония компанияларында екі бөлім бар, олардың өзінің кызметтері мен құрылымы 
жағынан батыс ұйымдарына ұқсастығы жоқ. 

Оның бірі - жалпы мəселелер бөлімі (сому-бу), ол заңдық мəселелермен, ішкі өндірістік 
қатынастармен, акционерлермен, мемлекеттік мекемелермен, сауда ассоциацияларымен жəне 
туыстық компаниялармен қатынас орнату, құжаттық істермен айналысады.  

Келесі бөлім - кадр бөлімі (дзин -дзибу) сому-будың тармағы ретінде қарастырылады, 
алайда кəсіпорын белгілі бір деңгейге қол жеткізген уақытта одан бөлініп шығады. Кадр 
мəселелері бойынша орталық бөлімше ретінде қызмет атқарады. Жапонияда персоналды 
басқару қызметінің негізгі бағыттары: персонал əлеуетін дамыту; персонал əлеуетін толық 
пайдалану; топтық қызметті дамыту; толық жұмысбастылыққа кепілдік беру; еңбек 
қатынастарын тұрақтандыру; еңбек мотивациясын өсіру; еңбек жағдайын жақсарту. 

Бұл елде адам ресурстарын басқару бойынша жұмысты Еңбек министрі жанындағы 
адам ресуртарын дамыту Əкімшілігі үйлестіреді. Олардың қызметінің негізгі бағыттары: 
кəсіби дағдысын көтеру, кəсіби қабілетін бағалау, халықаралық ынтымақтастық.  

АҚШ-тың еңбек сферасындағы маңызды элементі фирмадағы еңбек қатынасы мен 
кадр жұмысы. Ол жұмысшыны жалдаудан бастап бүкіл персоналды басқару, соның ішінде 
ынта, еңбекақы төлеу формасын , кəсіби дайындық пен қайтару үрдісін қамтиды. Іріктеу 
тəртібі компанияның мəліметтер банкінде бос қызмет орындарына үміткерлер ақпараттар 
сараптауынан, сұхбат үрдісінен жəне тест жүргізуден тұрады. Мұндай процедураларды 
көптеген ірі компанияларда арнайы кадрды даярлау, жалданатын жұмысшыларды таңдауды 
жүзеге асыратын, сонымен қатар ішкі қызмет бойынша өсуде үміткерлерді таңдау мен 
аттестациялау орталықтары қызмет көрсетеді.  

Жапонияда бос қызмет орнына байқау жарияланатын болса, фирманың əрбір 
қызметкері, қызмет атқаратын өз лауазымына қарамастан байқауға қатысуға өтініш бере 
алады. Үміткердің басшылары өз қызметкерінің жұмыс орнын ауыстырмақ болғанын жария 
етпес үшін тестілеу, əдетте, кешкі уақытта немесе демалыс күндері жүргізіледі. Егер үміткер 
бос қызмет орнына қабылданса, ол өз жұмысын ауыстырады, керісінше болған жағдайда 
оның əрі қарайғы жұмысына ешқандай əсер етпейді. Персоналды таңдау компаниясының 
жалпы мүддесін қанағаттандыруға бағытталған. Мектеп түлектеріне жыл сайын жинақтайды 
жəне еңбек күшінің жас құрылымын сақтай отырып, оларды сəйкес біліктілік деңгейіне 
жеткізеді. Кəсіпорынның кейінгі қызметі бос қызмет орнына үміткерді дұрыс таңдау 
нəтижесіне байланысты. Егер менеджерлер бұл міндетті игерген соң, олардың бұл жұмысы 
оң нəтижеге ие болуы мүмкін немесе керісінше жағдайда келеңсіз салдарға əкелуі мүмкін. 
Алайда көптеген отандық кəсіпорындарда үміткерлерді жұмысқа қабылдау кезінде шетелде 
қолданылатын принциптерді ұстана бермейді. Бос қызмет орнына таңдау жариялау жарнама 
беру, жеке байланыстарды пайдалану арқылы жүзеге асырылады.  

Американың фирмаларында персоналдың біліктілігін көтеру ірі масштабта жүзеге 
асырылады, өйткені бұл еңбек өнімділігінің өсуіне жəне фирманың бəсекеқабілеттілігіне 
əсерін тигізетін тиімді капитал салымы болып саналады.  

Қызметкердің еңбек өмірінің дамуы үшін үздіксіз оқыту мен дайындық өте маңызды. 
Жапонияда адам ресурстарын ұзақ мерзімді дамытуға дотациялар бөлініп отырады, бұл жеке 
секторда жүйелі түрде оқыту мен дайындықты жүргізуге жəрдем беруге негізделген . Қазіргі 
күндегі персонал дамуы тəрбиелеудің күрделі үрдісі, оның соңғы мақсаты ұйымды жоғары 
білікті, оңай оқытылатын, шығармашылық, ұйым алдында бүгін жəне болашақта тұрған  
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міндеттерді шешуге қабілетті, персоналмен қамтамасыз ету. Қазіргі уақыт жағдайында 
кəсіпорын клиенттер сұранысын қанағаттандыратын, біліктілігін өсіретін курстар құру 
қажет. Оқыту бағдарламасы кəсіпорын өкілдерімен келісілген, оқыту ақысы 
тыңдармандарды қанағаттандыруы қажет, тек осындай жағдайда ғана кəсіпорын басшылары 
тарапынан өз кадрларын оқыту мен қайта даярлауға сұраныстар түсе бастайды. 

Персоналды басқарудың американдық немесе жапондық басқару тəжірибесінің 
қайсысы дұрыс деп жоруға болмайды. Кадрмен жұмыс істеудің шетелдік тəжірибесінен 
еліміздің экономикалық даму жағдайына сəйкес келетін персоналмен жұмысқа оңтайлы 
бағытталған қағидаларын таңдап алу қажет. 

Қазақстандық кəсіпорындардың ішінен басқарудың батыс жəне шығыс үлгілерімен 
таза күйде жұмыс істейтін бірде-бір кəсіпорынды атауға болмайды. Қазақстандағы шетел 
өкілдіктерінің менеджерлері де мойындайды: олардың кəсіпорындарында басқару батыс 
стилімен жүргізілсе де, Қазақстандық мүмкіншіліктерді қолданбай өзінің бизнесінде құру 
мүмкін емес.  

Қазақстандық кəсіпорындардың көбіне конвергенцияның əдістемесі қолданылады, яғни 
ішкі ортаны ескерумен Қазақстанға батыс жəне шығыс үлгілерін тиімді жəне сəйкес қосу.  

Кəсіпорында Жапондық «кай-дзен» жүйесінін мынадай құралдарды алуға болады: 
тапсырыс қозғалысын бақылайтын «канбак» карточкаларын жəне қойма ауданына 
дағдыланатын қоймашының сызбаларын. Тек біреуін ғана біз ала алмаймыз: бұл философия, 
біз қызметкерлерімізді Жапонша ойлауға жəне перфекционизмге үйрете алмаймыз. «Өзінің 
жұмысынды жақсартсан - өзінің жұмыс орнынды, цехынды, жақын айналанды жақсарт» 
философиясы Қазақстанда жұмыс істемейді.  

Қазақстанда Жапон əдістемелерінің дағдылана алмауының себебі, біздің адамдардың 
мансап сатысымен көтерілуінде, Жапондық стиль өте тұйықталған болып көрінеді: 
кəсіпорында ұзақ мерзім жұмыс істейтіндер жоғары жалақы алады, жоғары тұрғандар емес. 
Біздің кадрларымыздың бір фирмадан екінші фирмға ағымдылығы бөліктенген 
орнатулармен қиылыстырады. Ағымдық біріншіден, жергелікті кəсіпорындардың 
басқарушылары өзінің бизнестерінде қаржылық нəтижеге жетуді мақсат етеді жəне өздерінің 
бағыныштыларына ақша төлеп, олардын көп мүмкіндіктерді талап етеді. Сол уақытта, 
өндірісті жəне персоналды басқару сұрақтары əрқашан үзіліссіз байланыста болады. 
Жапондық стиль болса, кəсіпорынның баяу, бірақ сенімді өсімін көздейді.  

Жапондық менеджмент танымды болғанмен, барлық мемлекеттерге сəйкес келе 
бермейді. Мысалы, Францияда басқарудың жапондық əдістерінің тəжірибелері бірінші 
кезекте екі мақсатқа бағытталады: фирма ісіне қызметкерлерді қызықтырып қатыстыру жəне 
профкеңестірмен қатынастарды орталықтандыру. 

Батыс орнатуларын алатын болсақ, олар біздің менеджментімізге бөліктеніп едəуір 
қиындықтармен еңгізіледі. Қазақстанда батыс оқу орындарының менеджер-түлектері пайда 
бола бастады. Олар халықаралық бизнес мектебінің дипломдарын иемдене жергілікті 
шындықтан едəуір алыс болады. Өздерінің бизнестерін құруда осы жақтың жағдайларына 
дағдылана отырып, Батыста оқытқан əдістерін қайта қарастырады. Бірақ жағымды сəті, 
олардың бизнес-білімі мансаптың базисі ретінде болып, енді оларға тəжірибе алуды көздеу 
керек.  

Батыс кəсіпорындардағы басқарудың жақсартылған жүйесі Қазақстандық кеңістікте 
қиын бейімделуі туралы, батыста оқытылған жəне батыс кəсіпорындарында жұмыс істеген 
басқарушылардың нақты тəжірибесі жақсы көрсетеді.  

Сонымен қатар, батыс менеджмент жүйесінің Қазақстандық басқарушылар ішінен 
қарсыласушылар өте көп. Олар батыс жүйесінің жұмыс процессін күрделендіріп, 
бюрократияландыратынын біледі. Қарсыластардың айтуынша, шешімді қабылдауда жəне 
қандайда да бір құжаттарға қол қоюда кездесетін қателіктер мен түзетулер Қазақстандық 
компанияларда да болады. Батыс фирмаларының қызметкерлері Қазақстандық жұмыстарының 
құрылуының басты кемшілігі деп, барлығы соңғы минутта істелетінін айтады. Қазақстандағы 
шетел өкілдігінің фармацевтикалық компанияның басқарушысы айтқандай, оған жиі өздерінің 
жұмыстарын уақытында орындамайтын қызметкерлермен күресу керек.  

Көптеген Қазақстандық басқарушылар сапалы басқару – материалдық емес активтер, 
патент, интелектуальды меншік, қаржы əлеміндегі орын сияқты маңызды болатынын түсініп, 
сəйкесінше тек пайда табуға емес, менеджментке де көп көңіл бөле бастады. Қазақстандық 
менеджмент қандай жолдармен дамытылмаса да, дамытуларды тоқтататын себептер қатары 
бар: бұл себептер ішкі жəне сыртқы сипатққа ие болады.  
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Жеке алынған кəсіпорындарда басқарушылықтың тұйықталған жүйесін құру мүмкін 
емес, өйткені кез-келген кəсіпорын сыртқы ортаға бағынышты болады. Ал егер 
басқарушылардың тапшылық жағдайын алатын болсақ, онда бұл басқарушылардың 
шешімдерін орындайтын мамандандырылған қызметкерлердің тапшылығы байқалады. 
Сонымен қатар, Қазақстандық менталитет жəне зиян шегу бизнес стратегиялардың 
тоқтатылуына өзінің үлесін қосады. Бірақ, көптеген кəсіпорындардың құмарлы 
басқарушылары Қазақстандық бизнесті дамытуда менеджмент көп үлес қосатына сенімді.  

Басқарудың Жапон тəжірибелерінен Қазақстандық кəсіпорындағы басқару 
стильдерінің мəселелерін шешу жолдарында мыналарды қолдана аламыз: 

1. Сенімді жағдай құру жəне бос еместіліктіліктің кепілі. Жапондық кəсіпорындардың 
басқарушыларының ойынша ұжымның тұрақтылығы жұмысшылардың ынталарын, 
қоғамының сезімдерін нығайтады, тəжірибелі қызметкерлерге білім алуды көтеруге 
мүмкіндік береді. 

 Өндірісте басқарушының тұрақты қатысуы. Басқарушы барлық қиындықтарды 
орнына қою керек. Жапон басқарушыларын өнім шығарылымының жəне сапасының 
төмендеуі толғандырмай, жауапсыз жұмысшылардың апатиясы толғандырады.  

 Дауыстық пен корпаративтік құндылықтар. Бұл идеяның негізінде мынадай ереже 
жатыр: басқарудың барлық деңгейлері мен жұмысшылары фирманың саясаты мен қызметі 
туралы жалпы ақпаратты қолданады. Мақсатты ақпаратты алудың тұрақты кеңістері қарым-
қатынастарды жақсартып, өндірістілікке əсерін тигізеді.  

 Ақпаратқа негізделген басқару. Адамгершілік қатынастарды жақсарту: біріңғай 
дауыстылық, топтық орентация, үйлесімді қатынастар. Бұл басқарудың түйіндік мəселелері. 
Ақпаратпен жұмыс істеудің бастысы болып, оны қолдануды дұрыс ұйымдастыру болып 
табылады. 

 Сапаға негізделген басқару. Мұнда өнімділіктің өсіміне көңіл бөлінбей, соңғы 
өнімінің кемшіліктерін төмендету болады. Сапаға көп көңіл бөлінетіні, тұтынушы 
тауарларға деген сенімін жоғалтады. Ал, сапа бақылауының жұмыстарын ұйымдастыруда 
басқарушының жеке мəртебесі көрінеді. 

 Тазалық пен тəртіпті ұстау. Өнім сапасының жоғары жағдайларын жасаудың 
маңызды қызметі болып табылыды. Жапон басқарушысының басты мəселесі келесідей 
көріністе құралады: тазалық пен тəртіпке көңіл бөлу арқылы өндірістіліктің сапа бақылауын 
жоғарлату болып табылады. 

Басқару жүйесі жұмысының нəтижелігі көбінесе басқарылатын жүйенің бөліктері 
өзара байланыстылығымен, балансталуымен жəне нақты айқындалуы мен көрінеді. Бұған 
жету үшін басқару аппаратының жеке категорияларын қамтитын емес, ал барлық 
жұмысшыларды қамтитын қызметтердің дұрыс жетілдіруі қажет. 

Персоналды басқарудың қазіргі замандағы тұжырымдамасы əлеуметтік-экономикалық 
жүйе ретінде кəсіпорынның іс -əрекеті негізінде нақты адамды қояды жəне қызметкерді 
кəсіпорынның ұйымдық-экономикалық механизмінің шешуші элементі ретінде қарастырады.  

Нарықтық экономика жағдайында кез келген өндірістің əлеуметтік – экономикалық 
тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін персоналды басқарудың қазіргі кездегі түрлері 
мен əдістерін тəжірибеде пайдалану мəселелері ерекше мəнге ие болып отыр.  

Қазіргі кезде меншік түрі əр түрлі кəсіпорындарда нарықтық қатынастардың дамуы 
мен кəсіпкерлікті ынталандыруға бағытталған ұйымдық құрылымды басқару əдістері мен 
түрлерін қайта өзгерту көбінесе тиімсіз жəне қойылған мақсатарға жеткізбей отыр. Мұның 
негізгі себептерінің бірі – жүргізіліп отырған реформаларды нарықтық экономиканың 
күрделі мəселелерін жоғары кəсіптік деңгейде, дəстүрлі емес жолмен шешуге қабілеті бар 
қажетті кадрлардың аздығы. Бұл мəселелерді шешу үшін персоналмен жұмыс істеудің 
тиянақты жүйесі керек.  

Экономиканың қазіргі даму кезеңінде дүние жүзінің көптеген елдеріндегі негізі 
проблемаларының – персоналмен қалай жұмыс жасау болып отыр. Бұл мəселені шешу 
жолдарының көптігіне қарамастан өнеркəсібі дамыған əр түрлі елдерде кадрларды таңдау 
процедуралары мен əдістерін бір қалыпқа келтіру; оларды бағалаудың ғылыми 
критерийлерін дайындау; персоналды басқарудың қажеттілігін талдауға ғылыми əдістерді 
пайдалану, кадрлық шешімдерді негіздеу жəне олардың жариялылығын кеңейту; 
мемлекеттік жəне шаруашылық шешімдерді кадрлық саясаттың негізгі элементтерімен 
жүйелі түрде байланыстыру негізгі элементтерімен жүйелі түрде байланыстыру негізгі ортақ 
үрдіске айналып отыр.  
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Кəсіпорында менеджменттің тиімділік факторы есебінде персоналды басқару 
проблемасына кейінгі уақытта аса көңіл бөлініп отырғанына персонал менеджментінің 
маңыздылығын ғалымдар мен кəсіпорын басшыларының мойындауы себеп болып отыр. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 Ramaabaanu, R., &Saranya, M. (2014). Importance and Problems of E-Recruitment. International 

Journal of Research, 1(9), 445-450. 
 Электронды ресурс www.bankir.ru 
 «Қ.Р. Индустриялды – инновациялық дамуының 2003-2015 ж. арналған стратегиясы». 
 Электронды ресурс www.bcc.kz 
 Халықаралық маркетинг. – Алматы: «Заң əдебиеті» баспасы – 2006 - 9,7 б.т (бірлескен 

авторлықпен). 
 Деслер Г. Персонады басқару. М.: Бином, 2014 г. 
 Р.С. Каренов, Т.Б. Қазбеков, Д.М. Темирбаева. Жаңа енгізілімдер менеджменті – Қарағанды, 

2006. 
 

УДК 349.41 
АЛПАМЫШ А., САБИТОВА А.А. 
ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
 

 соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конституции Республики Казахстан земля 
находится в государственной собственности. Земля может находиться также в частной 
собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. 

Согласно статье 3 Земельного Кодекса Республики Казахстан земля в Казахстане 
находится в государственной собственности. 

Земельные участки могут находиться также в частной собственности на основаниях, 
условиях и в пределах, установленных настоящим Кодексом. 

 частной собственности граждан Республики Казахстан могут находиться земельные 
участки для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, лесоразведения, садоводства, индивидуального жилищного и дачного 
строительства, а также предоставленные (предоставляемые) под застройку или застроенные 
производственными и непроизводственными, в том числе жилыми зданиями (строениями, 
сооружениями) и их комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания 
зданий (строений, сооружений) в соответствии с их назначением.  

 юридической литературе сложилось неоднозначное отношение к ведению частной 
собственности в Республике Казахстан. 

Как справедливо отмечает О.И. Крассов, что «сущность классического понятия 
«права собственности» состоит в обладании собственником правомочиями принимать 
решения по поводу вещи, находящейся в его собственности, причем воля собственника 
имеет доминирующее значение независимо от того, кто им является: отдельное лицо или 
группа лиц, государство или какая-либо иная ценность [1, с. 97], так как право собственности 
– основополагающий институт, дающий более цельное представление о характере 
возникающих в данном обществе производственных отношений. Ибо любой способ 
производства прежде всего характеризуется тем, каковы характерные черты отношений 
собственности и тенденции их развития [2, с. 18].  

Между тем, по мнению Н.Б.Мухитдинова и А.Е.Бектурганова «правовой режим 
материальных предметов не может быть одинаковым с режимом собственности и пользования 
природными объектами. Собственник товарно-материальных ценностей в принципе свободен 
 выборе форм и методов осуществления своего права. Подобной свободой предприятия, 
организации и граждане в отношении природных ресурсов не обладают…» 

Объем правомочий, представляемых гражданам, в силу особого характера земли 
никогда не превращает их собственников в классическом смысле этого слов. Ведь даже в 
самых развитых странах право частной собственности на землю не абсолютно, поскольку 
сопряжено с правами общества и реализуется с учетом существенных ограничений. 
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Современное состояние законодательного регулирования отношений земельной 
собственности в зарубежных странах – это результат длительной эволюции, в ходе которой 
ограничивались права частных собственников на благо всего общества.  

Аналогичной точки зрения придерживается и А.Х. Хаджиев, отмечая, что «праву 
собственности на землю присущи все основные черты, свойственные праву собственности 
вообще. Вместе с тем есть и принципиальные отличия: право собственности на землю 
неизменно сопровождается ограничениями, вытекающими из интересов государства и 
других субъектов земельных отношений. При этом степень публичного ограничения 
рассматриваемого права значительно выше, нежели ограничения в других сферах 
имущественных отношений» [3, с. 110].  

 качестве юридической категории собственность на землю и другие природные 
ресурсы возникает вместе с появлением государства и права и представляет собой результат 
закрепления правовыми нормами экономических отношений по владению, пользованию и 
распоряжению. Обладая основными чертами, свойственными праву собственности вообще, 
право собственности на землю и другие природные объекты можно рассматривать в 
объективном и субъективном смыслах [4, с. 71]. 

Основаниями возникновения прав на земельные участки могут 
являться: - договор или иная сделка; - акт государственного органа или 
органа местного самоуправления;  
- судебное решение, установившее право на земельный участок;  
- приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом. 
 качестве примера договоров и иных сделок, служащих основанием возникновения 

прав на земельные участки, можно назвать, в частности, договоры купли-продажи, мены, 
дарения земельного участка, договор ренты или пожизненного содержания с иждивением, 
передачу земельного участка по наследству на основании завещания, любые другие сделки, 
предметом которых может быть земельный участок или право на земельный участок 
(например, передача, в том числе возмездная, прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка).  

Юридическим основанием возникновения права на земельный участок может 
являться решение суда, которым установлено право на земельный участок. Данное 
основание возникает, как правило, в результате спора о праве, передаваемом на разрешение 
в судебные органы, согласно которому признание права на земельный участок 
осуществляется в судебном порядке.  

Решение суда, вступившее в законную силу, является правовым основанием для 
государственной регистрации установленного судом права на земельный участок. 

Что касается приобретения земельных участков по основаниям, допускаемым 
законом, то здесь в качестве примера можно привести приобретение права собственности на 
земельный участок в силу приобретательной давности.  

Следует отметить, что в ряде случаев для возникновения прав на земельные участки 
необходимо одновременно несколько оснований. Так, например, при предоставлении 
земельного участка в аренду государственным органом или органом местного 
самоуправления основаниями для возникновения права аренды будут, во-первых, акт 
соответствующего органа о предоставлении земельного участка; во-вторых, заключаемый на 
его основании договор аренды земельного участка. Аналогичная ситуация складывается при 
заключении на основании актов государственных органов договоров купли-продажи 
земельных участков или безвозмездного срочного пользования ими. 

Порядок приобретения в собственность земельного участка, в том числе под дачный 
участок, регулируется Гражданским и Земельным кодексами РК. В соответствии с 
действующими нормами земельным участком признается часть земной поверхности, 
границы которой определены в соответствии с требованиями закона. Образовываться они 
могут при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из 
земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной собственности. 

Земельный участок согласно нормам Гражданского кодекса Республики Казахстан 
является объектом недвижимости. Заключение договора купли-продажи такого объекта должно 
соответствовать общим положениям о договоре купли-продажи, а также специальным нормам о 
продаже недвижимости. Впрочем, право собственности на участок земли может быть получено 
не только в результате оформления сделки купли-продажи. Возможно получение права 
собственности в результате наследования, мены или дарения. На земельный  
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участок может также возникнуть право постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно 
наследуемого владения. Право пользования землей возникает и в результате аренды участка 
либо получения его в бессрочное пользование. 

Договор купли-продажи земельного участка должен быть оформлен письменно. 
Не допускается совершение сделок землепользователями в отношении права 

землепользования на землях: 
 общего пользования; 
 предоставленных для нужд обороны;  
 лесного фонда; 
 особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения; 
 служебного земельного надела;  
 земельных участков, предоставленных на праве временного безвозмездного и 

временного краткосрочного возмездного землепользования; 
 земельных участков, предоставленных на праве временного землепользования для 

ведения крестьянского или фермерского хозяйства и товарного сельскохозяйственного 
производства, за исключением передачи в залог, а также в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в 
качестве взноса в производственный кооператив;  

 водного фонда.  
Поскольку земельный участок представляет собой специфический объект 

недвижимости, Земельным кодексом РК установлены особые нормы, согласно которым 
объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие 
государственный кадастровый учет. 

Порядок предоставления права на земельный участок регулируется ст. 43 Земельного 
кодекса РК. 

Физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении им прав 
собственности на земельные участки, подают заявление в местный исполнительный орган 
области (города) по месту нахождения земельного участка, при этом в своем заявлении 
указывают цель использования земельного участка; его предполагаемые размеры; 
местоположение; испрашиваемое право пользования; наличие (отсутствие) другого 
земельного участка. Данное заявление рассматривается местным исполнительным органом в 
срок до двух месяцев с момента его поступления, а при предоставлении права на земельный 
участок субъекта малого предпринимательства рассматривается в трехнедельный срок.  

Решение акимов городов районного значения, поселков, аулов (сел), аульных 
(сельских) округов о предоставлении земельного участка или об отказе в предоставлении 
земельного участка принимается на основании заключения комиссии, создаваемой местными 
исполнительными органами района (города областного значения). 

Институт права собственности выполняет в обществе три основные функции: его 
нормы, во – первых, устанавливают принадлежность того или иного имущества 
определенным лицом; во – вторых, закрепляют правомочия собственника по владению, 
пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом; в – третьих, 
предусматривают правовые средства охраны прав и интересов собственника.  

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что историческое развитие права 
частной собственности на землю непосредственно связано с политическим устройством 
государства. Развитие института частной собственности на землю в настоящее время 
строится на преодолении ряда отрицательных моментов, которые возникли в результате 
неоднократного искусственного переустройства земельных отношений. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Қаржыға экономикалық категория ретінде бақылау қызметі тəн болғандықтан, 

қаржылық бақылау объективті қажеттілік болып табылады.Осы қызмет арқылы қаржы 
қорлардың арақатынасы туралы, олардың қалыптасу көздері, пайдаланылуы туралы, 
олардың қалыптасу көздері, пайдаланылуы туралы, бөлудің қалыптасқан пропорциялары 
туралы алдын ала хабардар етеді. Қаржының бақылау қызметі қоғам тарапынан, ең алдымен, 
мемлекет тарапынан өндіріс, айырбас, материалдық игіліктерді бөлу жəне тұтыну процесіне 
ықпал ету мүмкіндігін туғызады, бірақ мүмкінідік қоғамдық қатынастарға адамдар 
қатысқанда, белгілі бір жағдай туғанда ғана іске асады: 

 Айырықша бақылау органдарын құру;  
 Оларға білікті мамандар алу;  
 Бұл органдардың құқықтарын реттеу. 
Сөйтіп, бақылау қызметі қаржыны бақылау құралы ретінде пайдалану үшін объективті 

жағдай жасайды, ал оны саналы қолдану қоғамдық өндірістегі қаржы қызметі барысында іске 
асырылады.Егер қаржы экономикалық қатынастың базисі, яғни өндірістік қатынастардың бір 
бөлігі болса, онда қаржылық бақылау оны басқарудың бірден-бір элементі ретінде (жоспарлау, 
еспке алу, талдаумен қоса) қондырмалық категория болып табылады. Қаржылық бақылаудың 
ерекшелігі – ол ақша түрінде іске асырылады.Оның тікелей объектісі табыстар мен жинақтарды 
қалыптастыру процестерінде ақшалай қорларды жасау мен пайдалану табылады.Алайда 
қаржылық бақылаудың іс-қимылы қаржы қатынастарының əлдеқайда кең ауқымын 
қамтиды.Өйткені қаржы басқа құн категориялармен: еңбекақымен, өнімнің өзіндік құнымен, 
пайдамен, өндірістік қорлармен (негізгі жəне айналым), күрделі қаржы мен тығыз байланысты. 
Өндірістік емес салалардағы мекемелер мен ұйымдардың бюджеттен бөлінген қаражаттарды 
дұрыс пайдалануын бақылауы олардың қызметінің барлық жақтарын: - жүйені толық қамтуды, 
қаржы жұмсаудың белгіленген нормаларының сақталуын қамтиды. Қаржылық бақылау 
əкімшілік, құқықтық, əлеуметтік, техникалық бақылаулармен де қатар жүргізіледі. Шаруашылық 
органдардың қаржы қызметі шаруашылық қызметімен тығыз байланысты болғандықтан, оны 
шаруашылық бақылауынан ажырту қиын, өйткені қаржы операцияларының көпшілігінде 
шаруашылық қызметінің басқа элементтері бейнеленеді. Мыналар бақылауды жүргізудің негізгі 
принциптері болып табылады:  

 бақылаудың дүркінділігі, жаппайлылығы, əмбебаптығы; бақылаудың алдын 
алушылық сипаты; 

 пəрменділігі, нақтылығы, жариялылығы; бұларға бақылау жұмысы дұрыс 
ұйымдастырылып, терең негізделген əдістер қолданылып, іс мұқият тексеріліп, нақты 
ұсыныстар жасалса ғана қол жеткізілуі мүмкін;  

 Бақылаудың əділдігі; 
 Бақылау органдары қызметкерлерінің тəуелсіздігі;  
 Мемлекет  ұйымдар  мен  халық  алдындағы  қаржы  міндеттерінің  орындалуының 

тексеру;  
 Кəсіпорындар мен мекемелердің, ұйымдардың өздерінің қарамағындағы ақша 

ресурстарының (бюджеттік жəне меншікті ресурстардың банкі ссудаларының бюджеттен тыс 
қаражаттарының) дұрыс пайдалану тексеруі;  

 Кəсіпорындар мен ұйымдардың, мекемелердің қаражаттарын сақтау, қаржы 
операцияларын, есептерін жетілдіріп, ережелерін тексеру; 

 Өндірістің ішкі резервтерін анықтау – шаруашылықтың рентабелділігін арттыру, 
еңбек өнімділігін өсіру, айналым қаражаттарының, айналымдылығын тездету, материалдық 
жəне ақшалай қаражатты үнемді жəне тиімді пайдалану мүмкіндіктерін анықтау;  

 Қаржы тəртібін бұзуды болдырмау жəне алдын алу. Мұндай жағдайда ұйымдарға, 
лауазымды адамдарға белгіленген тəртіппен шаралар қолданылып, мемлекет пен ұйымдар 
шығындарының өтелуі қамтамасыз етіледі;  

Мемлекеттің ақша ресурстарының жасалуы, бөлісуі жəне пайдаланылуы бойынша іс-
əрекет нормативті-құқықтық актілерге негізделеді жəне олармен реттеледі. Осы іс-əрекеттің 
заңдылығын қамтамасыз етудің маңызды жəне қажетті құралы болып мемлекеттік бақылау  
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жəне оның құрылымдық бөлігі қаржылық бақылау болып табылады. Қаржылық бақылаудың 
маңызы мен қажет болуы негізінде ақша құралдары қорын жасалуы, бөлісуі мен 
пайдаланылуына байланысты экономикалық қатынастарды əлпеттейтін жəне экономикалық 
категория болатын қаржыларын бақылау функциясымен дəйектеледі.  

Қаржылық бақылауға мынадай түсінік беріледі: «Мемлекеттік қаржылық бақылау 
(сыртқы жəне ішкі) – ол мемлекеттік қаржылық бақылау объектілерінің республикалық жəне 
жергілікті бюджеттерді атқару, есебі мен атқару жөнінде есептік жүргізу, оларды 
атқарылуын бағалау, гранттарды, мемлекет активтерін, мемлекеттің кепіліндегі заемдарда, 
мемлекеттік мекемелерді тауарлар ( жұмыстар, қызметтер) сатудан түскен жəне олардың 
билігінде қалатын ақшаларды пайдалану бойынша іс-əрекетін Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сəйкестігін тексеру».  

«Мемлекеттік қаржылық бақылау объектісі» ұғымына ҚР үкіметі, жергілікті 
атқарушы органдар, бюджет түсімдерін төлету мен бақылауына жауапты мемлекеттік 
органдар, республикалық жəне жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер, олардың ведомстволық ұйымдары, бюджет құралдарын алушылар, мемлекеттің 
гранттарды, активтерді, мемлекеттің кепілдігіндегі заемдарды пайдаланатын жеке жəне 
заңды тұлғалар жатады. 

Негізінде қаржылық бақылауды іске асыру, біріншіден, барлық шаруашылық 
субъектілердің қаржылық заңнамалар мен қаржылық тəртіпті сақтауларын бақылау 
жөніндегі арнайы құрылған органдардың заңнамалы реттелген іс-əрекетін маңыздайды. 
Екіншіден, қаржылық бақылау – ол қажеттілігі қоғамдық дамудың объективтік 
мұқтаждарымен дəйектелген қаржылық процестерді басқарудың міндетті элементі жəне 
маңызды функцияларының бірі, себебі қоғамдық қаржы құралдарын басқару қоғамының 
алдында өзінің жауапкершілігін құштар етеді.  

Қаржылық бақылаудың негізгі мақсаты – бюджетке ақша құралдарының түсуін 
максималдау, оларды ашық түрде пайдалануын қамтамасыз ету жəне мақсатсыз жұмсамауды 
жібермеу.  

Қаржы бақылауының маңызы, бір жағынан қаржылық бақылау объектілерінің 
қаржылық іс-əрекетте заңнамалы белгіленген тəртіпті сақтауды тексерумен, екінші жағынан 
осы объектілердің жүргізіп жатқан қаржы операцияларының тиімділігі мен экономикалық 
қажеттілігін, олардың қоғам, жалпы мемлекет мақсаттарына сəйкестігін тексерімен 
дəйектелінеді.  

Басқару жүйесінің қажетті бөлігі болып табылатын қаржылық бақылауды жүргізу – 
бақылау объектілерінің нақты ахуалы жөнінде толық ақпарат алуға мүмкіншілік береді. Ал 
мұндай ақпарат арқылы объектілердің іс-əрекет нəтижелерін бағалауға, жіберілген 
ауытқулар мен олардың салдарын, жалпы айтқанда басқарушылық шешімдердің тиімділігін 
анықтауға болады.  

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесінің дамуы мен жетілдірілуі республикада 
халықаралық тəртіпке сəйкес, бірақ Ұлттық экономиканың даму ерекшеліктері мен əр түрлі 
деңгейдегі мемлекеттік органдардың іс-əрекеттерін есептей отырып жəне əректтегі əдіс-
тəсілдерді, құралдар мен əдістемелік шешімдерді сақтаумен іске асырылады. 

Мемлекеттік қаржылық бақылау органдары 
Мемлекеттік қаржылық бақылау өз алды билік пен басқарудың арнайы органдарының 

мемлекеттік қаржы ресурстарын қалыптастыруына байланысты ақша құралдарының 
қозғалысын, олардың толық жəне өз уақытында түсуі мен мақсатты пайдалануын тексеруді 
іске асыру үшін экономикалық-құқықтық барлығы əрекеттерін көрсеттеді. Мемлекеттік 
қаржылық бақылаудың заңнамалық негіздері Конституцияда бекітілген ережелермен 
реттеледі. 

Мемлекеттік қаржы бақылау келесі типтерге жіктеледі:  
 Сəйкестікті бақылау, яғни бақылау объектілері қызметкерінің əрекеттегі 

заңнамалар талаптарына сəйкестігін тексеру жəне бағалау; 
 Қаржылық есептікті бақылау, яғни бақылау объектілерінің қаржылық 

есептіліктерін өз уақытында құру мен ұсынуды жəне олардың сенімділігі мен дəйектілігін 
тексеру, бағалау;  

 Тиімділікті бағалау, яғни бақылау объектілерінің республикалық немесе жергілікті 
бюджеттерінің құралдарын мемлекеттің активтері мен мемлекеттің кепіліндегі заемдарды 
мемлекеттік мекемелердің тауарлар, қызметтер мен жұмыстарды атқарудан түскен 
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ақшаларды, гранттарды пайдаланудың үнемділігін, нəтижелілігін жəне өнімділігін тексеру 
мен бағалау.  

Мемлекеттік қаржылық бақылау тексерілетін мəселелердің арнауы мен көлеміне 
байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 

h . Кешендік бақылау, мұнда жаппай əдіспен бақылау объектісінің белгіленген 
уақыт мезгіліндегі барлық іс-əрекеттерді тексеріледі жəне бағаланады; 

h . Тақырыптық бақылау, мұнда жаппай əдіспен бақылау объектінің белгіленген 
уақыт мерзіміндегі əрбір мəселелері бойынша іс-əрекеті тексеріледі жəне бағаланады; 

h . Қарама-қарсылық бақылау, мұнда операциялар бірлігімен өзара байланыстық 
құжаттар салыстыру негізінде үшінші тұлғалардың тексеріліп жатқан мəселе шегіндегі 
бақылау объектісінің арақатынастары тексеріледі жəне бағаланады.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау туралы 
заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінен тұрады. Мемлекеттік 
аудит – тəуекелдерді басқару жүйесіне негізделген, бюджеттік қаражатты, мемлекет, 
мемлекеттік аудит объектілерінің активтерін, байланысты гранттарды, мемлекеттік жəне 
мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен, оның ішінде 
бюджетті атқаруға байланысты басқа қызметпен тартылатын қарыздарды басқару жəне 
пайдалану тиімділігін талдау, бағалау жəне тексеру. Мемлекеттік аудиттің мақсаты бюджет 
қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін басқарудың 
жəне пайдаланудың тиімділігін арттыру болып табылады. 

Мемлекеттік аудитке жəне қаржылық бақылауға қойылатын талаптар мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау стандарттарында айқындалады.Мемлекеттік аудит жəне 
қаржылық бақылау стандарттары мыналарға бөлінеді: 1) халықаралық стандарттардың 
негізінде əзірленетін жəне мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының 
қызметіне қойылатын негіз қалайтын талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің жəне 
қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары.2) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
жүргізуге (рəсіміне, тетігіне жəне əдістеріне) жəне мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау органдарының қызметіне қойылатын рəсімдік талаптарды қамтитын мемлекеттік 
аудиттің жəне қаржылық бақылаудың рəсімдік стандарттары, олар:  

Есеп комитеті мен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган бірлесіп əзірлейтін 
жəне бекітетін мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық бақылаудың рəсімдік стандарттары; 

Есеп комитеті əзірлейтін жəне бекітетін сыртқы мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық 
бақылаудың рəсімдік стандарттары болып бөлінеді. Сыртқы мемлекеттік аудиттің жəне 
қаржылық бақылаудың рəсімдік стандарттарын əзірлеу мен бекіту тəртібін Есеп комитеті 
айқындайды; 

Есеп комитетімен келісу бойынша ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган 
əзірлейтін жəне бекітетін ішкі мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық бақылаудың рəсімдік 
стандарттары болып бөлінеді.3. Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау стандарттарын 
мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудит жүргізуге 
тартылған жеке жəне заңды тұлғалар қолдануға міндетті. 4. Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкінде ішкі аудит стандарттары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əзірленеді жəне бекітіледі.  

Қорыта айтқанда, қаржы жүйесін құрайтын жеке элементтердің орны мен рөлі бірдей 
емес. Бастапқы элемент жүйесінің басқа элементтерінің арасында алдыңғы орынды алады, 
өйткені жүйе элементтері мен буындардың өзара байланысындағыоның рөлі айқындаушы болып 
табылады. Бұл – бірінші кезекте мемлекеттік бюджетпен көрінетін мемлекеттің қаржысы. 
Қаржылық бақылау қаржыны басқарудың функциялық элементтерінің бірі. Ол басқарудың 
қаржылық жоспарлау, қаржыны оперативті басқару сияқты басқа элементтерімен тығыз 
байланысты жəне бір мезгілде жүзеге асырылады.Сөйтіп, бақылау функциясы қаржыны 
бақылаудың құралы ретінде пайдалану үшін объективті жағдай жасайды, ал оны саналы түрде 
қолдану қоғамдық өндірісте қаржының іс-əрекет ету барысында жүзеге асырылады. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 

И ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Консолидация финансовой отчетности зарубежной компании и по зарубежной 
деятельности осуществляется в рамках МСФО №21 «Учет операций с иностранной валютой». 
Работа с МСФО №21 «Учет операций с иностранной валютой» начинается с определения 
функциональной валюты. Функциональная валюта (или валюта измерения, или валюта оценки, 
или оценочная валюта) - валюта, используемая в основной экономической среде, в которой 
организация осуществляет свою деятельность. При выборе функциональной валюты учитывается 
следующее: а) валюта, которая оказывает основное влияние на цену продаж товаров и услуг; б) 
валюта, в которой выражаются продажные цены товаров и услуг и производятся расчеты по 
сделкам; в) валюта страны, конкурентные силы и конкурентные правила которой в ос-новном 
определяют формирование цен на товары или услуги, производимые и оказываемые 
организацией; г) валюта, оказывающая основное влияние на трудовые, материальные и другие 
затраты, связанные с поставкой товаров или услуг; д) валюта, в которой выражаются и 
погашаются такие затраты; е) валюта, в которой выражаются средства, генерируемые в процессе 
финансовой деятельности, т.е. эмиссии долговых и долевых инструментов; ж) валюта, в которой 
организация обычно оставляет у себя поступления от операционной деятельности. Для 
зарубежной деятельности, которую осуществляет организация через свои иностранные филиалы, 
дочерние, ассоциированные или совместные предприятия, учитывается следующее: з) 
осуществляется ли такая зарубежная деятельность, как продолжение деятельности 
отчитывающейся организации, а не деятельность организации, которой предоставлена 
определенная автономность. После выбора функциональной валюты она не может быть 
изменена, за исключением случаев, когда существенно изменяются операции, события или 
условия функционирования фирмы. Поэтому фирме следует внимательно отнестись к выбору 
своей функциональной валюты. Если функциональной валютой является валюта 
гиперинфляционной экономики, то финансовая отчётность подлежит пересчёту в соответствии с 
МСФО 29 «Финансовая отчётность в условиях гиперинфляции». Организация не может избежать 
такого пересчёта, выбрав в качестве функциональной валюты другую, твёрдую валюту, за 
исключением валюты, которая определена в соответствии с МСФО 21 (например, валюту 
материнской компании).  

Важным моментом в МСФО 21 для целей дальнейшей переоценки статей баланса, 
выраженных в иностранной валюте, является разделение всех балансовых статей на денежные 
(монетарные) и неденежные (немонетарные). К первым относятся статьи денежных средств и 
расчётов, ко вторым - все остальные. Т.е. под денежными статьями понимаются: денежные 
средства в иностранной валюте; активы и обязательства, которые будут получены или погашены 
путем выплаты фиксированной суммы в иностранной валюте. Например, дебиторская и 
кредиторская задолженность, кредиты полученные и выданные и т.д. При составлении баланса 
денежные статьи, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу на отчетную 
дату. Неденежные статьи не подлежат переоценке и отражаются в балансе по курсу на дату 
совершения операции (покупки активов, получения взноса в уставный капитал и т.п.). 
Неденежные статьи, которые отражаются в учете по справедливой стоимости в иностранной 
валюте, должны приводиться в отчетности по курсу на дату определения этой стоимости. К 
таким статьям, в частности, могут относиться финансовые инструменты и основные средства. 
Статьи, отличные от денежных, считаются неденежными.  
 ним относятся: основные средства, ТМЗ, авансы выданные и предоплаченные расходы, 
НМА и т.д. Сальдо денежных статей баланса пересчитывается по конечному курсу, 
действующему на дату составления финансовой отчетности. Неденежные статьи должны 
оцениваться в финансовой отчетности по курсу на дату их фактического приобретения. 
Статьи обязательств по зарплате, налогам, денежным дивидендам и т.д., требующие выплат 
денежными средствами, являются монетарными. Статьи запасов, основных средств, 
акционерного капитала, деловой репутации, расходов будущих периодов и предоплат 
являются немонетарными. При подготовке финансовой отчётности фирма может выбрать 
любую валюту в качестве валюты представления отчётности. Именно в эту валюту (или  
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валюты) пересчитывается финансовая отчётность отчитывающейся организации, её 
дочерних, ассоциированных компаний и совместных предприятий, филиалов и отделений.  

При первоначальном признании в функциональной валюте операция, 
деноминированная в иностранной валюте, учитывается по текущему курсу на дату операции. 
На последующие отчётные даты:-монетарные статьи пересчитываются по курсу на отчётную 
дату;-немонетарные статьи, учтённые по исторической стоимости, пересчиты-ваются по 
курсу на дату операции; - немонетарные статьи, учтённые по справедливой стоимости, 
пересчиты-ваются по курсу на дату определения справедливой стоимости. Монетарные 
статьи баланса пересчитываются по курсу на дату отчётности, а немонетарные статьи 
пересчитываются по историческому курсу, т.е. либо курсу на дату признания элемента 
финансовой отчётности, либо курсу на дату его последней переоценки. При формировании 
отчётности некоторые МСФО (например, МСФО №2 «Запасы» или МСФО №36 
«Обесценение активов») требует применения правила наименьшей оценки. При расчёте 
этого показателя для балансовой или первоначальной стоимости актива используется курс на 
дату их определения (исторический курс), а для возможной чистой стоимости реализации 
или определения возмещаемой суммы актива - курс на дату определения этих величин 
(например, на дату отчётности). Использование разных курсов при таком расчёте может 
приводить к убыткам от обесценения в иностранной валюте и их отсутствию в 
функциональной валюте. Или, наоборот, в валюте измерения будет признан убыток от 
обесценения, а в иностранной валюте его не будет.  

Курсовые разницы принято делить на реализованные и нереализованные. Если 
кредиторская задолженность будет погашена до окончания отчётного периода, то возникает 
реализованная курсовая разница. Например, фирма погасила кредиторскую задолженность 
24.12.2008 при курсе 124 тг./1 $: Если же кредиторская задолженность не будет погашена до 
окончания отчётного периода, то возникает нереализованная курсовая разница, связанная с 
переоценкой статьи «Кредиторская задолженность». 

Согласно МСФО №21 если переоценка статьи отражается в капитале, то и курсовая 
разница по такой статье отражается в капитале. Это относится, например, к основным средствам, 
учитываемым по МСФО №16 «Основные средства». Если переоценка статьи отражается в отчёте 
о прибылях и убытках, то и курсовая разница от такой переоценки также отражается в отчёте о 
прибылях и убытках. Такой подход надо применять и к переоценке инвестиционной 
недвижимости. Курсовая разница, возникающая по денежной статье, которая, по существу, 
является частью чистых инвестиций, отчитывающейся организации должна признаваться в 
отчёте о прибылях и убытках в отдельной финансовой отчетности отчитывающейся организации 
или в отдельной финансовой отчетности зарубежной деятельности соответственно. А в 
консолидированной финансовой отчетности, где зарубежная деятельность учитывается как 
дочерняя организация, такая курсовая разница должна учитываться как отдельный компонент 
собственного капитала и признаваться в отчете  
 прибылях и убытках только при продаже данных чистых инвестиций. При пересчете 
операций и остатков, выраженных в иностранной валюте, возникает так называемая курсовая 
разница. Курсовые разницы обычно признаются как статьи прибылей и убытков. Курсовые 
разницы по инвестициям предприятия в зарубежную деятельность учитываются в составе 
капитала предприятия до момента продажи этих инвестиций. Курсовые разницы, 
возникающие в результате переоценки денежных статей на отчетную дату или дату 
проведения расчетов, отражаются в отчете о прибылях и убытках. Когда расчеты по 
денежным активам и обязательствам произведены в том же отчетном периоде, в котором они 
возникли, вся сумма курсовых разниц признается в данном отчетном периоде. В противном 
случае в отчетном периоде признается только сумма курсовых разниц, возникающих в 
результате переоценки денежных статей на отчетную дату. Однако, если такая денежная 
статья деноминирована в валюте, отличной от функциональной валюты отчитывающейся 
организации или зарубежной деятельности, то курсовые разницы, возникающие при 
пересчёте денежной статьи в функциональную валюту, не переклассифицируются в 
отдельный компонент капитала консолидированной отчётности (т.е. они по-прежнему 
признаются в отчёте о прибылях и убытках, а не в балансе). 

Фирма может вести учёт в валюте, отличной от её функциональной валюты. В этом 
случае на дату отчётности все статьи должны быть пересчитаны в функциональную валюту в 
соответствии с требованиями МСФО №21: - денежные статьи пересчитываются по 
закрывающему (конечному) курсу; - неденежные статьи - по историческому (на момент  
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приобретения); - переоцененные неденежные статьи пересчитываются по курсу на дату их 
переоценки; - статьи прибылей и убытков - по курсу на дату операции, который может быть 
аппроксимирован средним курсом за период (например, за месяц или неделю); - статьи 
акционерного капитала пересчитываются по курсу на дату приобретения; - курсовые разницы от 
пересчета валютных статей признаются в статьях прибылей и убытков или непосредственно  
 капитале. Однако если функциональная валюта зарубежной деятельности и валюта 
отчетности совпадают, то, естественно, никакого пересчета показателей, связанных с этой 
деятельностью, не производится. Переход на другую функциональную валюту 
осуществляется на перспективной основе, при этом ретроспективный пересчёт отчётности за 
прошлые периоды производить не следует. Однако другие изменения в формировании 
финансовой отчётности должны учитываться в соответствии с МСФО №8 «Учётная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».  

 соответствии с МСФО 21 фирма может представлять отчётность в любой валюте. Если 
в состав отчитывающейся организации входят фирмы, использующие разные функциональные 
валюты, то они должны пересчитать свои отчёты в отчётность представления, единую для всей 
организации. В самом начале приведён пример фирмы, работающей в разных регионах с разной 
валютой (гривны, рубли, лари и т.д.) и представляющей отчётность в тенге (долларах или евро). 
В этом случае подготовленная в функциональной валюте отчётность каждого подразделения 
переводится в валюту представления фирмы следующим образом: - активы и обязательства, 
включая данные сравнительных периодов, пересчитываются по закрывающему курсу (курсу на 
дату отчётности); - доходы и расходы пересчитываются по курсу на дату операции (или по 
аппроксимированному курсу); - все возникшие в результате пересчёта курсовые разницы (они 
называются трансляционными поправками или общими курсовыми разницами) учитываются  
 составе капитала. Включение данных по зарубежной деятельности в сводную отчетность 
производится по тем же правилам консолидации (сведения), которые установлены для 
дочерних компаний, функционирующих в той же стране, что и материнская компания: 
исключаются результаты внутригрупповых операций, взаимные инвестиции и иные 
внутригрупповые активы и обязательства. 
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ТУРИСТІК ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫНЫҢ КАЛЬКУЛЯЦИЯСЫНЫҢ 

ЖƏНЕ ӨНДІРІС ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЕСЕБІ 
 

Туризмде қызмет нəтижесі туристік өнімге байланысты. Туристік өнім – туристердің 
қандай да бір қажеттіліктерін қанағаттандыратын жəне олардың тарапынан төленетін кез 
келген қызмет. Ондай қызметтерге қонақүй, көлік, экскурсия, аудармашы, тұрмыстық, 
коммуналдық, делдалдық жəне басқа да қызметтер жатады.  

Туристік өнім тар жəне кең мағынада қарастырылады. Тар мағынада туристік өнім – 
туристік индустрияның əрбір нақты секторының қызметтері (мысалы, қонақүй өнімі, 
туроператордың туристік өнімі, көлік кəсіпорынының қызметі жəне т.б.). Кең мағынада 
туристік өнім – туристік сапарды (турды) құрайтын тауарлар мен қызметтер кешені. 
Əдебиеттерде туристік өнімнің классикалық анықтамасы бар: Туристік өнім – туристің 
туристік сапар барысында туындайтын қажеттіліктер қанағаттандыратын заттай жəне заттық 
емес формадағы тұтыну құндарының жиынтығы. 
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Қазақстан Республикасының «Туристік қызмет туралы» Заңында туристік өнім 
туристке сатуға арналған турға құқық ретінде, ал тур – орналастыру, тасымалдау, 
тамақтандыру, экскурсиялық, гид - аудармашылардың жəне басқа да саяхат мақсатына 
байланысты көрсетілетін қызметтердің кешені ретінде анықталған.  

Негізгі туристік өнім кешенді қызмет көрсету, яғни туристке бір «пакетте» сатылатын 
стандартты қызметтер жиынтығы болып табылады. 

Туристік өнімге тəн спецификалық ерекшеліктер: 
 Туристік өнім – əртүрлі компоненттер арасындағы өзара қарым-қатынас 

жүйесінің күрделігімен сипатталатын қызметтер мен тауарлар кешені. 
 Туристік өнімге сұраныс табыс деңгейі мен бағаға қатысты аса икемді, бірақ 

көбінесе саяси жəне əлеуметтік жағдайларға байланысты болады. 
 Тұтынушы туристік өнімді тұтынғанға дейін көре алмайды, ал тұтыну туристік 

қызметтің өндіру орнында болады. 
 Тұтынушы өнімге дейінгі арақашықтықты өзі жүріп өтеді, тауарлар өндірісінде 

көп жағдайда керісінше болады. 
 Туристік өнім кеңістік жəне уақыт сияқты айнымалыларға тəуелді, туристік 

өнімге сұраныс үнемі тербеліп тұрады. 
 Туристік өнім ұсынысы өндірістің икемсіздігімен сипатталады. Ол тікелей 

орнында ғана тұтынылады. Қонақүй, əуежай, демалыс базасы басқа аймаққа немесе басқа 
мезгілге ауыстырыла алмайды. Олар уақыт пен кеңістікке бейімделе алмайды.  

 Туристік өнім көптеген кəсіпорындардың күш-жігері арқасында жасалады. 
Олардың əрқайсысының өзіндік жұмыс тəсілдері, спецификалық қажеттіліктері жəне əр 
түрлі коммерциялық мақсаттары болады.  

 Туристік өнімнің жоғары сапасына қол жеткізу көптеген «ұсақ-түйектерді» 
ескеруді қажет етеді. 

 Туристік өнімнің сапасын бағалау субъективтілігімен ерекшеленеді. 
Тұтынушының бағалауына сатып алынған қызмет пакетіне тікелей қатынасы жоқ тұлғалар 
ықпал етеді (мысалы, жергілікті тұрғындар, туристік топ мүшелері жəне т.б.).  

 Туристік өнімнің сапасына форс-мажорлық сипаттағы сыртқы факторлар ықпал 
етеді (табиғи жағдайлар, ауа-райы, туризм саласындағы саясат, халықаралық жағдайлар 
жəне т.б.).  

Калькуляция дегеніміз өнімнің атқарылған жұмыстармен көрсетілген қызметтердің 1 
өлшемге есептелген өзіндік құны болып табылады. Ол кəсіпорын жедел басқару үшін 
маңызды роль атқарады жəне ішкі резервтерді дер кезінде ашуға, өнімнің өзіндік құнын 
жоспарлауға, өнімге, жұмыстар мен қызметтерге көтерме жəне бөлшек бағаларды негіздерге 
пайдаланады. Өндірісті ұйымдастыру ерекшеліктерімен технологиясына байланысты 
өндірістегі шығындарды есепке алу жəне өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың бірнеше 
əдісі қолданады. Халық шаруашылықтың түрлі салаларындағы қандайда бір əдісті қолдану 
өнімнің өзіндік құнын жоспарлау, есепке алу жəне калькуляциялау жөніндегі негізгі 
ережелеріне сəйкес белгіленеді. Калькуляциялауды жасау мерзімі бойынша алдын ала жəне 
кейінгі болып екіге бөлінеді. 

Алдын ала жасалатын калькуляциясы өнімді шығарғанға дейін өндіріске қажетті 
деңгейдегі, шығын мөлшерін топтайды. Оған, жоспарлы (жобалық) нормативтік (мөлшерлі) 
калькуляциялау жатады.  

Жоспарлы калькуляциялау өнімге жəне бұйым бірлігіне мүмкін болатын 
шығындардың деңгейінде анықталады. Ол кезде жалақы, энергия, отын өндірістің 
технологиясы сондай-ақ резервтерді ескеріледі.  

Сметалық (жобалық) калькуляциялар жоспарлы калькуляцияның бір түрі ол 
жоспарланған жəне жаңадан игерілген бөлімнің негізінде жасалады. Ол жоспарлы 
калькуляциялау жасау негіз болып табылады.  

Нормативті (мөлшерлік) калькуляциялау ағымдағы жоспарлы калькуляцияның бір 
түрі болып табылады. Бұл əдіс шығындарды есептеудің нормативтік əдісін жəне 
кəсіпорының өзінде пайдаланылып жүрген өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын 
қолданылады. Оның негізінде кеткен шығындар деңгейін сипаттайтын ағымдағы жəне əрекет 
етіп тұрған нормалары пайдаланылады.  

Кейінгі калькуляция өнім шығарылған соң бухгалтерлік есеп мəліметтері бойынша 
жасалады. Оларға нақты жəне шамаланған калькуляция жатады. Өнімнің өзіндік құнына 
нақты калькуляциясы нақты шығындармен сипатталады. Олар жоспардан кəсіпорынға  
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байланысты себептері бойыншада ауытқуы мүмкін калькуляцияның бір түрі нақты 
шығындар туралы есепті мəліметтің негізінде пайдаланылады. Шамаланған калькуляция-
нақты шығындар жəне тоғыз айдың ішінде алынған өнімдер жəне есетелген шығындар 
деңгейінде жасалады. Калькуляция негізінде құнына калькуляциясының жəне шығындарды 
есептеу объектісін дұрыс белгілеу үлкен роль атқарады. 

Туристік өнімдердің өзіндік кұнына қосылатын шығын құрамы БЕС №7 «Тауарлы-
материалдық қор есебі» жəне оған əдістемелік ұсыныспен реттелінеді. Осы құжаттарға 
сəйкес туристік өнімдер өзіндік құны табиғи ресурстар, шикізат, материалдар, отын, энергия, 
негізгі кұрал, еңбек ресурстары, сондай -ақ басқа шығындардың өндірістік процесінде 
пайдалану бағаларының құнын білдіреді. Туристік өнімдердің өндірістік өзіндік құнына 
тікелей жəне жанамаға бөлінген шығындар қосылады. Тікелей шығындар — бұл туристік 
өнімдердің өзіндік құнын тікелей қосылуы мүмкін шығындар (туристік өнімдерді жəне 
өткізумен байланысты қызметкерлердің еңбекақысы, аударым (21% əлеуметтік салық) жəне 
əдеттегінше шығын элементтерінің аумағында ескеріледі.  

Жанама шығындар – бұл туристік өнімдердің өзіндік құнына оның бөлінуі бойынша 
қосылатын шығындар (халықаралық телефонмен сөйлесу шығындары, Интернетке кіргізудің 
қызмет көрсету төлемі; жарнамалық (каталогтар) жəне сувенирлік өнімдерді дайындау, 
жылдық ақы).  

Өндірістегі процестегі қызметтік ролі бойынша айрықшаланатын, олар кешенді 
баптарды (бірнеше экономикалық элементтерді қосып) қалыптастырады. Туристік өнімдерді 
өндіру шығындарын топтастыру экономикалық мазмұнынжəне БЕС 7 «Тауарлы-
материалдық қор есебі» мен оған əдістемелік ұсынысқа сəйкес жүзеге асырылады: 

а) экономикалық элементтермен: материалдық шығындар; еңбекақы шығындары; ауд 
арым; құралдардың тозуы; басқадай шығындар; 

ə) шығын баптары бойынша: материалдар; еңбекақы; аударым; үстеме шығындар. 
Турөнімді сатып алушы немесе турист белгілі бір көрсетілетін қызмет түрі 

пайдаланады. Толық кешенді көрсетілетін қызмет түрі екіге бөлінеді. 
Біріншісі — инклюзив-тур деп аталады, немесе авиа тасымалдау қызметінде барар 

жəне қайтар жүру жолының ақысы арнайы тарифпен есептелу арқылы пайдаланушы 
туристке жеңілдікпен ұсынылған турөнімнің жалпы бағасының түрі.  

Екіншісі — пэкидж-тур деп аталады немесе тасымалдау қызметінің бағасы турөнімнің 
құрамынан тыс жеке сатылған түрі. Турөнімнің өзіндік құнын анықтау үшін арнайы 
калькуляциялық құжат толтырылады. Калькуляциялаудың мақсатына қарай төмендегідей 
түрлері қарастырылады: 

 жоспарланған кезең ішіндегі мөлшер мен смета бойынша жасалынған баға. 
 нақты баға турөнімге кеткен шығындардың нақты сомасы.  
 сметалық немесе жаңа турөнімдерге сметалық құжат арқылы жасалғн жобалық баға. 
Туристік өнімдерді өндірудің шығын есебіне 8110 «Негізгі өндіріс», 8300 «Қосалқы 

өндіріс» калькуляциялық шоттар, 8400 «Үстеме шығындар» жинау – бөлу шоты жəне 
«Алдағы кезең шығындары» 1620 бөлімше шоты пайдаланылады. Дебет бойынша бұл 
шоттармен бір элементті шоттарға алдын-ала жиналған шығындар ескеріледі, ал кредит 
бойынша есептен шығарылады. 8110, 8300, 8400 шоттарының сальдосы жоқ жəне есепті 
айдың бітуі бойынша бұл шоттарда дебет бойынша жиналған шығындар «Өткізілген 
өнімдердің (жұмыс, қызмет) өзіндік кұны» 7010 шоттың дебетінде есептен шығарылады.  

БЕС 7 «Тауарлы-материалдық қор есебі», ХҚЕС 2 «Қорлар» оған əдістемелік 
ұсынысқа сəйкес туристік өнімдердің өзіндік құнына мыналар қосылады:  

— туристік кəсіпорындарды туристік өнімдерді қалыптастыратын жұмысшы күшімен 
(қызметкерлермен) қамтамасыз ету шығындары;  

— аударым (əлеуметтік салық); 
— көлік шығындары: тасымалдап қызмет көрсетулер (əуе, темір жолдары, су жолы); 
— туристік фирмалардың асырау, қызмет ету жəне басқару шығындары; 
— жаңа туристік өнімдерді əзірлеу жəне игеру шығындары; 
— турды жүзеге асыру бойынша қызмет көрсеткені үшін басқа жақтағы 

кəсіпорындарға (тұлғаларға) төлемақылар;  
— контрагенттерге комиссиялық сыйақылар; 
— басқадай шығындар мен төлемдер. 
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Туристердің өнімдерді өткізумен түскен табыстар мен шығындар есебі 22.02.02 ж. 
№296 — II «Қазақстан  Республикасында туристік қызмет туралы» заңда белгіленгендей, 
қызмет 
көрсету қолданыстағы заңға сəйкес жазбаша түрде бекітілген келісім шарт негізінде 
жүзеге асырылады.  

Шығындар есебінің жəне өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау əдістеріне 
өнімдердің (жұмыс, қызмет) нақты өзіндік құнын анықтау үшін өндірістік шығындардың 
көрсетілуі жəне құжатпен дəлелдеу тəсілдерінің жиынтығы жатады. 

Қазақстандық стандартта бухгалтерлік есеп бойынша өндірістік ұйымдарда 
өнімдердің түрлеріне, олардың күрделілігіне, өндірістің типіне байланысты қолданылатын 
шығындар есебінің жəне өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау əдістерінің келесідей негізгі 
үш тəсілі қарастырылған: нормативтік, тапсырыстық, бөліністік. Бірақ жеке ұйымдар 
шығындар есебінің жəне өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау əдістерінің қарапайым əдісін 
пайдаланады. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде шығындар есебінің жəне өнімнің 
өзіндік құнын калькуляциялау əдістерінің «Стандарт-кост» жəне «Директ-кост» жүйесі 
бойынша шығындар есебінің əдістері қолданылады. 

Бұл əдістің мəні – тікелей жəне жанама шығындар барлық шығарылған өнімдер үшін 
белгіленген шығын баптары бойынша есептеледі. Осыған байланысты өнім бірлігінің орташа 
өзіндік құны барлық өндірістік шығындарды дайын өнімнің санына бөлу арқылы 
анықталады. Шығындарды есепке алудың жəне өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың 
қарапайым əдісі біртекті өнім шығаратын жаппай өндірістерде пайдаланылады. Бұл 
өндірістерде шалафабрикаттар жəне аяқталмаған өндіріс болмайды.  

Өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялау өндірістік есептің соңғы сатысы болып 
табылады.  

Қорытындылай келе, қазіргі біздің елдегі нарықтық қатынастардың құрылуы 
шарттарында бухгалтерлік есепті жетілдіру, оның ішінде өндіріске кететін шығындар есебі 
жəне өзіндік құнды калькуляциялаудың маңызы өте зор. Нарықтық қатынастардың 
дамуымен бірге кəсіпорындардың дербестігі өсті, соның ішінде нарықтағы сұраныс пен 
ұсынысты есепке ала отырып өз өнімінің бағасын қалыптастыру нəтежесінде бухгалтерлік 
есеп жəне оның жүйесі -калькуляциялаудың мəселелері өзгерді. Өндірілген өнімді сатудан 
түскен қаржының есебінен өзіндік құнның құрамына кірген, өндірісте тұтынылған 
элементтер шығынының орны толтырылады, ал қалған қаржының бір бөлігі ұлғаймалы 
өндірісті дамытуға жұмсалады. Өндіріс тəсілінің негізгі экономикалық санатының бірі бола 
отырып, өнімнің өзіндік құны кəсіпорынның экономикалық тиімділігін анықтайтын 
неғұрлым толық көрсеткіш болып саналады. 

Өнімнің  өзіндік  құнының  экономикада  маңызы  зор,  ол  баға  жасақтаудың  базасы. 
Өзіндік құн неғұрлым төмен болса, пайда деңгейі соғұрлым жоғары болады. 

Өзіндік құнға жолдама жасағанда, оған кеткен шығындарға мұқият талдау жасау, 
өндірісті дəл ұйымдастыру, техниканы жəне технологияны, материалдар мен шикізаттарды 
жəне тағы басқа материалдық ресурстардың барлық резервтерін табу, сөйтіп өнімсіз еңбек 
шығындарын анықтау жəне алдыңғы қатарлы кəсіпорындардың өзіндік құнды азайту 
жөніндегі тəжірибелерін үйрену қажет.Сонымен, өнімнің өзіндік құнын арзандату – еңбек 
өнімділігін арттырудың шартқа айналған объективті бейнесі, экономикалық заң əрекетінің 
нақты нысаны, осыған сəйкес өндірістік шығын үнемі кеміп, жанды еңбек үнемі өнімдірек 
болып отырады. Өзіндік құнның арзандау көрсеткіштері өндіргіш күштердің дамуына 
сəйкес, өткен жəне қазіргі еңбектің үнемделу дəрежесін бейнелейді. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 «Туризмдегі бухгалтерлік есеп» Бейсенбаева А.К. 2008ж. 
 «Белсенді туризм əдіс-тəсілдерінің негіздері» Бесекей Е, Сайдуллаев С.З. 2012ж. 
 «Халықаралық туризм» Үстенова Ө.Ж, Жүнісбекова Б.Б. 2013ж. 
 http://netref.ru/shifindar-esebi-jene-onimni-ozindik-nin-kalekulyaciyalaudi-mai.html 
 https://bigox.kz/ondiris-shygyndarynyn-esebi-men-onimnin-ozindik-kunyn-kalkulyaciyalau/ 
 http://emirb.org/a-k-bejsenbaeva-turizmdegi-buhgalterlik-esep.html?page=3 

 
 

22 



ƏОЖ 334.7(574) 
АСҚАР А., ҚАРҚЫНБЕК Ж., ЖАКИБАЕВА Л.Б. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН ЖƏНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ 

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
 

Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының өз алдына қойып отырған міндеттерінің 
бірі шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамыту.Шағын жəне орта бизнесті дамыту экономикалық 
өрлеудің жəне əлемеуттік-саяси жаңғыртудың басты құралы ретінде көрініс табуда.Сонымен 
бірге,шағын жəне орта кəсіпкерлік экономиканың тиімді əрі нəтижелі секторы.  

ХХІ ғасырдың қарсаңында Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық 
саясатында шағын кəсіпкерліктің дамуына ерекше назар аударылады. Бірінші кезекте осы 
салада халықты жұмыспен қамтамасыз ету тезірек өседі жəне қоғамның тұрақтылығы үшін 
жағдай жасалады. Бірақ, нарықтық экономиканы реформалау бойынша жүргізілген 
жеделдетілген экономикалық саясат бағаларды ырқына жіберуден жəне осымен байланысты 
өскелең инфляциямен басталды, бұл пайыз өсімнің күрт өсуінен жəне халықтың жинағының 
құнсыздануынан шағын бизнестің қаржы базасының жоюына əкелді, бұл өз кезегінде шағын 
бизнестің қалыптасуының жəне оның инвестициялық қызметінің заңсыз қалуына соқтырды. 
Шағын кəсіпкерлік көп қатарлы жинаулар мен үлкен салықтардың астында қалды. Сонымен 
қатар, Елбасының «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында атап өткендей , бізде шағын жəне орта бизнестің 800 
мыңнан астам субъектісі бар, онда 2,4 миллионнан астам қазақстандық еңбек етеді. Бұл 
сектордағы өнім көлемі төрт жылда 1,6 есе өсті жəне 8,3 млрд. теңгені құрап отыр. Шағын 
жəне орта бизнес 2050 жылға қарай Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің қазіргі 20% орнына 
кемінде 50% өндіретін болады. Еңбек өнімділігін 5 есеге- қазіргі 24,5 мыңнан 126 мың 
долларға дейін арттыру керек» деп шағын жəне орта кəсіпкерліктің маңызын атап көрсетті. 
Осы орайда елімізде көптеген шаралар жүзеге асуда. Олардың қатарында:  

 Шағын жəне орта кəсіпкерлік еліміздегі жұмыссыздықты азайтудың негізгі нысаны. 
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарлама жүзеге асқалы бері, елді- мекен тұрғындарының 
табысы 6% артты. Кедейшілік деңгейі 5,9% дан 3,8%- ға қысқарды.  

 Мемлекет тарапынан қаржы-несиелік жəне инвестициялық климат жасалып, шағын 
жəне орта кəсіпкерлікке қаржы-несиелік жəне инвестициялық тұрғыдан қолдау жүргізілуде. 

 Шағын жəне орта кəсіпкерлікті жетілдіру жолында «Даму» кəсіпкерлікті дамыту 
қоры қызмет атқарып жатыр. 

 Ауылдық жерлерде шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамытуға көңіл бөлінуде. Бұл 
шараларды «Ауыл шаруашылықты қаржылық қолдау қоры» АҚ, «Казагрофинанс» АҚ, 
«Продкорпорация» АҚ жүзеге асыруда. Шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамытудың негізгі 
жолы болып кəсіпкерліктің əртүрлі қырларын кеңінен қарастыру ғана емес, инновациялық 
тəсілдерді, дəстүрлі емес жəне озық технологияларды қолдану, ең жаңа өнімдер мен 
қызметтерді пайдалану болып табылады. 

Кəсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттік қолдау. «Бизнестің жол картасы 2020». 
Бағдарлама экономиканың шикізаттық емес секторларында аймақтық кəсіпкерліктің тұрақты 
жəне теңгерімделген дамуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ əрекеттегі тұрақты жұмыс 
орындарын сақтау мен жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған.  

 Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты - тұрақты жəне тиімді 
жұмыспен қамту көмегімен тұрғындар табысын арттыру. 

 Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бəсекеге қабілетті кəсіпорынды 
сауықтыру). Бəсекеге қабілетті кəсіпорындардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге, 
сондай-ақ олардың əрі қарай тұрақты дамуына арналған.  

 ҚР агроөнеркəсіптік кешенді дамытудың 2017-2019 жылдарға арналған 
бағдарламасы – бұл, ең алдымен, азық-түлік қауіпсіздігі мен өнім экспортын арттыруды 
қамтамасыз ететін елдердің бəсекеге қабілетті агроөнеркəсіптік кешенін дамыту.[1]  

Кəсіпкерлікпен айналысу барысында экономикалық, əлеуметтік жəне 
құқықтық жағдайлар ескерілуі қажет.  

1. Экономикалық жағдайлар: оған нарыққа тауар, қызметтер ұсыну, тауарлардың, 
қызметтердің алуан түрлері, тұтынушылардағы ақша-қаражат көлемі, яғни олардың сатып алу 
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қабілеттілігі, жұмыс орнының жəне жұмыс күшінің артық-кемдігі, еңбек ақы қорының 
артық-кемдігі, қарыз беретін мекемелердің ақша ресурстары болуы керек.  

2. Əлеуметтік жағдайлар: кəсіпкерлікті ұйымдастыру, қалыптастыру үшін 
тұтынушыларда тауар сатып аларлық қаражаты болуы, олардың тауарға, қызметке деген 
талғамы, төлем қабілеттілігі бар жұмыс орнындағы жағдайы, еңбек ақы мөлшерімен 
байланысты. Əрбір кəсіпкер əлеуметтік мəселелерге белсенді араласып, жағдай жасауы тиіс: 
денсаулық сақтау, жұмыс орнын жасақтау, еңбек ақы мөлшерін қадағалау.  

 Құқықтық жағдайлар: кəсіпкерлікті реттейтін заңдар жəне нормативтік-құқықтық 
жағдайлардың болуы: Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі, салық туралы 
заңдар, кəсіпкерлерді қорғайтын заңдар, шағын жəне орта бизнесті қолдайтын органдар, 
меншікке құқықтық заңдар.[2]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1 - Шағын жəне орта кəсіпкерліктің даму көрсеткіштері (2018-2019 жж.) 

Бастаушы кəсіпкерлерге қолдау көрсететін мемлекеттік компаниялар 
 

 «Инжиниринг жəне технологиялар трансферті орталығы» АҚ Орталықтың негізгі 
мақсаты – мемлекеттің инновациялық дамуының құрамдас бөлігі ретінде Қазақстан 
Республикасындағы технологиялардың бəсекеге қабілетті нарығын қалыптастыру жəне 
жүйеге келтіру; 

 «Kaznex» Экспортты дамыту мен ілгерілету жөніндегі корпорация» АҚ Үкіметке 
мемлекеттік саясатты қалыптастру саласында, оның ішінде кəсіпкерлікті дамыту бойынша да 
ақпараттық-сараптамалық көмек көрсетеді;  

 «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ – интегратор жəне қаржылық, 
консалтингілік қызметтерді ұсыну операторы ретінде шағын жəне орта бизнестің, сондай-ақ 
Қазақстанның микроқаржы ұйымдарының сапалы дамуына көмек;  

 «Ұлттық инновациялық қор» АҚ инвестиция тарту жəне жобаларды қаржыландыру 
жолымен инновациялық кəсіпкерлік бастамаларға қаржылық қолдау көрсетеді; 

 «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ – заманауи жəне алдыңғы қатарлы 
технологияларды қолдана отырып, шикізат пен материалдарды терең ұқсатуды жүзеге асыратын 
кəсіпорындардың жарғылық капиталын инвестициялау жолымен қаржылық қолдау; 

 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ – қаржылық қолдау; 
 Технопарктер, бизнес-инкубаторлар, өнеркəсіптік аймақтар – кəсіпкерлікті оның 

қалыптасуы мен дамуы сатысында материалдық-техникалық қолдау.[3]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 2 - ҚР шағын жəне орта бизнесте тіркелген салалар құрылымы 2017-2018 жж. 
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Қазіргі кездегі халықаралық бизнес ерекшелігі - тəуекелділікті барынша төмендетуге 
ұмтылу. Өз кезегінде тəуекел дəрежесі экономикалық кеңістіктегі бизнес климатынан 
болады. Қолайлы экономикалық, заңды-құқықтық институтционалдық жүйе негізінде 
шаруашылық субъектілердің қызмет етуін «қолайлы экономикалық ахуал» деп аталады. 
«Қолайлы экономикалық ахуалдың» принципті базасыболып келесі факторлар жатады: 
жетілген салық жүйесі; оңайлатылған валюталық режим; бюджет жүйесі; кедендік режим; 
тиімді есеп беру мен есепке алу; жетілген банк жүйесі; шаруашылық басқару органдарын 
жаңарту; жетілген сақтандыру жүйесі; əкімшілік басқару органдарын жаңарту. 

Соған байланысты елімізде болашақта атқарылуы керек іс шаралар: 
 қаржылық валюталық, салықтық, тарифтік жəне тарифтік емес реттеуде құқықтық 

негізін жетілдіру; 
 шетел инвестициясын сақтандыру жəне кепілдендіру жүйесін құру жəне жеке 

ұлттық инвестициялармен кепілзат операцияларын жүргізу механизмін қалыптастыру; 
 инвестицияны реттеу мəселелерін шешуде мемлекеттік жəне аймақтық органдар 

ықпалын шектеу; 
 əртүрлі ведомостволар тарапынан үстемдікті жою.  
Бизнестің əлеуметтік жауапкершілігін дамыту үшін мемлекет тарапынан жасалуы тиіс 

ынталандырудың мынадай əдістерін ұсынуға болады: 
 кəсіпкерлерге салықтық емес сипаттағы жеңілдіктер тағайындау; 
 кəсіпорындар қызыметін субсидиялау жəне өркендету;  
 мемлекеттік меншікті кəсіпкерлер меншігіне өтеусіз беру; 
 корпоративтік əлеуметтік жауапкершілікті жүзеге асыратын компаниялардың 

тұтынушылар арасындағы жағымды имиджін қалыптастыруға қолдау көрсету, олардың 
белсенділігі туралы БАҚ-та жариялау, насихаттау;  

«Əлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан алып қарағанда мемлекет негізінен өзіне 
тиесілі жолдың бөлігін жүріп өтті, тұтасымен алғанда ол қызыметін тиімді атқаруда,ендігі 
кезек бизнестікі» - деп Елбасымыз атап өткен болатын. Бизнес табыскер болса қоғам 
қарқынды дамиды. Ал қоғамның қарқынды да тұрақты дамуы бизнестің табысты 
өркендеуіне жол ашады. Бизнестің əлеуметтік жауапкершілігі Қазақстанда қарыштап дамуы 
отандық кəсіпорындардың бизнес жүргізу мəдениетінің жоғарлауына қоғам алдындағы 
беделінің өсуіне жəне бəсекеге қабілеттілігінің артуына сонымен қатар əлеуметтік 
экологиялық бағыттағы іс шаралардың жүзеге асырылуына себеп болады. Сондықтан 
бизнестің əлеуметтік жауапкершілігі мəселесі мемлекет назарын аударуы тиіс.[4] 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В МЕХАНИЗМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Функционирование и развитие независимой судебной власти является одним из 
приоритетных направлений демократического и правового государства. В основе такого 
государства лежат, прежде всего, два основных принципа: верховенство закона и разделение 
государственной власти на ветви (законодательную, исполнительную и судебную). Следует 
отметить, что принцип верховенства закона останется до конца не реализованным, если  
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органы судебной власти не будут занимать достойного положения в механизме 
государственной власти. Это, несомненно, говорит о том, что автономное и независимое 
положение судебной власти необходимо для ее нормального функционирования и 
реформирования.  

Реализация второго из основных принципов - разделения государственной власти не 
должна осуществляться в отрыве от системы сдержек и противовесов. Разделение властей – 
это принцип или теория, исходящая из того, что для обеспечения процесса нормального 
функционирования государства, в нем должны существовать относительно независимые 
друг от друга власти. Это – законодательная, исполнительная и судебная власти.  

 правовой науке существуют различные подходы и теории, раскрывающие сущность 
вышеназванного принципа. Идея разделения властей берет свое начало еще с античных 
времен и средневековья. Впервые она упоминается Аристотелем.  

Дальнейшее развитие проводилось Дж. Локком (1632-1704 гг.), в классическом виде 
она разработана Шарлем Луи Монтескье (1689-1755 гг.), а в ее современной форме – А. 
Гамильтоном, Дж. Мэдисоном и Дж. Джеем - авторами «Федералиста».  

Теоретические и практические истоки принципа разделения властей - в Древней 
Греции и Древнем Риме связаны с анализом политических структур и форм правления 
Платоном, Аристотелем и другими античными мыслителями, которые подготовили почву 
для обоснования этого принципа в эпоху Просвещения. 

Представляется необходимым отметить, что принцип разделения властей 
теоретическое свое развитие получил также и в средние века. Прежде всего - в труде «Два 
трактата о государственном правлении» английского философа Дж. Локка. В данном 
исследовании Дж. Локк заостряет внимание на необходимости верховенства закона и 
разделения власти на ветви, а также признание естественных прав и свобод индивида. 
Интересна идея Дж. Локка о разделении государственной власти на законодательную, 
исполнительную и федеративную, что, по его мнению, препятствует деспотизму, который 
ярко проявляется при сосредоточении власти в одних руках. Следует особо отметить, что 
Дж. Локк все же склонялся к верховенству законодательной власти.  

Из вышесказанного следует, что феномен принципа соединения властей находил 
отражение и в идеях многих видных мыслителей. Так, например, в свое время Гегель 
акцентировал внимание на том, что «государственная власть должна быть сосредоточена в 
одном центре, который принимает необходимые решения и в качестве правительства следит 
за проведением их в жизнь» [1].  

Применяемая на данный момент доктрина разделения властей в ее «классическом» 
варианте была сформулирована Шарлем Луи Монтескье. В труде «О духе законов», 
опубликованном в 1748 году Монтескье писал: «В каждом государстве есть три рода власти: 
власть законодательная, власть исполнительная, ведающая вопросами международного права,  
 власть исполнительная, ведающая вопросами права гражданского.  

 силу первой власти государь или учреждение создает закон. В силу второй власти 
он объявляет войну или заключает мир, посылает или принимает послов, обеспечивает 
безопасность, предотвращает нашествия. В силу третьей власти он карает преступления и 
разрешает столкновения частных лиц. Последнюю власть можно назвать судебной, а вторую 
- просто исполнительной властью государства».  

Монтескье развивал положение о системе сдержек и противовесов, без которой как он 
отмечал, разделение не будет действенным. Он утверждал: «Необходим такой порядок 
вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга».  

«Равновесие» между различными ветвями власти на практике достигается 
конкретными взаимно ограничивающими мерами, установленными законом [2]. 

Последующее развитие идей разделения власти осуществлялось Джеймсом 
Мэдисоном (1751-1836 гг.). Дж. Мэдисон на примере США довольно убедительно доказал, 
что «полномочия, принадлежащие одному ведомству, не должны прямо или косвенно 
осуществляться ни одним из двух других» и что «непомерно разбухшая и всеохватывающая 
прерогатива наследственной исполнительной власти, да еще поддержанная и подкрепленная 
наследственной законодательной", представляет собой огромную опасность для свободы и 
независимости народа. Узурпация всей власти со стороны законодателей «ведет к такой же 
тирании, как и узурпация правления исполнительной властью». 

Мэдисон разработал такую систему сдержек и противовесов, благодаря которой каждая 
из трех властей являются относительно равной другой. Этот механизм сдержек и противовесов  
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Мэдисона до сих пор действует в США. Сдержками и противовесами Мэдисон называл 
частичное совпадение полномочий трех властей.  

Интересна позиция Калискарова Е., который отмечает, что теория разделения 
государственной власти особым образом оценивалась в советской юридической литературе. 
Советская доктрина абсолютизировала этот аспект и противопоставила теории разделения 
властей теорию полновластия Советов, полновластия народа и т.п. На самом деле это стало 
лишь теоретическим прикрытием тоталитарной сути режима. В основу советской системы 
государственной власти были положены взгляды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 
которые рассматривали в качестве оптимальной модели государственной власти 
единовластный механизм, в котором сконцентрированы функции и полномочия всех ветвей 
власти. Не признавалась необходимость разделения власти на законодательную и 
исполнительную. В советский период, в период «диктатуры пролетариата», неизменным 
оставался постулат о полновластии Советов, которые объединяли законодательную, 
исполнительную и контрольную функции. Формальная независимость признавалась только 
за судом [3].  

 этом контексте следует отметить, что сосредоточение всей полноты власти в одних 
руках (например, в руках коммунистической партии и идеи идеологии) привели к известным 
результатам ярким примером, которого является развал могущественного СССР, 
представляющего собой в прошлом супердержаву, способной оказывать воздействие мирового 
масштаба на все уровни политической, экономической и социальной жизни мирового 
сообщества, в то же время, утрируя и дискриминируя права и свободы собственных граждан, 
населяющих территорию данного государства. Следовательно, всевластие приводит  
 бесконтрольности и способствует установлению и развитию диктаторских (якобы 
«диктатура пролетариата»), тоталитарных, деспотических и других режимов. Именно 
бесконтрольность является главной предпосылкой "отрыва" государственных органов от 
масс (народа), что приводит к утрате жизненных связей между государством и его высшей 
ценностью - народом, гражданином, утрате общих для государства и народа интересов и 
целей без которых существование государства представляется проблематичным. 

Поэтому судебная власть должна рассматриваться в контексте обоснования ее 
важнейших признаков и функций осуществления судебной деятельности в условиях 
правового государства, в аспекте комплексного анализа вопросов судебной власти в 
соответствии с конституционными положениями, определяющими ее деятельность в системе 
общей оптимальности государственного управления. Это означает, что органы 
государственной власти должны быть независимо друг от друга равностатусны, 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Важное место в обеспечении действенности принципа 
сдержек и противовесов властей отводится судебной системе. Поэтому судебная система 
Республики Казахстан независима и едина. Единство судебной системы Казахстана 
обеспечивается: 

- общими и едиными для всех судов и судей принципами правосудия, 
установленными Конституцией, процессуальными иными законами; 

- осуществлением судебной власти в единых для всех судов формах 
судопроизводства, установленных законом; 

- применением всеми судами действующего права РК; 
- законодательным закреплением единого статуса судей;  
- обязательностью исполнения на всей территории Казахстана вступивших в 

законную силу судебных актов; 
- финансированием всех судов только из республиканского бюджета. 
Данные статейные положения красноречиво свидетельствуют о том, что судебная 

власть в дальнейшем не будет зависеть от других ветвей власти, то есть, являться 
независимой и свободной, отделенной от других ветвей власти [4].  

Немаловажным в этом аспекте представляются «Основные принципы, касающиеся 
независимости судебных органов», одобренные резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 
от 29 ноября и 13 декабря 1995 года, в которых определены международные стандартные 
правила основных принципов деятельности судебных органов, выраженных в следующих 
основных положениях:  

- независимость судебных органов гарантируется государством и закрепляется в 
Конституции или законах стран. Все государственные и другие учреждения обязаны уважать и 
соблюдать независимость судебных органов; судебные органы решают переданные им дела  
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беспристрастно на основе фактов и в соответствии с законом без каких-либо ограничений из-
за неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого или 
косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам;  

 не должно иметь место неправомерное или несанкционированное вмешательство в 
процесс правосудия, и судебные решения, вынесенные судами, не подлежат пересмотру. 
Этот принцип не препятствует осуществляемому в соответствии с законом судебному 
пересмотру или смягчению приговоров, вынесенных судебными организациями; 

 принцип независимости судебных органов дает судебным органам право требовать 
от них обеспечение справедливого ведения судебного разбирательства и соблюдения прав 
сторон;  

 судьи обладают свободным правом организовать свои ассоциации и другие 
организации и вступать в них для защиты собственных интересов, совершенствования 
профессиональной подготовки и обеспечение независимости;  

 лица, отобранные на судебные должности, обязаны иметь высокие моральные 
качества и способности, а так же высокую подготовку и квалификацию в области права. 
Любой метод подбора судей должен осуществляться по объективным мотивам. При подборе 
судей не должно быть дискриминации в отношении данного лица, однако требование о том, 
чтобы кандидат на юридическую должность был гражданином соответствующей страны, не 
должно ни в коем случае рассматривать в качестве дискриминационного; 

 срок полномочий судей, их независимость, безопасность, соответствующее 
вознаграждение, условия службы, пенсии, возраст выхода на пенсию должны надлежащим 
образом гарантироваться законом;  

 судьи должны пользоваться личным иммунитетом, быть ограждены от судебного 
преследования, но отвечать за финансовый ущерб, причиненный в результате неправильных 
действий или упущений;  

 обвинение или жалобы, поступившие на судью в ходе выполнения им своих 
судебных или профессиональных обязанностей, должны быть безотлагательно и 
беспристрастно рассмотрены согласно соответствующей процедуре.  

 судья имеет право на ответ и справедливое разбирательство. Рассмотрение жалобы 
на начальном этапе должно проводиться конфиденциально, если не обратиться с просьбой об 
ином;  

 судьи могут быть временно отстранены от должности или уволены только по 
причине их неспособности выполнять свои служебные обязанности или осудительного 
поведения, делающими их не соответствующими занимаемой должности;  

 решение о дисциплинарном наказании, отстранении от должности или увольнении 
должно быть доказательно мотивировано, стать также предметом независимой проверки [5]. 

Указанные принципы в лучшем свете представляют основные направления и 
содержание деятельности органов судебной власти, выраженных в обеспечении 
незыблемости прав и свобод гражданина и человека, верховенства закона и права. Ветви 
государственной власти действуют самостоятельно, не допускается какое-либо 
вмешательство одной ветви власти в компетенцию другой. И в то же время ветви власти 
являются частями единой государственной власти. Разделение ветвей власти - это не 
застывшее состояние обособленных структур, а работающий механизм, достигающий 
единства на основе сложного процесса согласования и специальных юридических процедур 
преодоления возможных конфликтов в обществе.  

В Республике Казахстан закрепление принципа разделения государственной власти на 
ветви получило свое первое отражение в принятых: 25 октября 1990 г. Декларации 
Верховного Совета КазССР о государственном суверенитете Казахской Советской 
Социалистической Республики и 16 декабря 1991 г. Конституционного закона Республики 
Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан» провозгласили 
Республику Казахстан независимым, демократическим и правовым государством. 

Статья 7 Декларации установила, что государственная власть в республике 
осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную.  

Далее данный принцип с использованием системы сдержек и противовесов получил 
свое дальнейшее развитие в Конституциях Республики Казахстан 1993 и 1995 годов. В ныне 
действующей Конституции РК вышеназванный принцип закреплен в качестве основы 
конституционного строя государства.  
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Таким образом, принцип разделения властей предполагает не только функциональную 
самостоятельность и независимость друг от друга отдельных ветвей государственной власти 
- законодательной, исполнительной и судебной, но и их скоординированность, 
согласованность во взаимодействии, а также взаимосдерживание и взаимоконтроль. При 
указанном комплексе соотношений судебная власть выполняет правозащитную, 
правоприменительную и нормотворческую функции. 
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АЙЫППҰЛ – ЖАЗАНЫҢ ТҮРІ РЕТІНДЕ 

 
Айыппұл - жазаның жеңіл түрі жəне ол айлық есептік көрсеткіштің жиырма бестен 

жиырма мыңға дейінгі немесе сотталған адамның жалақысының немесе екі аптадан бір 
жылғы дейінгі кезеңдегі өзге де табысының мөлшерінде тағайындалады. Айыппұл 
тағайындағанда сот жасалған қылмыстың ауырлық дəрежесін жəне адамның мүліктік 
жағдайын ескеруі тиіс. Айыппұл:  

 қылмыстық құқықта - жазалаудың негізгі немесе қосымша шарасы ретінде 
қолданылады; 

-азаматтық құқықта - өнімдер мен тауарлар жеткізу жөніндегі келісімшарттық 
міндеттемелерді орындамағандығы үшін, жеке мүліктік емес құқыларға нұқсан келтірілген 
кезде қолданылады;  

 тұрақсыздық айыбының бір түрі;  
 əкімшілік құқықта - əкімшілік құқықтың бұзылуына кінəлі тұлғаларға судьялар, 

уəкілетті органдар (ішкі істер бөлімі, өрттен қорғау, санитарлық, мал дəрігерлік қадағалау 
жəне т.б.), лауазымды адамдар айыппұл тартқызады;  

 іс жүргізушілік құқықта - заңда көзделген (мысалы, сот мəжілісінің тəртібін бұзған) 
реттерде жəне мөлшерде сот айыппұл сала алады. 

Айыппұлдың тарихына көз жүгіртсек, қазақ қоғамында қылмыскерге жаза беру үлкен 
рөл атқарған. Қазақ хандарының жеті жарғыда Қасым ханның қасқа жолында жаза 
туралы,соның ішінде айыппұл тағайындау туралы арнайы бөлімдер бар. Айыппұл 
тағайындауда қазақ хандары билері əділдік көрсете білген. 

Айыппұл-қылмыс жасаған адамға белгілі бір тəртіппен көрсетілген ақшалай мүліктік 
ықпал ету шарасы,жазаның ең көп тараған түрі болып табылады. 

Тарихтағы айыппұл түрлеріне келсек, ол айып, айып-анжы, айып салу болып бөлінеді. 
Нақты тоқталатын болсақ, айып-(заң жолы, салт) - барымта, қылмыс, ұрлық, дəстүрді бұзғаны 
т.б. жағымсыз іс-əрекеті үшін қылмыскерлерге берілетін жаза. Мысалы: көп алдында орынсыз 

дау-жанжал шығарған адамдарға айып салынады. Жазаланушы адам оны сол сəтте  
орындауға тиіс.  

Айыптың түрлері көп. Жеңіл кінəлары үшін тəн немесе ат төленеді. Ауыр қылмыстар 
жасағандар тоғыз төлейді. Бұл түйе бастаған тоғыз мал немесе ат бастаған тоғыз мал немесе 
өгіз бастаған тоғыз мал деген сөз. Түйе бастаған тоғыз: 3 бас түйе, 3 бас жылқы, 3 бас 
сиырдан тұрады. Ат бастаған тоғыз 3 жылқы, 3 сиыр, 3 қой, т.с. 

Қылмыс (ұрлық) өте ауыр болса, бұл айып үш еселенуі мүмкін. Əрине, бұдан басқа да 
түрлері бар. Айыптың əлеуметтік, тəрбиелік, құқықтық маңызы зор. 
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Айып-анжы - істелген қылмысына қарай өтелетін төлем, құн. 10-12 ғасырларда 
монғолдар кісі өлтіру, ұрлық (т.б.) қылмыс жасап айыпты болғандарға құн төлететін болған. 
Ондай құн «анжу» деп аталған. Айып-анжы төлегеннен кейін айыпкерге жаза 
қолданылмаған. Ілгеріде қазақ халқында ұзатқан қызға қызметшілер қосып ілестіріп 
жіберген . Олар да «анжы» атанған. Анжылар барған еліне сіңіп, жақындасып кеткен. 
«Ағайын-анжы» деген сөз осыны мегзейді.  

Айып салу(арабша нұқсан, жаза) - дəстүрлі құқықтық мəдениетте істеген қылмыстық 
іс-əрекетіне орай белгіленетін жаза түрі. Ол жан басымен тартатын жəне мал басымен 
тартатын жаза деп бөлінеді.  

Айып салу малымен тартатын жаза түріне кіреді. Оған айып, тоғыз айып, ат-тон , құн 
төлеу, т. б. жатады. Əдетте, кінəлінің қылмысы анықталып, мойнына қойылғаннан кейін ғана 
айып салынған.  

Қылмыс түрлеріне орай айып салудың да мөлшері өзгеріп отырады. Мысалы, ұрлық 
істеген адамға ең ауыр жаза ретінде айыбына қолданылған. Айыбына жазасы белгіленген адам 
ұрланған мал-мүлікке қоса, үш тоғыз айып төленген . Тоғыз айыбының өзі түрлеріне қарай: 
«қасқа тоғыз» немесе «түйе бастатқан тоғыз» (3 түйе, 3 ат, 3 сиыр), «ат бастатқан тоғыз» (3 ат,  
 сиыр, 3 қой) немесе «өгіз бастатқан тоғыз» (3 сиыр, 6 қой) жəне “тоқал тоғыз» (бұл-8 қой) 
болып бөлінген. Ел арасындағы кішігірім теріс қылықтарға, əсіресе, кедейлерге «азусыз ат, 
жиексіз тон» айыбын салған. Ол, əдетте, 1 қой жəне жəй мата мөлшерінде болған. Бұл халық 
арасында «айтуы бар, алуы жоқ» деп те аталады. Ал, өзара келісіп, бəтуаласқан даугерлердің 
бітімін «астарсыз шапан» деп жариялаған.  

Жалпы қылмыстық заң бойынша, жазаға тоқталсақ, жаза - сот үкімі бойынша 
қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп танылған азаматтарға қолданылатын мəжбүрлеу 
шарасы.  

Жазаның негізгі мақсаты əлеуметтік əділетті қалпына келтіру, заң бұзған адамдарды 
тəрбиелеп, қайта қатарға қосу, оларды алдағы уақытта жаңа қылмыс жасаудан сақтандыру 
болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша, жаза белгілеу кезінде 
қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамға қатер төндіру дəрежесі, айыпкердің 
жеке басы, оның мінез-құлқы, жазаны жеңілдететін жəне ауырлататын мəн-жайлар 
ескеріледі. Сондай-ақ, жазаның айыпты адамның түзелуіне жəне оның отбасы мен 
асырауындағы адамдардың тіршілік жағдайына ықпалы да есепке алынады. Қылмыс жасады 
деп танылған адамдарға мынадай негізгі жазалар қолданылады: айыппұл салу; белгілі бір 
қызметпен айналысу құқығынан айыру; қоғамдық жұмыстарға тарту; əскери қызмет 
бойынша шектеу; бас бостандығын шектеу; қамау; тəртіптік əскери бөлімде ұстау; бас 
бостандығынан айыру. Негізгі жазадан басқа мынадай қосымша жазалар бар: арнаулы, 
əскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шенінен, дипломатиялық дəрежесінен, 
біліктілік сыныбынан жəне мемлекеттік марапаттарынан айыру; мүлкін тəркілеу т.б. Бұрын 
қылмыс жасамаған азаматтарға жаза белгілеу кезінде жазаны жеңілдететін мəн-жайлар 
ескеріледі. Ол мəн-жайларға мыналар жатады: байқаусыз жеңіл қылмыс жасау; айыпкердің 
кəмелетке толмауы; айыпкердің жас балалары болуы; зардап шегушіге тікелей медициналық 
жəне өзге де көмек көрсетуі; қылмыспен келтірілген шығынды толтыруға көмектесуі; ауыр 
мəн-жайлардың тоғысуынан; қылмыс жасауға жəбірленушінің заңға қайшы, адамгершілікке 
жатпайтын қылығының түрткі болуы; шын ниетпен өкіну, айыбын мойындап келу; 
қылмысты ашуға, қылмысқа басқа да қатысушыларды əшкерелеуге, қылмыс жасау арқылы 
қымқырылған мүлікті іздеуге көмектесу, т.б. Сонымен бірге айыпкер үшін қылмыстық 
жауаптылық пен жазаны ауырлататын мəн-жайлар да ескерілген. 

Жазаның мақсаты деп түпкілікті əлеуметтік нəтижелерді айтады, оған жазаны 
қолдану мен жүзеге асыру арқылы қол жеткізуге болады. Жазаның мақсаттары ретінде, 
жоғарыда атап өткеніміздей:  

а) əлеуметтік əділеттілікті қалпына келтіру. Ол кінəлі адамға жазаны қолдану 
қылмыстық əрекет жасау нəтижерінде бұзылған жеке жəне қоғамдық мүдделерді қалпына 
келтіруді жəне қол сұғу объектісіне келтірілген зиянды өтеуді білдіреді;  

ə) сотталушыны түзеу. Бұл мақсат кінəлінің теріс бағдарын өзгертуге бағытталған. 
Егер адам басқа жаңа қылмыстаp жасамаса жəне қылмыстық заңның сақталуының 
қажеттілігін сезіне бастаса, түзеуге қол жеткізеді;  

б) жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтардың жасалуының алдын алу. Бұл мақсатты 
əрбір нақты қылмыс үшін қылмыстың жауапты бекітуді жəне жаза тағайындау мен оның  
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орындалуын бұлтартпауды қамтамасыз ету арқылы қол жеткізіледі. Жазамен сескендіру 
адамдардың санасы мен əрекетіне əсер етеді.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі кəмелеттік жасқа толмағандарга 
тағайындалатын жазаның жүйесі мен тізімін бекітеді. Оларға: айыппұл, белгілі бір 
қызметпен айналысу құқығынан айыру, қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары, 
қамау, бас бостандығынан айыру жатқызылады. 

ҚР Бас Прокуратура Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитеті 
(ҚСЖАЕК) жүргізген тексеру айыппұл салу туралы қаулылардың 40 пайызы 
орындалмайтынын анықтап берді. Бұл жыл сайын 800 мыңнан астам азамат мемлекеттік 
органдардың шешімдерін аяқ асты етіп, қазынаға миллиондаған сома қайтармай отыр деген 
сөз. Жалпы 2015 жылы əртүрлі мемлекеттік органдар жалпы сомасы 109,3 млрд. теңгенің 
айыппұлын салса, соның 29,7 млрд. теңгесі ғана қайтарылған. Бұл көрініс биыл да 
қайталанып отыр. Өткен жарты жыл ішінде 45,5 млрд. теңге айыппұл белгіленсе, оның 13,6 
млрд. теңгесі ғана өндіріліп алынған. Мұндай заң бұзушылардың 75 пайызын ішкі істер 
бөлімдері анықтайтынын талдау көрсетіп берді. Ал барлық айыппұлдың сомаға шаққандағы 
60 пайызын салық органдары салады. Сондықтан да төленбеген айыппұлдардың дені осы 
органдардың үлесінде. Мəселен, салық органдары 2010 жылы 64,3 млрд. теңге, ал ағымдағы 
жылы 17,5 млрд. теңге айыппұл қайтара алмаған. Бұған қарағанда ішкі істер органдарының 
қайтара алмаған айыппұлдары аздау: сəйкесінше 5,4 жəне 3,1 млрд. теңге. Бұл ретте 
прокуратура органдарын салынған айыппұлдарды өндіріп алу жөніндегі жұмыстардың 
ұйымдастырылу жағы да алаңдатып отыр.  

Өзімізге белгілі, заң бойынша, айыппұл қосымша жаза ретінде заңда көрсетілген 
жағдайларда ғана тағайындалуы мүмкін. Шартты соттау кезінде негізгі немесе қосымша 
жаза ретінде айыппұл түріндегі жазаны өтеуді тұрған жеріндегі немесе жұмыс істейтін 
орындағы немесе мүлігінің тұрған жеріндегі аудандық халық сотының жанындағы сот 
орындаушылары жүргізеді. Бас бостандығынан айыруға қосымша жаза ретіндегі айыппұл 
түріндегі жазаны өтеуді сотталғанның негізгі жазаны атқарып жүрген жеріндегі аудандық 
халық соттарының жанындағы сот орындаушылары жүргізеді.  

Сот үкімін жариялағаннан кейін сотталғанға өз еркімен мемлекеттік жинақ банкісіне 
бір ай мерзімде айыппұл соммасын төлеуді міндеттейді, ал төлемеген жағдайда оған оны 
төлеуге мəжбүр етілетінін ескертеді.  

Егер сотталғанның айыппұлды тез төлеуге жағдайы келмесе, ҚР заңдарына сəйкес 
айыппұлды төлеу ұзартылады немесе алты ай мерзімге дейін кейін қалдырылады. 
Айыппұлды төлеуді ұзарту немесе кейінге қалдыру сотталғанның, оның қорғаушысының , 
сондай -ақ жақын туысқандарының сұрауы бойынша орын алуы мүмкін. Сот мұндай 
сұраудың себебін анықтауы тиіс: ауыр материалдық жағдайы, кішкентай балалар барлығы, 
сұрапыл апатқа ұшырауы т.б. сияқты. Сотталғанның дəлелдерін сот тексеруі тиіс. Сот 
орындаушысы өз бетімен үкімді орындауды ұзарта немесе кейінге қалдыра алмайды.  

Егер айыппұл көрсетілген мерзімде өз бетімен төленбесе, онда айыппұл түріндегі 
жазаны орындау азаматтық сот жүргізу тəртібімен, сотталғанға берілген орындау парағы 
негізінде мəжбүр етіледі. Айыппұл сотталушының жеке мүлігінен немесе жалпы меншіктегі 
оның үлесінен өндіріліп алынады. Сот орындаушысы тиісті өндіріп алынатын айыппұл 
соммасының мөлшерінде мүліктің тізімін жасайды.  

Сотталғанның мүлігі жоқ болса, сондай-ақ мүлігі айыппұлына түгелдей өндіріп алуға 
жатпаса ғана оның еңбек ақысынан немесе басқа табысынан зейнетақысының немесе 
стипендиясынан ұстап қалынады. Егер де төлеу мөлшері сотталғанның айлық еңбек 
ақысының немесе табысының, зейнетақы немесе стипендиясының 20% аспаса, онда 
мүлігінен ұстап қалынбайды. Айыппұл төлеу түріндегі жазаны өтеуден қасақана жалтарғаны 
үшін Заңмен жауапкершілік көрсетілген.  

Соңғы онжылдықта қазақ елінде қылмыстық саясатта ізгілендіру мəселесі кеңінен 
талқыланып келеді десек қателеспейтін болармыз. Бұл орайда, мемлекеттің қылмыс 
жасағандарға ірі көлемде айыппұл салу түріндегі жаза қолдану əдісі аса тиімді бағыт екенін атап 
кеткен жөн. Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдар аралығындағы Құқықтық саясат 
тұжырымдамасында да бұл жайлы егжей-тегжейлі баян етіледі. Сот тəжірибесінде қазіргі 
уақытта айыппұл төлету арқылы жаза кесудің қылмыскерлерді бас бостандығынан айыру 
жазасына қарағанда əлі де болса қолданылу аясының тар болуы өзектілігін жоймағанын атап 
кеткен жөн. Яғни, сараптама қорытындыларына сəйкес, Қазақстан Республикасы Бас 
Прокуратурасының мəліметтеріне жүгінсек, жеке меншіккке, қоғамдық тəртіп пен  
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қауіпсіздікке, сондай-ақ, адам денсаулығына қатысты қылмыстарға қарсы айыппұл өндірудің 
төмен деңгейде қалып келе жатқандығын көрсетіп отыр.  

Сонымен қатар, экономикалық қызмет саласында да айыппұл өндіру тəжірибесінің 
соншалықты қолданысқа енбегендігі құқықтық саясатта əлі де болса атқарылар шаруаның 
көп екендігін айқындап береді. Мəселен, статистикалық деректерге көз жүгіртсек, тек жеке 
меншікке қатысты қылмыстар бойынша ғана сотталушылар саны жыл сайын 15 мың адамға 
дейін өседі екен, ал олардың тек 2-3 пайызына ғана айыппұл өндіру жазасы қолданылады. 
Былайша қарағанда, айыппұл өндірудің нақ осы санаттағы қылмыстарға қарсы көбірек өріс 
алуы қажет те сияқты. Өйткені, жасалған қылмыстардың 70 пайызынан астамы аталмыш 
санкцияда болып отыр. Бұл жағдай, біздің ойымызша, мемлекет саясатына қарама-қайшы 
келіп отырған тəрізді. Дегенмен, айыппұл жазасы еліміздің соттарында толығымен 
қолданысқа енгізілмей келеді.  

Сонымен қатар, айыппұл жазасының төмен деңгейде қолданылуының тағы бір себебі, 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің қоғамдық қауіпсіздік санатында кеңінен 
пайдалануға мүмкіндік болғанымен, көптеген баптарда айыппұл өндіру жағы, тіпті, 
қарастырылмаған. Осыған байланысты аталған саладағы жобада Қылмыстық кодекстің 
ерекше бөлімдерінің санкцияларында айыппұл өндіру арқылы реттелмеген тұстарын 
толықтыру қарастырылған. Яғни, жеңіл жəне орташа қылмыстарға, сондай-ақ, адам өлімі 
мен денсаулығына ауыр зиян əкелмеген ауыр жəне аса ауыр қылмыстардың кейбіреулеріне 
айыппұл өндіру жазасын кесу көзделген. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
ерекше баптарында жазаның қосымша түрлерінде айыппұл өндіру жазасын қолдану саласын 
кеңейту қарастырылған. 
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ТУРИСТІК БИЗНЕСТЕГІ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Туристік бизнестің бүгінгі жай күйі қарқынды əрі тез дамып келе жатқан 

дүниежүзілік шаруашылық салаларының бірі. Қазақстандағы туризм болса, туристік 
индустрияның дамуының арқасында мемлекет экономикасын көтеруге септігін тигізеді.  

Турфирмалардың басым бөлігі өз отандастарын шетелге жіберумен айналысуды жөн 
көреді жəне тек біраз бөлігі ғана Қазақстанға туристерді тартуға жұмыс істейді. Берілген 
мақалада туристік бизнес кəсіпорындарында бухгалтерлік есепті жүргізу əдістемесі мен 
ұйымдастыру қарастырылған.  

Туристік бизнестегі бухгалтерлік есептің жүргізу тəртібі ҚР Конституциясында, ҚР 
Азаматтық кодексінде, 2001 жылдың 13-ші маусымындағы №211-II (22.02.02 ж. №296-II 
өзгертулермен) «Қазақстан Республикасында туристік қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңында реттемеленген. Қаржылық есеп берудің жалпы қабылданған 
Халыаралық стандарттына сəйкес принциптердің екі тобы бөлініп көрсетіледі: 

 Негізгі принциптер (есептеу жəне үздіксіз қызмет); 
 Ақпаратардың сапалы сипаттамалары (түсініктілігі, орындылығы, сенімділігі жəне 

салыстырылуы). 
Қазіргі жағдайда туристік қызмет көрсету нарығын қалыптастыруға жəне туристік 

бизнесті жолға қоюға мүмкіндік беретін туризм барынша дамиды. Туризм жүйесінің тиімді 
жұмыс істеуі оны дамытуға жауапты құрылымдар тарапынан жоспарлаусыз, реттеусіз, 
үйлестірусіз жəне бақылаусыз мүмкін емес. Бұл туристік саясатты əзірлеу мен іске асыру 
қажеттілігін негіздейді.  
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Туристік саясат бұл əлеуметтік-экономикалық, құқықтық, сыртқы саяси, мəдени жəне 
өзге де сипаттағы шаралар мен іс-шаралар əдістерінің жүйесі, оны парламент, үкімет, 
мемлекеттік жəне жеке ұйымдар, қауымдастықтар мен мекемелер туристік индустрияны 
дамыту үшін жағдай жасау, туристік ресурстарды ұтымды пайдалану, туризм жүйесінің 
жұмыс істеу тиімділігін арттыру мақсатында жүзеге асырады. 

Туризмді мемлекеттік реттеу нысандарының бірі туристік қызметті жүзеге асыруға 
арнайы рұқсат (лицензия) беруді көздейтін лицензиялау болып табылады. 

«Қазақстан Республикасында туристік қызмет туралы» заң бойынша Қазақстан 
Республикасында туристердің құқығы мен мүддесін қорғау мақсатына 
туроператорлық,турагенттік,экскурциялық қызметтер,туризмнің нұсқаушылық қызмет 
көрсетулері лицензияланады.Лицензиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 14.09.2001 ж. 
№1213 «Туристік қызметті лицензиялау тəртібі» қаулысына сəйкес жүзеге 
асырылады.Лицензия туралы,туроператорлар жəне турагенттер туралы деректер туристік 
саладағы мемлекеттік тізілімге енгізіледі.Қазақстан Республикасы Туризм жəне спорт 
агенттігі төрағасының 09.012002 ж. №06-2-2/3 бұрынғымен лицензияны алу үшін туристік 
қызметтерді лицензиялау құжаттарының формалары бекітілген. 

Туроператорлар мен турагенттер лицензияны алу үшін азаматтық-құқық сақтандыру 
келісімшартын бекітіп, он бір айлық есептік көрсеткішінен кем емес сақтандыру сомасын 
əкелуі керек.  

Лицензияның басты мақсаты туристік қызметті пайдаланушы тұтынушылар мен 
мемлекеттің құқықтарын жəне заңды мүдделерін қорғау болып табылады. 

Туроператорлық лицензия алу үшін қажет құжаттар тізімі: 
 Белгіленген нысан бойынша өтініш; 
 Лицензиялық алым төленгенін растайтын құжат;  
 Жарғының, заңды тұлғаның тіркелгені туралы куəліктің жəне статистикалық 

картаның нотариалды куəландыратын көшірмесі; 
 Кеңсеге арналған меншікті жəне жалға алынған үй-жайы бар екендігін растайтын 

құжат;  
 Меншікті немесе жалға алынған материалдық-техникалық базасы бар екендігін 

растайтын құжат, көлік ұсынуға арналған қажетті материалдық-техникалық базасы бар 
ұйымдар мен қызметтер көрсетуге жасалған шарт;  

 Білім жəне жұмыс өтілі туралы құжаттың көшірмесі, қызметкерлердің тізімі;  
 Туристік қызмет көрсету шарты бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 

сақтандыру шарттарының көшірмесі; 
 Тасылдаушы мен шарттың көшірмесі; 
 Туристік жолдаманың көшірмесі;  
 Экскурсиялық қызметті жүзеге асыратын оқу орнын бітіргені туралы растайтын 

құжат жəне денсаулықтың психикалық жай-күйі туралы медициналық анықтамасы бар, 
экскурсия жүргізушісінің тізімі бар туристік ұйымдар мен шарттарының көшірмесі;  

 Жарнамалық, ақпараттық материалдар;  
 Туристік бағыттардың тізімі; 
 Туристерге қызмет көрсету бағдарламалары;  
 Туристік қызмет көрсетуге арналған шарт үлгісі; 
 Туристерге арнайы келетін жəне баратын елі туралы ақпарат. 
Турагенттік қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін құжаттар тізімі: 
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Белгіленген нысан бойынша өтініш; 
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Лицензиялық алым төленгенін растайтын құжат; 
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Жарғының, мемлекеттік туралы куəліктің, жеке куəліктің, жеке 

кəсіпкерлік тіркеу немесе патенттердің нотариалды куəліктерінің көшірмелері; 
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Кеңсеге арналған меншікті растайтын құжат;  
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Материалдық-техникалық базаны растайтын құжат; 
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Білім туралы растайтын құжат, қызметкерлердің тізімі;  
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Туристік қызмет көрсету шарты бойынша азаматтық-құқықтық 

жауапкершілікті сақтандыру шарттарының көшірмесі; 
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Тасымалдаушы мен шарттардың көшірмесі;  
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Туристік жолдаманың көшірмесі:  
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Жарнамалық, ақпараттық материалдар;  
ȀĀ⸀Ā• Ā•  Туристік қызмет көрсетуге арналған шарт үлгісі;  
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• Туристтерге арнайы келетін жəне баратын елі туралы ақпарат. 
Туризм нұсқаушысының қызметтерін жүзеге асыру үшін лицензиялық құжаттар: 
 Белгіленген нысан бойынша өтініш; 
 Лицензиялық алым төленгенін растайтын құжат;  
 Тиісті кəсіптік дайындығын, біліктілігін жəне туристік бағыттарымен жүріп өту 

тəжірибелерін растайтын құжат; 
 Əзірленген туристік бағыттардың карта-сызбалары жəне сипаттамалары; 
 Денсаулықтың психологиялық жай-күйі туралы медициналық анықтама. 
Шаруашылық жүргізудің қалыптасқан жағдайларында туристік бизнес ұйымдары 

бухгалтерлік есеп жүйесін нақты ұйымдастыруы, пайдаланушыларға уақтылы жəне дұрыс 
қаржылық есептілікті жасауы жəне ұсынуы, активтер мен міндеттемелердің жай-күйі туралы 
мəліметтерді уақытылы ескертуі тиіс.  

Есеп саясаты-бұл субъектінің басшысы бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық 
есептілікті ашу үшін олардың қағидаттары мен негіздеріне сəйкес қабылдайтын тəсілдердің 
жиынтығы. Яғни бұл компания қаржылық есептілікті дайындау жəне ұсыну үшін 
қабылдаған нақты принциптер, негіздер, шарттар, ережелер мен практика. 

Бухгалтерлік есептің нақты стандарты болмаған жағдайда, басшылық құрылыс 
ұйымының қаржылық есептілігін пайдаланушылар үшін неғұрлым пайдалы ақпаратты 
қамтамасыз ететін есеп саясатын əзірлеу үшін өз пайымдауларын пайдаланады. 

Мұндай пікірді шығарған кезде басшылық назарға алады:  
- ұқсас немесе байланысты мəселелерді қозғайтын бухгалтерлік есеп 

стандарттарындағы жəне оларға əдістемелік ұсынымдардағы талаптар мен нұсқаулықтар; 
 қаржылық есептілікті дайындау жəне жасау қағидаттарында белгіленген активтерді, 

міндеттемелерді, кірістер мен шығыстарды айқындау, тану жəне бағалау өлшемдері; 
 стандарттарды жəне қабылданған салалық практиканы белгілейтін басқа 

органдардың шешімдері. 
Есеп саясаты келесі құрылымы болуы мүмкін: 
 Жалпы ережелер (ресми атауы, орналасқан жері, құрылу мақсаты, ұйым қызметінің 

мəні қарастырылады)); - басқару, ұйымдастыру құрылымы; - бухгалтерлік есеп жəне ішкі 
бақылау жүйесі; - бухгалтерлік құжаттар жəне оларды сақтау мерзімдері; - түгендеу; - 
жылжымайтын мүлікті, жабдықтар ғимараттарын есепке алу; - материалдық емес активтерді 
есепке алу; - материалдық қорларды есепке алу; - ақша қаражатын есепке алу; - 
қызметкерлерге сыйақыларды есепке алу; - дебиторлық берешекті жəне басқа да активтерді 
есепке алу; - инвестицияларды есепке алу; - меншікті капитал пайда болады; - өнімнің 
(жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын өндіру жəне калькуляциялау шығындарын 
есепке алу); - кезең шығындарын есепке алу; - сату, баға кірістері; - есептілік; - түсіндірме 
жазба; - бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспары. 

Туризм - ҚР азаматтарының, шетел азаматтарының жəне азаматтығы жоқ 
тұлғалардың тұрақты тұратын жерінен сауықтыру, танымдық, кəсіби-іскерлік жəне өзге де 
сапарларға уақытша шығуы (саяхаттары).  

Бухгалтерлік есеп жүргізу ережесі туристік бизнесте ҚР Конституциясымен 
регламенттеледі, ҚР Азаматтық туралы Заңда көзделген туристік қызмет Туралы " Заңда 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік " 28 ақпан 2007 жылғы № 234-III (бұдан əрі - Заң 
туралы бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік), шоттардың Үлгілік жоспарына сəйкес 
бухгалтерлік есеп бұйрығымен бекітілген ҚР қаржы министрлігі 23 мамыр 2007 ж. 
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (IAS, IFRS) 
сəйкес əзірленген ұйым шоттарының жұмыс жоспарына сəйкес жүзеге асырылады.  

Туристік компаниялардағы бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесі 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңда, ұлттық жəне халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарында белгіленген қағидаттар мен сапалық сипаттамаларға 
сəйкес құрылады. 

Туристік өнімнің өзіндік құны өндіріс процесінде пайдаланылатын табиғи 
ресурстарды, шикізатты, материалдарды, отынды, энергияны, негізгі құралдарды, Еңбек 
ресурстарын, сондай-ақ басқа да шығындарды құндық бағалауды білдіреді.  

Кез келген өнім (жұмыс, қызмет) өндірісі белгілі бір шығындарға байланысты. 
Шығындар-бұл активтердің азаюы немесе өндіріс шығындарының туындауына  

байланысты міндеттемелердің ұлғаюы.  
Ұйымның шығындары ақшалай нысанында өнімнің өзіндік құнын құрайды.  
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Өндірістік шығындар өндірістік қызметті жүзеге асырумен тікелей байланысты, ал 
мерзімдік – өзінің экономикалық мəні бойынша туристік өнімді нарықта қалыптастырумен 
жəне ілгерілетумен байланысты емес. Олар қандай да бір нақты стратегиялық шешімнің 
нəтижесінде пайда болады жəне олар туындаған есепті кезеңде мерзімді шығындар ретінде 
қаралады. Мысалы, əкімшілік-басқару персоналын ұстауға байланысты шығындар-
əкімшілік-басқару персоналының еңбекақы қорынан алынған еңбек ақы, амортизация, негізгі 
құралдарды жөндеу, жалдау ақысы жəне т.б. мерзімдік болып табылады. Бұдан басқа, 
туристік өнімді өткізуге байланысты шығыстар да бар (зерттеулер мен əзірлемелер, 
жарнамалық қызметтер, персоналдың біліктілігін арттыру). Мұндай шығыстар деңгейі ұйым 
басшылығының шешімімен белгіленеді жəне ұлғайтылуы, қысқартылуы немесе жойылуы 
мүмкін.  

Əрбір фирманың əкімшілігі шығындарды қандай рмөлшерде жіктейтінін, 
шығындардың пайда болу орындарын қаншалықты нақтылауды жəне оларды жауапкершілік 
орталықтарымен қалай байланыстыруды, нақты немесе стандартты (жоспарлы, нормативтік), 
толық немесе ішінара (ауыспалы, тікелей, шекті) шығындарды есепке алуды дербес шешеді. 

Басқару (өндірістік) есебінің қазіргі заманғы жүйесі шығындарды есепке алудың 
жеделдігін сипаттайды. Осы тұрғыдан алғанда, шығындарды есепке алу нақты (өткен) 
шығындарды есепке алуға жəне "стандарт-кост" жүйесі бойынша шығындарды есепке алуға 
бөледі. Бұл жүйе еңбек шығындарына арналған стандарттар нормаларын, материалдарды, 
үстеме шығыстарды əзірлеуді, стандартты (нормативтік) калькуляцияны жасауды жəне 
стандарттардан (нормалардан) ауытқуларды бөле отырып, нақты шығындарды есепке алуды 
қамтиды).  

Осылайша туристік бизнестегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру тек мамандардың 
бухгалтерлік есеп бойынша біліктілігімен шектеліп қана қоймай, сонымен қатар олардың 
нормативтік-құқықтық актілерді біліп, сол арқылы өздерінің туроператорлық, турагентік, 
туризм нұсқаушылық қызметтерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
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ҚЫЛМЫС ҰҒЫМЫ 

 
«Қылмыс» ұғымы жəне оның белгілері.Қылмыс – бұл құқық бұзушылықтың бір түрі. 

Қылмыс басқа құқық бұзушылықтардан, оның қылмыстық заңмен белгіленетіндігімен жəне 
оны жасағанда қылмыстық жауапкершіліктің болуымен ерекшеленеді. «Қылмыс » ұғымы 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 10 – бабында берілген: «Осы кодексте 
жазалау қатерімен тыйым салынған қоғамдық қауіпті əрекет - қылмыс деп танылады».  

Қылмыстың төмендегідей белгілерін атап өтсек, қылмыс əрқашан іс- қимыл болып 
табылады, яғни, ол əрекетпен де, əрекетсіздікпен де жасалуы мүмкін. 

-Əрекет - бұл қылмыс жасаудың белсенді нысаны. Əрекетсіздікте кінəлі адам өзі 
жасай алатын əрекетті жəне жасалуы тиіс əрекетті жасамайды. Адамның ойлау қызметі 
жазаланбайды, өйткені ол қоғамға қауіпті теріс қылық жасауға алып келмейді.  

-Қылмыс - бұл қоғамға қауіпті əрекет, яғни ол қылмыстық заңмен қорғалатын 
қоғамдық қатынастарға зиян келтіреді немесе зиян келтіруге нақты қауіп төндіреді. 

-Қылмыс - əрқашан құқыққа қайшы болады. Құқыққа қайшылық – бұл қылмыстық 
заңның əрекетке тыйым салуы. Құқыққа қайшылық деп қылмыстық кдексте бекітілген 
тыйымды қылмыс жасаған адамның бұзуын айтады.  

 Қылмыстың міндетті белгісінің бірі адамның кінəсінің болуы. Қасақана немесе 
абайсызда жасалған əрекет қылмыс болуы мүмкін. 
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-Жазалану. Егер əрекет жазаланбайтын болса, онда ол қылмыс ретінде 
қарастырылмайды. Əрбір қылмыс үшін қылмыстық кодексте жаза қарастырылған.  

Қылмыстың жіктелуі. Қылмыстарды жіктеу – бұл қоғамға жасалған қауіпті əрекетті 
ауырлық дəрежесі мен сипатына байланысты топтарға бөлу болып табылады. Қылмыстық 
кодексте барлық қылмыстар төрт топқа бөлінген: онша ауыр емес қылмыстар, орташа ауыр 
қылмыстар, ауыр қылмыстар жəне ерекше ауыр қылмыстар. 

Жасалғаны үшін ең ауыр жаза екі жыл бас бостандығынан айырудан аспайтын 
қасақана жасалған əрекет, сондай - ақ жасалғаны үшін ең ауыр жаза бес жылға бас 
бостандығынан айырудан аспайтын абайсыза жасалған əрекет-онша ауыр емес қылмыс деп 
танылады. 

Жасалғаны үшін ең ауыр жаза бес жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын 
қасақана жасалған əрекет, сондай - ақ жасалғаны үшін бес жылдан астам мерзімге бас 
бостандығынан айыру түріндегі жаза абайсыза жасалған əрекет орташа ауыр қылмыс деп 
танылады. 

Жасалғаны үшін ең ауыр жаза он екі жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын 
қасақана жасалған əрекет – ауыр қылмыс деп танылады. 

Жасалғаны үшін ең ауыр жаза он екі жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру 
түріндегі жаза немесе өлім жазасы қасақана жасалған əрекет аса ауыр қылмыс деп танылады. 

Қылмыстық жауапкершілік туралы түсінік. 
Қылмыстық жауапкершілік құқықтық жауапкершіліктің інішдегі ең қатаң түрі болып 

есептеледі. Қылмыстық жауапкершілік қылмыс жасағаны үшін қылмыстық заңмен 
белгіленеді.  

Қылмыстық жауапкершіліктің мағынасы кінəлі адамның өзінің құқыққа қайшы 
əрекеті үшін мемлекет атынан сотталатындығын білдіреді. Соған орай , мемлекет құқық 
бұзушының еркінен тыс мəжбүрлеу тəртібінде қылмыстық жауапкершілікті жүктейді.  

Қылмыстық жауапкершілік - бұл адамның жасаған қылмысы үшін жазалануы немесе 
қылмыстық – құқықтық сипаттағы басқа да шаралармен жазаланатын қылмыстық заңмен 
бекітілген міндеті. 

Қылмыстық жауапкершіліктің мынадай элементтері болады: 
 жасаған қылмысы үшін адамның жауап беру міндеті; 
 соттың адамның жасаған əрекетін теріс бағалаудан көрінетін соттау; 
 кінəлі адамға қылмыстық – құқықтық сипаттағы шаралар қолдану;  
 жаза тағайындаудың құқықтық салдары ретіндегі соттылық. 
Қылмыстық жауапкершілік қылмыс жасаған сəтте пайда болады жəне адамға 

қылмыстық мəжбүрлеу шарасын қолданған сəттен бастап жүзеге асырылады. Қылмыстық 
жауапкершілік соттылық мерзімі біткенде тоқтатылады.  

Қылмыс құрамы турлы түсінік жəне оның түрлері.Қандай қылмыс жасалғанын 
анықтау үшін «қылмыс құрамы» сияқты ерекше ұғым бар, мысалы, ұрлық немесе бұзақылық, 
кісі өлтіру немесе қарақшылық.  

Қылмыс құрамы деп қоғамға қауіпті əрекетті қылмыс ретінде сипаттайтын объективті 
жəне субъективті белгілердің жиынтығын айтады. Қылмыс құрамы элементтерден құралады. 
Егер осы элементтің біреуі болмаса қылмыс жасалды деп айта алмаймыз. Қылмыс 
құрамының элементтері бұл - объект жəне объективті жағы, субъект жəне субъективті жағы 

Қылмыс субъектісі жай, белгілі бір жаса толған жəне есі дұрыс боғандықтан өз 
əрекетін (немесе əрекетсіздігін) бағалай алатын қабіеті бар адам болуы керек. 

Қылмыс объектісі - бұл қылмыстық іс – қимылға бағытталған жəне зиян келтіруі 
мүмкін қоғамдық қатынастардың жиынтығы, мысалы, өмір, жеке меншік, ар - ұят, абырой. 

Қылмыстың объективтік жағы - əрекет деген жалпы ұғымды беретін адамның əрекет 
немесе əрекетсіздік нысанындағы сыртқы көрінісі.  

Қылмыстың субъективтік жағы – бұл адамның өз іс-қимылына психикалық 
көзқарасы. Ол қасақаналық жəне абайсыз нысанында көрініс табады. Қылмыстың 
субъективтік жағы. Қылмыстың субъективті жағы – бұл қылмыс жасаумен тікелей 
байланысты адамның психикалық əрекеті. Қылмыстың субъективті жағының мазмұны кінə, 
ниет жəне мақсат сияқты белгілердің көмегімен ашып көрсетіледі.  

Кінə - бұл адамның қылмыстық заңмен қарастырылған қоғамға қауіпті іс - қимылды 
жасауға деген психикалық көзқарасы. Кінə мынадай элементтерден тұрады: сана 
(интеллектуалдық элементі) жəне ерік (ерік элементі). 
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Қылмыстың ниеті – қылмыс жсаған адамның жетекшілікке алатын саналы ниеті, яғни 
пайдакүнемдік, қызғаныш, көре алмаушылық, қорқақтық жəне т.б. болуы мүмкін. 
Қылмыстың мақсаты – тілейтін нəтиже туралы ой, оған кінəлі қол жеткізуге тырысады. 
Мысалы, оңай олжа табу мақсаты, трансплантациялау үшін органдарды немесе тканьдарды 
пайдалану мақсаты, сату мақсаты, халықты қорқыту мақсаты жəне т.б. 

Қылмыс субъектісі.Кез келген адам қылмыс субъектісі бола алмайды, тек қылмыстық 
заңға сəйкес белгілі бір белгілерге ие адамдар ғана субъект болады. Олардың қатарында 
қылмыстық заңмен бекітілген жас мөлшері мен есі дұрыстық жатады.  

Қылмыстық кодексте қылмыстық жауапкершілік он төрт жастан бастап туындайтын 
жеке қылмыстардың түрлері келтірілген. Ол тізім мынадай құрамнан тұрады: 

а) жеке адамға қарсы ауыр қылмыстар: қасақана адам өлтіру, денсаулыққа қасақана 
ауыр зиян келтіру не денсаулыққа қасақана орташа ауырлықта зиян келтіру, зорлау жəне 
нəпсіқұмарлық сипаттағы күш қолдану, адамды ұрау;  

ə) мүліктік қылмыстардың кейбір түрлері: ұрлық, тонау, қарақшыық, қорқытып 
алушылық, автокөлік немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау, бөтен адамның мүлкін 
қасақана жою немесе бүлдіру жазаны ауырлататын мəн – жайлар; 

б) қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тəртіпке қарсы қылмыстардың кейбірі: 
терроризм, адамды кепілге алу, терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлау, қаруды, оқ 
– дəріні, жарылғыш заттар мен жару құрылғыларын ұрлау не қорқытып алу, ауырлататын мəн 
– жайлардағы бұзақылық, тағылық, өлгендердің мəйіттерін жіне олар жерленген жерді қорлау, 
көлік құралдарын немесе қатынас жолдарын қасақана жарамсыздыққа келтіру жəне т.б. 

Қылмыс жасаған кезде 16 жасқа толған адам қылмыстық жауапқа тартылады. Ал 14 
жасқа дейінгі жас балалар қ қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. 

Қылмыс жасаған кезде өз əрекетінің (не əрекетсіздігінің) қоғамға қауіптілігі мен 
нақты сипатын сезінген жəне əрекеттеріне басшылық етпеген адам есі дұрыс деп танылады. 

Қылмыс жасаған кезде есі дұрыс емес күйде болған, яғни созылмалы жүйке ауруы, 
жүйкесінің уақытша бұзылуы, ақылының кемдігі немесе өзге жүйке дертіне ұшырауы 
салдарынан өзінің іс - əрекетінің (не əрекетсіздігінің) іс жүзіндегі сипаты мен қоғамдық 
қауіптілігін ұғына алмаған немесе оған ие бола алмаған адам есі дұрыс емес деп танылады. 
Есі дұрыс емес адам қылмыс субъектісі бола алмайды, сондықтан қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмайды. 

Көптеген ғасырлар бойы ақы - есі дұрыс емес қылмыскерді қылмыстық 
жауапкершіліктен босатпайтын. Ақыл - есі дұрыс емес адамға қатысты өлім жазасын 
қоданбаудағы алғашқы жағдай Дэниел Мак - Нагтеннің жағдайы деуге болады, ол 1843 
жылы Ұлыбритания премьер - министірінің хатшысын атып өлтірген. «Мак - нагтен заңы» 
дұрыс емес қылмыскерді сотқа емес, психиатриялық ауруханаға жіберу туралы қаулы етті.  

Қылмысқа қатысу туралы түсінік жəне оның белгілері. Қылмысты көбіне бір адам емес 
бірнеше адам жасайды, өйткені біріккен қылмыстық əрекет арқылы қылмыс жасау жеңілдейді. 
Сондықтан да заңда бірге жасалған қылмыс үшін жауапкершілікке тартылатын адамдар 
шеңберін жəне олардың жауапкершілік негіздері мен шектерін айқындаудың маңызы зор.  

Екі немесе одан да көп адамның қылмыс жасауға қасақана бірлесіп қатысуы 
қылмысқа қатысу деп танылады. 

Қылмысқа қатысу барысында қымыс жасауға бірнеше адамның қатысуы міндетті. 
Мұндай жағдайда бұл адамдар қылмыс субъектісінің белгілеріне ие болуы керек. Есі дұрыс 
емес немесе заңда белгіленген жасқа жетпеген адам ешқандай жағдайда да қылмысқа 
қатысушы деп танылмайды жəне қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Бірігу 
қылмысқа қатысудың объективтік белгісі ретінде бірнеше адамдардың өз күштерімен 
бірлесіп əрекет жасауын білдіреді, оладың барлығы өз күштерін біртұтас қылмыстық 
нəтижеге қол жеткізуге бағыттайды. Қымыстық нəтижеге қол жеткізу үшін күштерін 
біріктіргенде, қатысушылардың бірі қылмыстың объективтік жағын орындайды, ал 
басқалары қылмысты ойдығыдай жасауға көмектеседі. Біріккен əрекеттер арқылы қол 
жеткізілген нəтиже барлық қатысушылар үшін біртұтас, орта, бөлінбейді. 

Тек қасақан жасалған қылмыстардың ғана қылмысқа қатысы болуы мүмкін, ал 
қылмысқа қатысушы барлық адамдар қасақана түрде əрекет етеді. Абайсыз қылмыстарда 
қылмысқа қатысу бомайды. Егер бірнеше адам абайсызда қоғамға қауіпті жағдай туғызса, 
оның əрқайсысы жасаған əрекеті үшін жауап беруге тиіс. 

Қылмысқа қатысушылардың рөліне байланысты, оларды орындаушы, айдап саушы 
жəне көмектесуші деп бөледі.  
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Орындаушы бұл нақты қылмыс құрамының объективтік жағына кіретін əрекеттерді 
толықтай немесе ішінара орындайтын адам. Қарақшылықта орындаушы ретінде затты 
тартып алған ғана емес, сонымен бірге жəбірленушінің қарсыласуын жеңу үшін күш 
қолданатын адам да қылмыстық орындаушы болып табылады. Қылмыстың орындаушысы 
заңға сəйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылмайтын, басқа адамдарды пайдалану 
арқылы қылмыс жасаған адам да қылмыстың орындаушысы болып есептеледі. Қылмыстық 
құқықта мұндай жағдайлар тікелей орындаушы деп аталады. Қылмыскер қылмыс жасау үшін 
жасөспірімді немесе ақыл - есі кем адамды пайдаланатын жағдай сияқты.  

Ұйымдастырушы қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе оның орындауына 
басшылық еткен адам. 

Ұйымдастырушы ретінде көбіне нақты қылмыстарды тікелей жасаудан қашатын ең 
тəжірибелі, қауіпті қылмыскерлер болады. Көпшілік жағдайда ұйымдастырушы бас 
бастамашы, негізгі басқарушы жəне қылмыс жоспарының авторы болады.  

Басқа адамды азғыру, сатып алу, қорқыту жолымен немесе өзге де жолмен қылмыс 
жасауға көндірген адам айдап салушы деп танылады. Жоспарлы орындаушының 
субъективтік қасиеттерін ескере отырып, айдап салушы бопсалауды жəне мадақтауды, оның 
пайдакүгемдік ниетін пайдаланады, ал кейде сөз арасында айтылған емеуріннің өзі де жетіп 
жатады. Кеңестерімен, нұсқауларымен, ақпараттар жинауымен қымысты жасайтын қару 
немесе құралдар берумен немесе қылмысты жасаудағы кедергілерді жоюымен қылмыстың 
жасалуына жəрдемдескен адам көмектесуші деп танылады. Сондай- ақ көмектесуші ретінде 
қылмыскерді, қаруды немесе қылмыс жасаудың өзге де құралдарын, қылмыстың ізін жəне 
қылмыстық жолмен табылған заттарды жасыруға, сол сияқты осындай заттарды сатып алуға 
немесе өткізуге күні бұрын уде береді. Қылмыс жасау сатылары қасақана қылмыстың 
дамуының белгілі бір сатылары. Заңда үш саты белгіленген: қылмысқа дайындалу; қылмыс 
жасауға оқталу; аяталған қылмыс.  

Қылмысқа дайындалу бұл адамның қылмыс жасау құралдары мен қаруларын іздеу, 
дайындау немесе ыңғайлауы, бірге қылмыс жасаушыларды іздеуі, қылмыс жасауға сөз байласу 
немесе қылмыс жасауға қасақана басқа да қолайлы жағдайлар жасауы, егер қылмыс мұндай 
жағдайда адамның еркінен тыс мəн – жайларға байланысты аяғына дейін жеткізілмесе.  

Қылмыс құралдарын сатып алу тəсілдері заңды болуы мүмкін: қаруды заңға сəйкес 
сатып алу, сыйлық ретінде алу,немесе заңсыз да болуы мүмкін: қаруды, мөрлерді, кілттерді 
жəне т.б. ұрлау.  

Дайындау - бұл шикізаттардан қылмыс жасау үшін қарулар мен құралдардың 
жартылай фабрикаттарын жасау. 

Бейімдеу - затарды өңдеу, сол арқылы олар қылмыс жасау үшін жарамды болады 
(мысалы, кілттің түрін өзгерту). 

Қылмыс жасауға оқталу деп – адамның еркінен тыс мəн – жайларға байанысты, 
аяғына дейін жеткізілмеген жағдайда адамның қылмыс жасауға тікелей бағытталған қасақана 
əрекеті немесе əрекетсіздігі танылады. Аяталған қылмыс. Егер адам жасаған əрекетте 
қылмыс құрамының барлық белгілері болса, онда қылмыс аяталған болып есептеледі. Кейбір 
қылмыстар бегілі бір қоғамға қауіпті жағдай туғызғанда ғана аяқталған болып есептеледі. 
Яғни, бұл қылмыстың материалдық құрамы (мысалы, адам өлтіру өлім туындаған жағдайда 
аяқталған деп есептеледі. Егер өлім болмаса, онда адам өлтіруге қастандық жасау болып 
табылады). 

Сонымен, қылмыс - бұл Қылмыстық кодекспен тыйым салынған қоғамға қауіпті іс - 
əрекет. 

Барлық қылмыстар сипаты мен қоғамға қауіптілік дəрежесіне қарай төртке бөінеді: 
онша ауыр емес қылмыс, орташа ауыр қылмыс, ауыр қылмыс жəне аса ауыр қылмыс.  

Қылмысқа қатысу, бірнеше адамның біртұтас қоғамға қауіпті нəтижеге жету үшін өз 
күш əрекеттерін біріктіруін білдіретін қылмыстық əрекеттердің ерекше нысаны. Қылмысқа 
қатысу тек қасақана қылмыстарда ғана болады, қылмысқа қатысушылардың барлығы 
қасақаналықпен əрекет етеді. Қылмыс жасау салалары – бұл адамның қылмысты қасақана 
жүзеге асыруының белгілі бір сатылары боып табылаы. 
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ШҚО ТУРИЗМНІҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ 

 
Туризм қазіргі кезеңде экономикалық жəне əлеуметтік құбылыс ретінде белгілі 

қызмет түрі болып табылады. Қазақстанда туризмнің даму тарихы жалпы əлемдік 
тенденциялардан ерекшеленеді. Себебі, көптеген жағдайда оның даму ерекшелігі елдің 
саяси, экономикалық жəне əлеуметтік ерекшеліктерімен анықталады.  

Қазақстанның тəуелсіздікке өтуі қызметтің барлық сфераларында реформалық 
өзгерістерге ұшырады, оның ішінде туризмде. Қазақстанда нарықтық экономикаға өтумен 
туристік саладағы экономикалық аспектілер əлеуметтік аспектілерді асып кетті.  

Қазіргі кезеңде туризм көптеген аспектілер бойынша Қазақстанда нарықтық 
қатынастарды қалыптастыруда көшбасшыға айналған. Халықаралық жəне отандық тəжірибе 
көрсеткендей, туризм қысқа мерзім ішінде экономиканың ең табысты сфераларының біріне 
айнала алады. Əлемдік тəжірибе көрсеткендей, нарықтық экономика туристік қызметті дамыту 
үшін ең жағымды экономикалық орта болып табылады. Бұл туристік қызметтің даму процесі 
нарықтық қатынастар қызметінің сферасының кеңеюімен үзілмес байланыста өтеді дегенді 
білдіреді. Əрине, бұл саланың өзі жəне оған кіретін кəсіпорындар тікелей тұтынушыға 
бағытталады, қандай да бір деңгейде туризмнің дамуын қамтамасыз ететін көптеген сфералар 
мен салалар нарықтық кеңістікті қалыптастыруда белсенді рольді ойнайды [1].  

Қазақстан Республикасында туризмді əрі қарай дамыту үшін барлық қажетті, мəдени, 
тарихи, географиялық жəне климаттық жағдайлар бар. Осыған байланысты республика 
Үкіметі өзінің ұзақ мерзімді дамуы жөніндегі бағдарламасында туризмді экономиканың 
маңызды салаларының бірі ретінде жариялады.1993 жылы Қазақстан Дүниежүзі туристік 
ұйымының мүшелігіне енді. Дəл осы жылы Туризмді дамыту бағдарламасы дайындалып, ал 
1997 жылы «1997-2003 жылдар кезеңінде Ұлы Жібек Жолының тарихи орталықтарының 
өркендеуі, түркі тілді мемлекеттердің мəдени мұраларын сақтау жəне туристік 
инфрақұрылым құру» мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. «Қазақстан 2030» стратегиялық 
даму бағдарламасында аталған саланың айрықша маңызы атап өтілген[3].  

Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық үдемелі дамуы 
Бағдарламасында Қазақстанда туризмді дамытуға бөлек тармақ арналған. Бағдарламаның 
мақсаттарына сəйкес, мемлекет өзінің іскер серіктестерімен бірлесіп мемлекеттің барлық 
облыстарында туристік инфрақұрылымды жетілдіру жəне құрылысын жүргізуді жүзеге 
асырады. Ең алдымен, Маңыстау облысында «Кендірлі», Ақмола облысында «Бурабай» жəне 
Алматы облысында Қапшағай су қоймасының жағалауындағы «Жаңа Іле» сияқты 
халықаралық туристік орталықтарын, курорттары мен демалыс аймақтарын құру жөніндегі 
үш ірі жобаны атап кетуге болады. Келешек өңірлік жобаларға Ақкөлдегі «Шаржұм» 
демалыс аймағын, «Қатон-Қарағай» емдеу-сауықтыру кешенін, «Шеберлер ауылы» 
этнографиялық кешенін, сондай-ақ Алматы облысындағы «Талхизды» жатқызуға болады.  

Дегенмен осы аталғандардың арасында ШҚО- на ерекше назар аударуды жөн көрдік. 
Себебі: ШҚО-ның бірегей туристік əлеуеті бар (сурет 1). Облыс көптеген туризм кластерінің 
түрлерін, атап айтқанда, спорттық (альпинизм, таулы өзендермен жүзу, шаңғы спорты), аң 
жəне балық аулаушылық, экологиялық, емдік-сауықтыру, этникалық, ғылыми жəне 
танымдық туризм түрлерін дамытуға жайлы территорияда орналасқан. Ыңғайлы 
географиялық жағдай (Еуразия орталығы, Ресей Федерациясымен, Қытай Халық 
Республикасымен жəне Моңғолиямен шекаралас), ынтымақтастық , ұлан-ғайыр аумақ жəне 
табиғат ландшафтының сан алуандығы, бірегей рекреациялық ресурты, бай мəдени-
мұра,сондай-ақ көрші мемлекеттердің шекаралас өңірлерінде қазақ диаспорасының тұруы 
облыстағы туризмді дамытудың күшті жақтары болып табылады [2].  

Соңғы уақытта Германия,Австрия, Франция, Швейцария, Италия, АҚШ сияқты 
елдердің туристерінің Орта Азияға, оның ішінде Алтайға деген қызығушылығы артуда. 

Қазақстандық Алтай тауы. Шығыс Қазақстан облысы аумағының көп бөлігін алып 
жатқандықтан, туризмді дамытуға зор мүмкіншілік бар. Ол шөл даладан бастап, орман 
алқаптары, өзен мен көлдер, биік шыңдардағы альпі шалғындары мен мұздықтарға дейін 
созылған ландшафттық-климаттық аймақтардың біртұтас жиынтығы. Мұның барлығы туристік 
индустрияны дамытуға негіз бола алады. Ең биік шыңы - қасиетті Белуха тауы (4506  
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м), Батыс Алтай жəне Марқакөл мемлекеттік қорықтары, Қатон -Қарағай ұлттық саябағы, 
республикалық маңызы бар ресми табиғат ескерткіштерінің бірі - Синегорье самырсынды 
тоғайы, тарихи-мəдени орындар, табиғаты əсем Марқакөл, Себин, Язевое, Зайсан, Рахман 
көлдері, Көккөл, Арасан сарқырамалары т.б. туристік-рекреациялық ресурстарға бай болып 
келеді. Қазақстандық Алтай туризмі дамытудың ең қолайлы нысаны саналғандықтан, мұнда 
туризмнің мынандай түрлері дамуда: тау туризмі, ғылыми-танымдық, су туризмі, курорттық, 
спорттық.  
 

ШҚО-дағы туризмді дамыту үшін ең бәсекеге 
қабілетті орындар 

 
 Бұқтырма су қоймасы 

 
 Катон-Қарағай алқабы 

 
 Ертіс өзен бассейні 

 
 Орталық Алтай 

 
 
 

Сурет 1- ШҚО-дағы туризмді дамыту үшін ең бəсекеге қабілетті орындар  
 
 
 
 
 
 

СПА/сауықтыру 
 
 
 

Ертіс өзен круизі 
 
 
 

Экскурсиялық сапар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   17% 

   15% 
0% 10% 20% 30%

 
 
 

54% 
 

48% 
 

 
34% 
 
30% 
 
 
 
 

40% 50% 60% 

 
Сурет 2 - ШҚО-дағы демалу түрлері бойынша қазақстандықтардың қалауы 

 
Шығыс Қазақстан Облысы дамыту үшін қажетті ресурстарға ие, яғни,ішкі жəне 

сыртқы туризм. Бүгінгі күні аймақ сипаттайды:  
 экономиканың жоғары даму қарқыны; - инвестициялық тартымдылығы; - тиімді 

геосаяси жəне географиялық орналасуы; - көліктік қолжетімділік; - ойын-сауық индустриясы; 
 қолайлы табиғи-климаттық жағдайлар; - аса бай тарихи жəне мəдени мұра; - дəстүр мен 
қонақжайлылық. 

Аймақтағы туризмді дамыту 2015-2020 жылдар аралығын қамтиды. Ол туризмді 
дамытудың тұжырымдамасы шеңберінде, іс-шаралар жоспарын іске асыру жөніндегі ҚР 
Президентінің 11 қараша 2014 жылғы «Нұрлы жол –болашаққа бастар жол» бағдарламасының 
аясында іске асатын болады жəне қазіргі күннің өзінде бұл жоспар жүзеге асып жатыр. Сəйкес 
көрсетілген құжаттардағы туризмді дамытудың басым бағыттары: кластерлік үлгісін дамыту, 
инфрақұрылымды дамыту, тиімділігін арттыру, маркетингтік шараларды, еңбек өнімділігін 
арттыруға, секторда жаңа жұмыс орындарын құру болып табылады [4].  

Жақында Катон-Қарағай ауданының тұрақты дамуының кластері атты жоба қолға 
алынды. Оны алдағы 10 жылдың ішінде жүзеге асыру көзделіп отыр. Жобаның бюджеті 500 
млн теңгені құрайды. Жобаның мақсаты 3 суретте көрсетілген. 
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«VIP» туристердің санын жылына 70000 адамға дейін 

ұлғайту; 
 

Бір жолғы сыйымдылықты 6 есеге, ал жатын орын санын 
3105-ке арттыру; 

 
Табиғатты сақтау және адами капиталды тұрақтандыру арқылы туризмді 

дамыту; 
 
 

Аудан экономикасында туризм үлесін 30%-ға дейін арттыру; 
 
 

Ауданның туристік инфрақұрылымын жақсарту. 
 
 
 

 
Сурет 3 - Жобаның мақсаты 

 
Болашақта бұл жоба жоғарыдағы аталған мақсаттарға жететін болса, ішкі туризмнің 

дамуына, халықтың əл-ауқатының өсуіне, жаңа жұмыс орындарының ашылуына, соған 
сəйкес қызметкерлер санының артуына, сондай -ақ облысымыздың жандануына жəне 
экономикалық үлесінің артуына өз септігін тигізеді деп ойлаймыз.  

Біз Қазақстанның белсенді жастары ретінде, «Жастар жылын» негізге ала отырып, 
университет қабырғасында əртүрлі жобаларға қатысу арқылы, болашақ маман ретінде, 
ШҚО-ның туристік саласының дамуына өз үлесімізді қосамыз деген үміттеміз. Қазіргі күні 
«TURGID.VKO» мобильді қосымшасын əзірлеу үстіндеміз. «TURGID.VKO» - Шығыс 
Қазақстанның барлық өңірлерін қосып , бір қосымшаға біріктіретін, туристерге арналған 
көмекші құрал. Бұл қосымшаның негізгі мақсаты мен міндеттері: 

-туристік саланың ШҚО экономикасын үлесін арттыру; -
экономикалық өсу мен инвестицияларды ынталандыру;  
-қазіргі заманғы тиімділігі жоғары жəне бəсекеге қабілетті туристік жүйені құру жəне 

Шығыс Қазақстан туризмін əлемдік нарыққа жылжыту; 
-жаңа туристік «жобалардың» жүйесін жасау мен жергілікті жəне шетелдік туристерге 

арналған қызметтер əзірлеп, оларды көрсету; 
-ішкі туризмді дамыту негізінде республика бойынша ЖІӨ-ді арттыру[5]. 
Егер де біз туризм арқылы елімізге кіріс кіргізгіміз келсе, ЖІӨ-ге туризмнен түсетін 

пайданы арттырғымыз келсе, туризмді экономиканың бір саласы ретінде дамытқымыз келсе 
– осындай инновациялық жобаларды ойлап тауып, жүзеге асыруымыз қажет. Мемлекеттік 
туристік қызметті қолдау мен дамыту бағдарламалары толық мəнде іске асса жəне осы 
айтылған ұсыныстар орындалса, тоғыз жолдың торабында орналасқан еліміздің, соның 
ішінде Шығыс Қазақстанның экономикалық жағдайын тұрақтандырып қана қоймай, оның 
əлеуметтік мəселелерінің де оңтайлы түрде шешімі табылады, яғни халықтың тұрмыс 
жағдайы жақсарып, еліміз əлемдегі бəсекеге қабілетті отыз елдің қатарына қосылатынына 
сенімдіміз. Қазақстанның болашағы - жастардың қолында! 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 
ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность предприятия, 
 которой объединены финансовые отчетности его дочерних организаций и самой 
материнской компании. То есть вся информация, о финансовом положении и о финансовых 
результатах представленная в консолидированной финансовой отчетности представляется 
таким образом, что все разрозненные структуры выглядят как одно целое. Она позволяет 
показать масштабы различных видов деятельности внутри группы, сделать деятельность 
группы прозрачной для пользователей отчетной информации, способствует повышению их 
доверия как к группе, так и к отдельным входящим в нее организациям.  

Цель консолидированной отчетности состоит в предоставлении, прежде всего 
акционерам и кредиторам материнской фирмы результатов деятельности и финансового 
положения материнской фирмы и ее дочерних предприятий, как если бы они составляли 
единую группу, или одно предприятие, осуществляющее одно или несколько видов 
деятельности. Она составляется на основе данных отчетности членов группы при помощи 
специальных учетных процедур. 

Объединение бизнеса - это соединение отдельных компаний, осуществляющих 
бизнес, в одну отчитывающуюся компанию, При этом под бизнесом понимается комплекс 
операций или активов, осуществляемых и управляемых с целью обеспечения дохода 
инвесторам либо снижения затрат или получения экономических выгод держателями 
полисов (участниками) пропорционально их доле в бизнесе. Если компания получает 
контроль над одной и более компаниями, которые не представляют собой бизнес, 
объединение таких компаний не может считаться объединением бизнеса.  

«Консолидация — компании специального назначения». Эти документы 
устанавливают принципы и требования в отношении того, как объединение бизнеса 
отражается в консолидированной финансовой отчетности, в частности: — как определяется 
состав компаний, входящих в консолидированную группу, т. е. периметр консолидации; — 
как признаются и измеряются идентифицируемые активы и обязательства подконтрольных 
компаний; — как определяется гудвилл, приобретенный при объединении бизнеса, или 
доходы от выгодного приобретения; — как формируются составляющие капитала группы и 
неконтролирующая доля; — какую информацию раскрыть, чтобы дать возможность 
пользователям финансовой отчетности оценить характер и финансовые последствия 
объединения бизнеса. Важнейшим вопросом при составлении консолидированной 
финансовой отчетности является определение периметра консолидации. При консолидации 
компаний наличие контроля в отношениях между ними является условием консолидации. В 
соответствии с международными стандартами, если компания контролирует какие-то другие 
компании, то она должна включать данные обо всех контролируемых компаниях в свою 
консолидированную отчетность.  

 Казахстане до сих пор, как это было в первой половине прошлого века в странах с 
развитой рыночной экономикой, включение компании в периметр консолидации нередко 
осуществляется в соответствии с правовой формой контроля. Это значит, что компания «А», у 
которой более 50 % акций принадлежит компании «Б», рассматривается как контролируемая 
компанией «Б», т. е. как дочерняя компания материнской компании «Б» (следовательно, 
компания включается в периметр консолидации). Однако модель, построенная на принципе 
«правовой формы контроля», как показала практика, является непригодной. Для компании, 
представляющей финансовую отчетность, не составляло труда организовать другую компанию, в 
которой ее доля участия была незначительной либо вовсе отсутствовала, но которую она 
фактически контролировала. Необходимо определять наличие контроля не по его правовой 
форме, а по его экономическому содержанию. В общем случае действующей системой МСФО 
контроль определяется как способность материнской компании управлять  
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финансовой и операционной политикой дочернего предприятия с целью получения 
определенных экономических выгод. Как правило, контроль подразумевает собственность, т. 
е. прямое или косвенное владение более 50 % голосующего потенциала (акций с правом 
голоса) дочерней компании. В то же время предусматриваются и другие условия 
существования контроля, в частности: — обладает боле 50% голосующих акций АО или 
более 50% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;  

— имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, в 
соответствии с заключенным между ними договором либо иными способами. 

Материнская организация не должна представлять консолидированную финансовую 
отчетность, если оно удовлетворяет всем следующим условиям: 

— материнская организация является дочерним предприятием, находящимся в полной 
или частичной собственности другого предприятия, и его другие собственники, в том числе 
и те, кто в иных случаях не имеет права голоса, были проинформированы о том, что 
материнское предприятие не будет представлять консолидированную финансовую 
отчетность, и не возражают против этого;  

— долговые или долевые инструменты материнского предприятия не обращаются на 
открытом рынке (на внутренней либо зарубежной фондовой бирже или на внебиржевом 
рынке, включая местные и региональные рынки);  

— материнское предприятие не представляло и не находится в процессе 
представления своей финансовой отчетности комиссии по ценным бумагам или иному 
регулирующему органу в целях выпуска инструментов любого класса на открытый рынок;  

— конечное или любое промежуточное материнское предприятие указанного 
материнского предприятия представляет консолидированную финансовую отчетность, 
доступную для открытого пользования, которая подготовлена в соответствии с МСФО и в 
которой дочерние предприятия консолидируются или оцениваются по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток в соответствии с настоящим МСФО;  

Власть над другой компанией в казахстанских источниках определяется как 
возможность и способность воздействовать на деятельность компании для достижения своих 
целей. Такая власть контролирующей компании, как правило, основывается на 
соответствующих правовых процедурах, факторах экономического принуждения, 
вознаграждения, связях. Право голоса (более 50 % голосующих акций или аналогичные 
условия) не должно иметь доминирующего значения при определении контролирующей и 
контролируемой компаний. Контролирующая компания может вообще не иметь голосующих 
акций (долей) контролируемой компании. 

Методология консолидации достаточно сложна, но в то, же время логична и 
оправдана, поскольку она вытекает из экономической сущности бизнеса и роли отчетности 
как информационной базы для принятия решений.  

В ходе исследования было выявлено, что теория и практика формирования 
консолидированной отчетности в различных странах существенно отличаются по 
следующим основным моментам:  

  различная степень распространения консолидированной финансовой отчетности; 
 различные подходы к пониманию категории «группа компаний» с точки зрения 

консолидации; 
 неодинаковые объемы информации, публикуемой компаниями разные методы 

консолидации. 
Действующей практики формирования отчетности отечественных компаний 

установлено, что: 
 годовой отчет становится не просто источником информации для акционеров, но 

одним из инструментов формирования инвестиционной привлекательности и деловой 
репутации компании;  

 актуальным и востребованным для большинства казахстанских компаний является 
повышение внимания к подготовке годовых отчетов и, в тоже время, пассивное 
распространение их среди широкого круга заинтересованных лиц;  

 годовые отчеты ведущих зарубежных компаний, которыми накоплен значительный 
опыт в области взаимоотношений с инвесторами в целом и подготовки годовых отчетов в 
частности, могут быть примером для составления казахстанскими компаниями современных 
годовых отчетов, удовлетворяющих потенциальных инвесторов . 
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Предложено использование в отечественной практике нескольких видов отчетов, 
содержание которых определяется целевой аудиторией, для которой он предназначен. 
Рекомендуем следующие виды отчетов: годовой обзор; годовой отчет и отчет о 
корпоративной социальной ответственности.  

 дальнейшем в целях информационной насыщенности отчетности можно 
порекомендовать включение дополнительных не финансовых данных: корпоративная стратегия, 
качество управления, организация бизнес-процессов, интеллектуальный потенциал  
 пр. Подобная отчетность, наш взгляд, позволяет инвесторам составить представление о 
деятельности компании. 

Так же в целях повышения уровня подготовки качественного годового отчета, 
казахстанским компаниям, мы рекомендуем решение следующих вопросов и задач: 

Во-первых, важно определить цель подготовки отчета и аудиторию, которой он будет 
предназначен. От выбора этих параметров будут зависеть формат отчета, его содержание, 
необходимость привлечения дизайнеров, консультантов, переводчиков на иностранные языки. 

Во-вторых, в соответствии с выбранной целью и аудиторией следует определить 
структуру и содержание информации, которую необходимо раскрыть в отчете. Изучение 
годовых отчетов отечественных компаний позволяет рекомендовать, что необходимо более 
детально прорабатывать следующие аспекты: 

  выделение основных направлений деятельности и описание стратегии; 
 анализ конкурентного положения компании, а также ее конкурентных преимуществ; 
 анализ внутреннего потенциала компании, обеспечивающего реализацию 

выбранной стратегии;  описание системы корпоративного управления, призванной 
обеспечить выполнение 

стратегии и контроль ее реализации.  
В-третьих, успешность подготовки компанией качественного годового отчета во 

многом зависит от своевременности его предоставления различным, инвестора, в частности 
потенциальным инвесторам.  

 условиях рыночной экономики финансовая отчетность компаний становится 
основным средством коммуникации и важнейшим элементом информационного 
обеспечения финансового анализа.  

Как показывает мировая и отечественная практика, компании, вовлеченные в 
консолидированные процессы, в первую очередь становятся объектами независимого 
аудита. В этих условиях уточнение особенностей и специфики аудита консолидированной 
финансовой отчетности имеет немаловажное значение, так как затрагиваются не только 
интересы администрации компаний, но в первую очередь интересы внешних пользователей 
информации - акционеров, инвесторов, кредиторов и др. 

Из рассмотрения проблем качества аудита можно сделать следующее заключение, что 
аудит финансовой отчетности не может в полной мере гарантировать того, что информация в 
отчетности достоверна. Как свидетельствует международная практика, для того чтобы 
соответствовать ожиданиям инвесторов, руководство зачастую искажает данные в отчете о 
прибылях и убытках, балансе или не полностью раскрывает их в примечаниях к отчетности.  

 виду отсутствия в отечественной практике анализа консолидированной отчетности 
на предмет искажения данных, мы рекомендуем использовать опыт США в этом вопросе. 
Для выявления искажений данных в отчетности используются такие показатели как, как 
темпы снижения маржинальной прибыли, роста качества активов, оборачиваемости активов 
и т.д. В международной практике такая система показателей получила название «Карта 
нормативных отклонений финансовых индикаторов», которая предложена американским 
профессором Мессодом Бенишем (Messod Beneish) .  

Как показывает практика, формирование консолидированной отчетности является 
технически и методологически сложным процессом, поэтому современное решение задач 
консолидации в мировой практике тесно связано с применением информационных 
технологий. 

Известно три альтернативных подхода к осуществлению финансовой консолидации: 
 вручную, с использованием таблиц;  с использованием главной книги; 

 
  с использованием специальной системы финансовой консолидации.  
 настоящее время использование таблиц становится рискованным и неприемлемым 

методом консолидации вследствие ужесточения требований (МСФО) и недостаточной  
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внутренней гибкости. Как показывает международная практика дни сложных, 
неконтролируемых решений с использованием электронных таблиц Excel при проведении 
консолидации в соответствии с МСФО сочтены. Использование главной книги для 
осуществления финансовой консолидации может оказаться финансово целесообразным для 
улучшения финансовой консолидации. 

На наш взгляд, в большинстве случаев оптимальным является использование 
специальной системы финансовой консолидации, такой, например, как BasWare IFRS 
Consolidation. Этот подход предоставляет большую функциональность, удобство 
использования и большую прозрачность финансовых отчетов, чем при использовании 
главных книг или таблиц. В отличие от других систем финансовой консолидации, BasWare 
IFRS Consolidation включает не только механизм консолидации, но и информацию об МСФО 
 инструмент для создания отчетов . 

 ходе исследования, мы пришли к выводу, что анализ консолидированной 
отчетности преследует три основные цели: 

 понять необходимость консолидации, цель составления консолидированной 
отчетности и ее достаточность; 

 определить, как достигнуты цели консолидации – полностью или частично; 
 оценить эффективность функционирования группы. 
Методика и последовательность анализа консолидированной финансовой отчетности 

аналогичны анализу обычной финансовой отчетности. Надо пояснить, какой вид 
консолидации отчетности использовался, на каких условиях произошло объединение 
предприятий в группу, охарактеризовать взаимосвязь и взаимодействие членов группы. 

 случае, когда одни предприятия контролируют другие, вряд ли целесообразно 
анализировать отчетность каждой из дочерних структур по отдельности: ведь с точки зрения 
управления группа компаний практически не отличается от крупной корпорации, имеющей 
разветвленную организационную структуру. На наш взгляд, более логичным с точки зрения 
поддержки принятия решений является анализ всей группы целиком, независимо от 
количества юридических лиц, входящих в состав группы, и их местоположения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Под экономическом ущербом от загрязнения находящейся вокруг среды понимается 
денежная оценка неблагоприятных перемен ведущих качеств окружающей среды под действием 
загрязнения. Имеется ввиду самый обширный диапазон результатов – от смещения  
 худшую сторону самочувствия человека, принужденного дышать нечистым воздухом, и 
пить воду, содержащую вредные примеси, до убытков, вызванных ускорением коррозии 
металлов, понижением продуктивности сельхозугодий, смертью рыб в водоемах и т.п.  

Ведущими источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Казахстана 
считаются объекты энергетики, промышленности, транспорт и неорганизованные 
информаторы (шлакомонакопители, отвалы горных пород, свалки промышленных отходов).  

 Казахстане местными специалистами выделено 5 ведущих проблем, связанных с 
радиоактивным загрязнением находящейся вокруг среды.  

1. Радиоактивное загрязнение земли при добыче нефти в Западном Казахстане. На 22 
наиболее больших месторождениях выявлено 270 участков радиоактивного загрязнения  

45 



выбрасываемыми на поверхность пластовыми водами. Мощность радиоактивного излучения 
от содержащихся в них радия и тория составляет 100 -17000 мкр/час. Общее количество 
населения, подвергающихся влиянию, составляет в пределах 100 тыс.  

 Облучение населения от природных источников ионизирующих излучений. 
Выявлено больше 700 природных источников с завышенным содержанием радионуклидов на 
земли Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кокшетауской, Карагандинской и иных 
областей. 

 Накопление радиоактивных отходов при добыче и переработке урановых руд в виде 
отвалов горных выработок, хвостохранилищ. В больше чем 100 местах сбережения 
сконцентрировано в пределах 50 млн. тонн радиоактивных отходов совместной 
энергичностью больше 50 тыс. кюри. На предприятиях республики сконцентрировано в 
пределах 80 тыс. источников ионизирующего излучения требующих захоронения.  

 Последствия 22 подземных ядерных взрывов, выработанных в домашних целях. 
Радиоэкологическая обстановка в регионе проведения взрывов не ликвидирует 
радиоактивного загрязнения подземных вод.  

 Последствия ядерных тестирований на Семипалатинском полигоне. Наземные и 
невесомые взрывы определили радиационное загрязнение части земель Восточно-
Казахстанской, Карагандинской, Семипалатинской и Павлодарской областей (304 тыс. кв. 
км, 711 населенных пунктов, больше 1,7 млн. человек)… 

Наблюдая вероятность меж загрязнением находящейся вокруг среды и убытками, 
причиняемыми человеку и его работы, появляется желание количественной оценки данных утрат 
в универсальном мире. Это надо для такого, что бы далее возможно было их соизмерить 
 другими расходами и потерями, в том количестве и с расходами на предотвращение 
загрязнения. 

Мысль заключается в том, что, принимая во внимание размеры выбросов V, мы 
желаем подсчитать все убытки, вызванные данными выбросами. Другими словами, мы 
желаем высчитать необходимую сумму U=U1(V)+U2(V)+,…,+Un(V), где U – денежная 
оценка ущерба, а U1(V), U2(V),…, Un(V) – величины убытков, образующихся в различных 
сферах деятельности по причине смещения в худшую сторону свойства находящейся вокруг 
природной среды, явившегося следствием вредоносных выбросов. 

Но мысль оценки вреда довольно ординарна, важные проблемы вызывает ее 
практическое воплощение. За базу при измерении вреда, как правило, берется грядущая 
схема причинно-следственных связей: выбросы вредоносных примесей из источников их 
образования – концентрация примесей в атмосфере (водоеме) – естественный ущерб – 
экономический вред.  

1-ая стадия подразумевает анализ размеров и структуры выбросов. Вслед за тем для 
измерения их концентрации ведется расчет рассеивания вредоносных примесей. Для 
выбросов в атмосферу, к примеру, предусматривается: расположения источника, высота 
трубы, роза ветров, погодные обстоятельства, рельеф территории и кое-какие иные моменты. 

Принимая во внимание концентрацию вредоносных примесей, возможно сделать 
последующий шаг: расценить естественное влияние на окружающую среду и хозяйственную 
деятельность.  

Следующий шаг: оценка естественных перемен в денежных измерителях. Ущерб U 
оценивается по формуле U=∑xipi, где xi – естественная перемена i-го фактора, pi – его 
денежная оценка, т.е. xipi=Ui(V), и охарактеризовывает значение убытков, вызванных 
естественными переменами i-го фактора. 

Производственный процесс и жизнь человека связаны с образованием вредоносных 
отходов, которые попадают в находящуюся вокруг природную среду. По этой причине кое-какие 
качества природной среды меняются, собственно что приводит к усилению негативных 
тенденций критерий жизнедеятельности человека, что, с одной стороны, вызывает понижение 
значимости жизни, а с иной – сокращает производственные способности вреда.  

Естественно, мы говорим о показателях, характеризующих перемену находящейся 
вокруг среды. Конечно, появляется вопрос о точке отсчета. Нужно знать, какого было 
начальное положение находящейся вокруг среды и как она видоизменилась.  

К примеру, в случае если в базисный момент времени смысл выбросов было V, а 
смысл социально-экономических характеристик U, то при повышении выбросов на V смысл 
социально-экономических характеристик понизилось на U. В похожем случае возможно 
заявить собственно что U – это вред от выбросов в размере V.  
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Настолько обычная в идеологическом проекте схема определения вреда связана с 
гигантскими сложностями, когда речь идет о ее реализации на практике.  

Практическое осуществление рассматриваемого способа настоятельно просит 
детализированной информации об изменении физических данных. В любом определенном 
случае надлежит особое изучение. В следствие этого внимание заслуживает расклад, 
базирующийся на облегченной процедуре, сводящейся к расчету по единственной формуле. 

Эта формула была предложена: 
U=γG∑Aimi, 

где mi – размер выброса i-го загрязнителя;  
Аi – коэффициент приведения всевозможных примесей к агрегированному виду( к 

«монозагрязнителю»); 
G – коэффициент, позволяющий принимать во внимание региональные особенности 

земли, подверженной вредоносному воздействию; 
 – денежная оценка единицы выбросов. 
Идея расчетов по формуле (1) заключается в том, собственно что в начале все вредные 

примеси, выбрасываемые в атмосферу или же сбрасываемые в водоемы, приводились к 
«монозагрязнителю». Естественно, невозможно складывать впрямую 5т свинца и 3т окиси 
азота. Их влияние на находящуюся вокруг среду и на человека по-разному.  

Впрочем, в случае если представить, собственно что мы знаем, во сколько один раз 
загрязнитель опаснее иного, то возможно придать любому из них весовые коэффициенты Аi. 
Впоследствии того как объемные характеристики mi умножены на весовые коэффициенты 
Аi, их можно сложить между собой. В результате получим относительную массу выбросов 
∑Аimi,т.е. некоторый относительный «монозагрязнитель», характеризующий, по мнение 
создателей предоставленной формулы, общую степень загрязнения находящейся вокруг 
среды.  

Для оценки ущерба от выбросов в атмосферу определить коэффициент G по данному 
способу возможно, принимая во внимание 2 признака: природные особенности и образ 
земли. Учитывалось 4 вида территорий (экологических систем) и 11 типов объектов, 
помещенных на данных землях. Территория курортов, санаториев, заповедников 
присваивался наивысший смысл коэффициента, а пастбища и сенокосом – меньшее.  

Позже перешли к применению единственного коэффициента G, предусматривающего 
все особенности ареала, в количестве и его ассимиляционный потенциал. 

Коэффициенты Аi, характеризующие условную угрозу вредоносных выбросов, 
рассчитываются на базе сравнительного анализа вредоносного влияния отдельных 
загрязняющих веществ.  

Коэффициент γ работает для измерения денежной оценки природных выбросов. Он 
применяется на последней стадии расчета ущерба. В методике он указан для выбросов в 
атмосферу и в водные объекты. Смысл коэффициента γ для атмосферного загрязнения и 
выброса в водоемы не совпадают. Эти коэффициенты подлежат нередким корректировкам, 
например как они обязаны отображать все конфигурации, происходящие в экономике. Очень 
проблематической видится вероятность применить неизменный коэффициент γ в критериях 
инфляции. Ее смысл надлежит корректировать довольно часто.  

Острой экологической задачей Казахстана считается загрязнение атмосферного 
воздуха в городах и промышленных центрах. Уровень загрязнения атмосферы населенных 
пунктов и промышленных центров, несмотря на уменьшение производства, остается 
довольно высочайшим. 

Загрязнение воздуха превышает норму в 114 городах. В Риддере и Алматы 
максимально допустимый предел загрязнения превышен больше чем в 3 раза. Завышенная 
степень загрязнения имеется в Усть-Каменогорске, Актюбинске, Караганде, Жезказгане. 
Ведущим вкладом в загрязнение воздуха оказывают пыль, диоксид азота и метанол. 
Доминирование между загрязняющими препаратами метанола (до 10 и больше раз) 
свидетельствует о значимой роли транспорта в росте загрязнения. Наблюдается и высокое 
содержание тяжелых металлов. В 1996 г. содержание свинца было выше санитарной нормы в 
Жезказгане (1,3 ПДК), Лениногорске (1,1 ПДК ), Шымкенте (1,5 ПДК), Усть-Каменогорске 
(1,7 ПДК). Содержание меди, кадмия, никеля, цинка во всех городках было в границах 
общепризнанных мерок.  

Основная масса городских жителей сейчас не дышат всей грудью, например как 
воздух населенных пунктов (особенно промышленных) загрязнен выбросами вредоносных  
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препаратов. Основной урон атмосфере наносят выбросы промышленные и от сжигания 
низкокачественного угля на ТЭЦ, а еще выхлопы транспорта.  

Принятие на вооружение новых технологий имеет возможность содействовать 
сокращению вредоносных выбросов с электрических станций. Чтобы сжигать уголь на 
электрических станциях более оптимальным способом, его преобразуют в газообразное 
состояние. Применяется еще комбинированный цикл комплексной газификации, благодаря 
которому понижается опасность загрязнения находящейся вокруг среды. Технологии, 
связанные с процессом получения электроэнергии, включают и те, что позволяют добиться 
снижения уровня потребления энергии при одновременном обеспечении того же уровня 
выработки. Новые электрические лампочки и сопутствующее оборудование позволяют 
значительно сэкономить электроэнергию, а значит, затрачивать меньше усилий на ее 
выработку и соответственно меньше загрязнять окружающую среду. 
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Қазіргі таңда біздің өміріміз ақпараттық-компьютерлік технологиялармен жəне 
интернетпен тығыз байланысты. Адамдар компьютерлерді əртүрлі мақсаттарда - жүйелік жəне 
қолданбалы программалық жасақтамалармен жұмыс істеу, электронды поштамен хат алысу жəне 
интернеттен əр-түрлі ақпараттарды алумен қатар, банк істерін жүргізу, инвестицияларды 
басқару, өнімдер сатып алуға дейін қолданады. Бірақ та ақпараттық технологиялардың қазіргі 
заманғы өркениетті қоғамды қалыптастыруға септігін тигізіп қана қоймай, өкінішке орай жаңа 
қауіп-қатерлердің тууына қолайлы жағдай жасайтыны құпия емес.  

Ақпараттық кеңістік пен ақпараттық технологиялар жекелеген елдерде саяси жағдайды 
тұрақсыздандыру мен экономикалық зиян келтіру үшін, сондай-ақ, қылмыстық топтармен 
əртүрлі бағыттағы қауымдастықтардың мүдделері үшін қолданылуда. Компьютерлік 
технологиялар мен интернеттің көмегімен қазір тіпті революциялар да ұйымдастрылуда. 
Мысалы, Солтүстік Африка елдерінде 2011 жылы электронды технологиялардың көмегімен 
Twitter Revolution (твиттер əлеуметтік желілер қолданылатын революциялар) аталып үлгерген 
қарсылық əрекеттердің жоғары деңгейде ұйымдастырылуына қол жеткізілді.  

Компьютерлік технологияларды қолдану саласындағы қылмыс (киберқылмыс) - 
қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды енгізу жəне дамыту деңгейіне, оларды 
жалпы қолдану жəне оларға рұқсат беруге тікелей тəуелді деңгей болып табылатын 
халықаралық маңызды құбылыс. 

Киберқылмыс- ақпараттық технологияларды пайдаланумен жасалатын, қылмыстық-
жазалау əрекетін көздейтін, қылмыстық құқық бұзушылық түрі.  

Киберқылмыскердің негізгі мақсаты əртүрлі үдерістерді басқаратын компьютерлік 
жүйе жəне онда таралатын ақпарат болып табылады. Шынайы өмірдегі қарапайым 
қылмыскерге қарағанда киберқылмыскер дəстүрлі – пышақ жəне тапанша секілді қаруды 
қолданбайды. Оның арсеналы – ақпараттық қару, желіге ену, программалық жасақтаманы 
бұзу жəне модификациялау, ақпаратты рұқсатсыз алу жəне компьютерлік жүйенің жұмысын 
уақытша тоқтатуға қолданылатын барлық құралдар. 

Қолдарында статистикалық мəліметтері бар ресми тұлғалар, киберқылмыстың іс 
жүзіндегі ахуалы туралы нақты мағлұматтар беру мүмкін емес деп санайды. 
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Біріншіден, қазіргі заман талабына сай ақпараттық жəне компьютерлік 
технологиялардың дамуына байланысты олардың функционалдық мүмкіндіктері де өсе 
түсуде, ал бұл өз негізінде киберқылмыстар деректерін табу процесін қиындатады. 
Қылмыстың басқа дəстүрлі түрлеріне қарағанда киберқылмыстан зардап шеккендер көп 
жағдайда қылмыстық қол сұғушылыққа тап болғандарын сезбейді, немесе қылмыс байқалған 
кезде құқық қорғау органдарына ол туралы хабар өте кеш түседі.  

Екіншіден, киберқылмыстарға байланысты қылмыстық істер бойынша анықтау жəне 
тергеу істерін жүргізетін мамандардың көбіне техника саласынан білім деңгейлері 
жеткіліксіз болады.  

Үшіншіден, көптеген компьютер жүйелері мен желілерінде қорғаныс жүйесі төмен 
немесе мүлдем жоқ, ал мұндай жағдайда қылмыстық əрекеттің табыспен аяқталуы жəне 
“байқатпай кетіп қалу” мүмкіндігі зор.  

Төртіншіден, өз фирмалары мен кəсіпорындарының беделін ойлайтындар бұл туралы 
көпшілікке жария етуді, заң орындарына белгілі себептермен құқық қорғау органдарына 
хабарлауды артық санайды.  

Желідегі шабуылдар, пластикалық төлем карточкаларымен алаяқтық, банктік 
шоттардан қаражат ұрлау, корпортативтік тыңшылық, заңсыз порнографиялық 
материалдарды тарату – бұл киберқылмыскерлердің Интернет желісінде жасап жүрген 
қылмыстарының тек бірнешесі ғана. Мұндай құқық бұзушылық əрекеттер басқа көптеген 
əлем елдеріне ғана емес, сонымен қатар біздің мемлекетке ұлттық қауіпсіздіктің жасаушысы 
– ақпараттық қауіпсіздікке қатер төнгізетін маңызды қоғамдық қауіп-қатерлерді құрайды.  

Мемлекеттің ұлттық инфрақұрылымы бүгінде заманауи компьютерлік технологияларды 
қолданумен тығыз байланыста. Мемлекеттің ақпараттық жүйелеріне компьютерлік шабуыл 
жасау мен қарақшылық əрекетті жүзеге асыру əдісі ретінде қолдану қаупі артуда. Энергетикалық 
жəне банктік жүйелердің, əуе көлігін басқарудың, көліктік жүйенің, тіпті жедел медициналық 
көмектің күнделікті қызметі автоматтандырылған электронды-есептеуіш жүйелердің сенімді 
жəне қауіпсіз жұмыс жасауына толығымен тəуелді.  

Соңғы кезде киберқылмыс террористік мақсатта да кеңінен қолданылуда, яғни 
компьютерлік жүйелер мен желілердің көмегімен мемлекеттік органдарға, корпорацияларға 
немесе жалпы ел халқына қарсы террордың анағұрлым ыңғайлы əдісі болып табылады. 
Киберқылмыстың арту себебін мынамен түсіндіруге болады: 

-осы мақсат үшін кибертерракт жасаған қару сатып алғаннан арзанырақ; -жасырын 
қалудың қамтамасыз етілуі; -шабуыл жасау үшін объектілердің көп саны; -қашықтан жасалу 
мүмкіндігі; -кəдімгі терроризммен салыстырғанда өте көп адамдарға əсер етуі.  

Террористердің ақпараттық технологияларды тəжірибелік құрал ретінде қолдана алу 
фактісінің өзі ақпараттық инфрақұрылым олардың келесі нысаны болып табылатындығын 
білдірмейді. Дегенмен, технологиямен танысу жəне оны кеңінен қолдану аталған мақсатты 
таңдауда қажетті шарт болып табылады. Шешімдер қабылдау үшін жəне басқа да 
ұйымдастыру мақсаттарында ақпаратты технологияларды қолдануға біртіндеп көшуге 
байланысты террористтер бұл технологияларды шабуыл жасау қаруы ретінде өздерінің 
деструктивті іс-əрекеттерінде қолдану мүмкіндігі артады.  

Интернетте таралатын ақпаратты бақылау туралы мəселені шешу қажеттілігі де маңызды 
проблема болып табылады. Осыған байланысты кейбір сарапшылар толық бастапқы ашылу 
концепциясынан түбегейлі бас тартып, жаңа интернет жүйесіне өтуді ұсынады. Жаңа модельдің 
негізгі мəні желіні пайдаланушылардың құпиялықтан бас тартуынан тұрады, бұл қылмыстық қол 
сұғушылықтан қорғануды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мысалы, 2015 жылғы 16 
наурыздан бастап Қытай интернетін пайдаланушылар өздерінің жеке нақты мəліметтерін - 
адресін, телефонын, паспорт мəліметтерін міндетті түрде көрсетулері керек. Қытай өкіметі 
«атаусыз ақпараттың» көбінесе қоғам үшін қауіпті болатынын, ал адамдардың интернетте 
орналастырылғандарға жауапкершілікті сезінулері тиіс екенін мəлімдейді. Қытай үкіметі бұл 
саясатты əлеуметтік тұрақтылықты ұстауға бағытталған жəне жалған сыбыстар мен қолайсыз 
материалдардың таралуын тоқтатуға мүмкіндік береді деп есептейді.  

Нақты деректерге келсек, кибер-қылмыстар үшін Қазақстанда 2016 жылы 49 адам 
жазаланған. Олардың барлығы қылмыстық кодекс бойынша, 5 жылға дейін бас 
бостандықтарынан айырылған. Тек 2017 жылы ғана Қазақстанға кибер қылмыс жасаған 2 
хакер құрыққа түскен. Бас Прокуратураның деректері бойынша елімізде 2013 жылдан 2017 
жылға дейін 614 кибер-қылмыстар тіркелген. 

Сонымен, киберқылмыспен күресу үшін оларды бірнеше санатқа бөлуге болады:  
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Заңнамалық - бұл салада біршама істер жасалды жəне қазіргі кезде жасалып жатыр. 
Мысалы, көптеген елдердің заңнамалық органдары киберқылмыстылық арқылы жасалатын 
қылмыстарға арнайы заңдар қабылдады, тіпті компьютерлік қылмыстарға байланысты заңнама 
жазаның қатаңдығымен ерекшеленетін жеке заңнама саласы болуда. Біртіндеп интернеттегі 
байланысты реттейтін жəне кибернетикалық қылмысқа қарсы бағытталған халықаралық 
заңнамалық актілер, мысалы компьютерлік қылмыстар туралы Еуропалық конвенция 
қабылдануда. Киберқылмыспен күресу саласындағы заңнаманы, əсіресе халықаралық заңнаманы 
ары қарай жетілдіру, күмəнсіз бұл құбылыспен күресуге көмектеседі.  

Ұйымдастырушылық -яғни , жеке бір мемлекеттердің киберқылмыстармен күресу 
міндеті болып табылатын басқа да мемлекеттермен, олардың құқық қорғаушы органдарымен 
жəне арнайы қызметтерімен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынасы.  

Сонымен қатар, киберқылмысқа қарсы күрес ұйымдастырылатын Интерпол сияқты 
бірыңғай халықаралық ұйым құру қажеттілігі туды. Осыған байланысты Елбасы 
Н.Ə.Назарбаев «Интернет-агрессияларына қарсы бағытталған «Киберпол» қызметін 
атқаратын арнайы Шанхай ынтымақтастық ұйымы органын құруды ойлауға болатын еді» – 
деп атап өтті. Кейбір елдер бұл бағытта өздерінің күшін біріктіріп үлгерді, бірақ бұл 
ынтымақтастық кеңейтуді жəне тереңдетуді қажет етеді. 

Технологиялық – əрине, қоғамды киберқылмыстан қорғау жəне оларға қарсы іс-
əрекет ету технологияларын жетілдіру бағытын ұстау қажет, өйткені бұл қылмыскерлердің 
мақсаттарына жетуді болдырмауға көмектеседі жəне тіпті, қылмыстардың өзін жасауға 
кедергі келтіреді.  

Осындай технологиялардың дамуына жоғары технологиялар мен программамен 
қамтамасыз ету саласында жұмыс істейтін мемлекеттік институттардың жəне жеке 
компаниялардың, сондай-ақ компьютерлік технологиялар саласындағы сарапшылар 
арасындағы тиімді ынтымақтастықтың болуы өз септігін тигізуі мүмкін. Осы мақсатта біздің 
күшті біріктіруіміз, қарсыластарымыздың іс-əрекетіне жауап беріп қана қоймай, сонымен 
қатар, оның алдын алу мүмкіндігін береді. 
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ЗАПАСОВ 

 
 современных условиях аудит запасов играет важную роль в деятельности 

организации. Цель аудита запасов - выражение мнения о достоверности и полноте отражения  
 финансовой отчетности информации о запасах в соответствии с действующими 
нормативными актами Республики Казахстан. 

 методике проверки основных комплексов работ по учету запасов содержится 
описание основных аудиторских процедур, выполнение которых позволяет получить 
необходимые доказательства для формирования мнения аудитора о достоверности 
показателей отчетности, отражающих наличие и движение запасов. При этом необходимо 
обратить внимание на следующее:  

 как учитываются запасы - по фактической себестоимости их приобретения 
(заготовления) или по учетным ценам;  

 какой метод используется для списания запасов на затраты производства; 
 какой метод применяется для учета движения запасов на складе [1]. 
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Согласно Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» (далее 
 МСФО №2), запасы - это активы, которые предназначены для продажи в ходе обычной 
деятельности, а в процессе производства для такой продажи или в форме сырья или 
материалов, предназначены для использования в производственном процессе или при 
предоставлении услуг. 

МСФО №2 применяется в отношении всех запасов, за исключением следующих:  
 незавершенное производство, возникающее по договорам на строительство, 

включая непосредственно связанные с ними договора на предоставление услуг (МСФО 
11«Договор строительного подряда»;

 финансовые инструменты (МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление 
информации» и МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»); и 
биологические активы, относящиеся к сельскохозяйственной деятельности, и 
сельскохозяйственная продукция в момент ее сбора (МСФО 41 «Сельское хозяйство»).

Проведение аудиторской проверки запасов организации необходимо осуществлять по 
следующим направлениям: 

1) Запасы, отраженные в финансовой отчетности действительно существуют. 
2) Права организации на запасы, отраженные в финансовой отчетности, 

документально подтверждены и не ограничены правами третьих лиц. 
3) Хозяйственные операции, отраженные в бухгалтерском учете по приобретению и 

выбытию запасов имели место в течение отчетного периода. 
4) Запасы должны быть отражены в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 

правильной оценке. 
5) Оценка запасов, при их отпуске в производство или ином выбытии, соответствует с 

принятой организацией учетной политикой. 
6) Приобретение и выбытие запасов отражено в учете в правильной оценке и в 

соответствующем отчетном периоде. 
7) Запасы правильно классифицированы в отчетности как сырье и материалы, готовая 

продукция, товары. 
8) Операции с запасами отражены в бухгалтерском учете в соответствии с 

нормативными актами, регламентирующими бухгалтерский учет в Республике Казахстан. 
9) Вся существенная информация о запасах раскрыта в финансовой отчетности. 
 В правильности регламентирования документооборота в целесообразности 

нормирования расхода; в наличии организационных мероприятий по обеспечению 
сохранности запасов [2].  

Аудиторские процедуры, которые аудитор, осуществляет не в первый раз, должен 
убедиться в том, что остатки по счетам учета запасов на начало проверяемого периода 
соответствуют их остаткам, подтвержденным в составе финансовой отчетности на конец 
предшествующего отчетного периода. 

Если аудиторскую проверку организации аудитор осуществляет впервые, он должен 
получить доказательства того, что: 

 начальные сальдо по запасам не содержат искажений, которые могут существенно 
повлиять на финансовую отчетность проверяемого периода; 

 остатки по счетам учета запасов на начало текущего периода правильно перенесены 
из предыдущего периода. 

Процедура проверок состоит из: 
 проверки соответствия учетной политики в части раскрытия в пояснительной 

записке способов ведения бухгалтерского учета запасов нормативным актам; 
 проверки применения учетной политики при составлении финансовой отчетности; 
 тестирования системы внутреннего контроля;  анализа применяемого порядка 
приобретения материалов;  анализа методики учета товаров; 

 
  анализа  применяемого  порядка  отражения  операций  с  возвратной  и  оборотной 

тарой; 
  методики учета готовой продукции; 
 выявления приоритетных направлений проверки, исходя из особенностей 

деятельности организации [3]. 
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Построение выборки. Объем выборки, для проверки сальдо по счетам учета запасов и 
операций с ними, определяется на основе оценки аудиторских рисков, выполненной на стадии 
планирования аудита. При уточнении оценки системы внутреннего контроля объем выборки 
может быть изменен. Обычно в организациях сферы материального производства, количество  
 номенклатура запасов, количество операций с ними достаточно велики. При проверке сальдо 
по счетам учета запасов и операций с ними применяются статистические методы выборки. Если 
количество и номенклатура запасов не столь велики, целесообразно применение сплошных 
методов. При отборе элементов для выборочной проверки следует разделять остатки по счетам 
учета товарно-материальных запасов и операции с ними, чтобы каждая их статья, и каждый вид 
операций с ними были отобраны для проверки с равной вероятностью  
[4]. 

Совокупность запасов организации можно стратифицировать по следующим 
признакам: 

 по крупным статьям запасов. Для выборочной проверки нужно отобрать запасы, 
входящие в каждую крупную статью отчетности: сырье и материалы, готовая продукция, 
товары. В рамках этих статей запасы также требуется классифицировать по нескольким 
группам, например, по отдельным видам сырья и материалов, видам готовой продукции и 
товаров. Необходимо, чтобы в выборку для проверки попали элементы каждой крупной 
статьи запасов;

1) по территориальному признаку. Для выборочной проверки нужно отобрать запасы, 
хранящиеся на разных складах организации, особенно если эти склады находятся в 
территориально обособленных подразделениях. Кроме того, для проверки необходимо 
отобрать запасы, принадлежащие организации, но хранящиеся за ее пределами; 

2) по стоимостному признаку. Если стоимость отдельных статей запасов существенна 
для отчетности проверяемой организации, то элементы таких статей должны обязательно 
включаться в выборку; 

3) по другим признакам, в зависимости от особенностей деятельности организации, 
структуры и стоимости запасов. 

При отборе операций с запасами для выборочной проверки можно выделить 
следующие группы операций: 

 операции по приобретению запасов на внутреннем рынке по импорту;
 операции с аффилированными лицами по приобретению запасов;
 операции, произошедшие в конце отчетного периода и после отчетной даты;
 операции по отпуску запасов в производство;
 операции по отгрузке сырья и материалов сторонним организациям и 

аффилированным лицам;
 операции по оприходованию и отгрузке готовой продукции;
 операции по оприходованию и отгрузке товаров для перепродажи;
 другие операции по усмотрению аудитора;
 операции с запасами, произошедшие между датой инвентаризации и отчетной 
датой. Приемы и методика построения выборки определяются в соответствии с

утвержденными внутренними стандартами. 
Для качественного проведения аудита необходимо рассмотреть аудит готовой продукции, 

который является крупной статьей запасов. Аудит готовой продукции начинается  
 ознакомлением порядка оперативного контроля за ее выпуском, что обеспечивает 
своевременность исполнения обязательств субъекта по договорам. В этих целях в 
организации должны проводится систематические проверки исполнения обязательств 
субъекта по договорам, технологическим процессам, контролю выполнения плана по объему, 
ассортименту, качеству выпускаемой продукции, а также ритмичности производства [5].  

Аудитор должен проверить правильность исчисления отклонения фактической 
производственной себестоимости от стоимости ее по учетным ценам и распределения его на 
отгруженную продукцию, остатки на складах; правильность определения производственной 
себестоимости отгруженной продукции по видам изделий или заказам. С этой целью 
определяется правильность процентного отношения отклонений фактической себестоимости 
продукции от учетной цены и умножения его на стоимость отгруженной продукции и 
остатков готовой продукции на складе на конец месяца. В заключение аудитор проверяет 
правильность осуществления записей на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 
отгрузкой и реализацией продукции.  
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На практике в Республике Казахстан аудит товарно -материальных запасов обычно 
проводится один раз в год, что крайне недостаточно для качественного и объективного 
отражения информации об этих запасах. Поэтому пришло время проводить аудит запасов с 
периодичностью один раз в квартал.  

Это позволит организациям регулярно принимать меры по устранению допущенных 
упущений в части поставок запасов и рациональном их использовании, а также 
своевременно устранять причины необоснованной их потери или порчи.  

Таким образом, при соблюдении вышеперечисленных направлений и процедур аудита 
запасов - позволит хозяйствующему субъекту своевременно устранять допущенные ошибки, 
как в организации учета запасов, так и в организации эффективности производственных 
процессов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Государственная служба направлена на обеспечение эффективного функционирования 

государства и общества. С каждым годом мы видим тенденция роста расходов и выделения 
бюджетных средств на государственный аппарат. Сохраняется тенденция к увеличению числа 
государственных служащих, чье профессиональное образование не соответствует 
квалификационным требованиям по замещаемой им должности. Далеко не совершенны также 
качественный состав и структура муниципальных служащих. На сегодняшний день необходимо 
продолжение модернизации государственной службы.  

Государственная служба - сложный, комплексный институт. Поэтому вполне 
оправданы попытки ее анализа с разных сторон. По мнению большинства экспертов, 
реализация государственной службы определяется набором правовых норм и предписаний, 
регламентирующих трудовое поведение чиновников и государственно-административного 
аппарата; ее интеграцией в социально-политическую структуру общества с целью 
осуществления контроля над институциональными типами действий; наличием средств и 
ресурсов, позволяющих успешно выполнять функции государственного управления.  

Для четкого понимания сути данного института важно выявить признаки 
государственной службы, позволяющие отличать ее от других видов профессиональных 
деятельности. Критический анализ системы признаков государственной службы, описываемых 
различными исследователями и получивших отражение в национальном законодательстве той 
или иной страны, позволяет выделить следующие основные ее признаки.  

Первый. Государственная служба осуществляется в сфере государственного 
управления, т.е. деятельности, не связанной непосредственно с производством материальных 
 духовных благ, оказанием социальных услуг населению. При этом понятие 
государственного управления должно трактоваться не в узком его значении как деятельность 
госаппарата, протекающая исключительно в сфере исполнительной власти, а в более 
широком плане как управляющее воздействие государства в различных областях 
общественной жизни. В противном случае за пределами данного понятия останется 
деятельность госслужащих представительных, судебных и других органов, не относящихся к 
исполнительной ветви власти.  
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Второй. Государственная служба носит публичный характер, осуществляется в 
интересах всего общества (синтез интересов граждан, организаций, государства).  

Третий. Государственная служба в определенной мере носит также и политический 
характер, т.к. направлена на реализацию задач и функций государства. 

Четвертый . Государственная служба оплачивается исключительно за счет средств 
государственного бюджета. 

Пятый. Государственная служба осуществляется государственными служащими — 
лицами, замещающими штатные должности в государственных органах, как правило, на 
постоянной основе.  

Шестой. Государственная служба требует наличия соответствующих 
профессиональных знаний, навыков и опыта деятельности, что предполагает установление 
определенных квалификационных требований и условий к лицам, претендующим на 
замещение и замещающим государственные должности, а также постоянное 
совершенствование таких знаний и навыков в течение всей карьеры госслужащего.  

Седьмой. Государственная служба предполагает наличие у госслужащих того или 
иного объема властных полномочий, т.е. права издавать акты обязательного характера не 
только для подчиненных, но и иных физических и юридических лиц.  

Восьмой. Государственная служба осуществляется строго на правовой основе, т.е. 
способы замещения государственных должностей, задачи, полномочия, порядок 
деятельности государственных служащих обычно определяются законом.  

Отмеченные признаки позволяют сформулировать авторское определение понятия 
«государственная служба». 

Государственная служба - это публичная, профессиональная, оплачиваемая из 
государственных средств деятельность лиц, замещающих должности в государственных 
органах, осуществляемая в установленном законом порядке посредством реализации 
должностных полномочий, прав и обязанностей и направленная на обеспечение выполнения 
задач и реализации функций государства.  

 учетом проделанного анализа применительно к казахстанскому законодательству 
можно предложить следующую классификацию видов государственной службы. 

По социальному назначению и субъектному составу государственная служба 
разделяется на общую, или общегражданскую (служба в органах законодательной, 

исполнительной власти, аппарате судебной власти. Администрации Президента, других 
центральных государственных органах, органах местного государственного управления и 
самоуправления); специальную, или милитаризованную (служба в  

Вооруженных Силах, органах Министерства обороны, прокуратуры. Министерства 
внутренних дел, финансовой полиции. Комитета национальной безопасности, 

таможенных, налоговых органах и т.д.). 
По территориальному уровню государственная служба осуществляется в центральных 

органах власти, в орга11ах местного государственного управления и самоуправления. 
В зависимости от места прохождения государственной службы последняя  
может быть разделена па внутреннюю (т.е. осуществляемую непосредственно на 

территории Республики Казахстан) и внешнюю (осуществляемую за пределами Республики 
Казахстан - в дипломатических и иных внешних представительствах).  

В зависимости от принадлежности или непринадлежности органа государственной 
власти к конкретной ее ветви государственная служба может осуществляться в 
Администрации Президента; в Парламе1сте (органе зако1годательпой власти); в органах 
исполнительной власти (включая центральные и местные); в органах судебной власти; в 
контрольно-надзорных органах; в органах местного самоуправления.  

В зависимости от наличия признаков осуществления полномочий по формированию 
государственной политики выделяются политическая государственная служба и 
административная государственная служба.  

По значимости осуществляемых функций и полномочий выделяются служба, 
осуществляемая в органах и на должностях, связанных с непосредственным 

осуществлением функций государства, как правило, обладающих конституционным 
статусом (в Правительстве); служба, осуществляемая во вспомогательных органах, 
призванных обеспечивать деятельность вышеуказанной группы органов (в Комитете по 
судебному администрированию при Верховном Суде).  

По порядку наделения полномочиями следует разграничивать государственную службу,  
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осуществляемую выборными должностными лицами (Президент, депутаты Парламента, 
судьи Верховного Суда); государственную службу, осуществляемую должностными лицами, 
назначаемыми в установленном законом порядке (члены Конституционного Совета, судьи, 
премьер-министр и члены Правительства); государственную службу, осуществляемую 
должностными лицами, назначенными на конкурсной основе (большинство 
административных госслужащих).  

Важным составным элементом института государственной службы являются ее 
принципы. В юридической литературе этот вопрос тесно увязывается с принципами 
государственного управления - основополагающими, руководящими началами 
(положениями), выражающими социально-политическую сущность и наиболее характерные 
признаки построения и функционирования системы государственного аппарата и 
выступающими в качестве официальных ориентиров в управленческой практике. 

Весь механизм государственной службы создается в государстве для решения единых 
целей, общих задач, связанных с обеспечением политической и экономической стабильности, 
правопорядка, гарантированной защиты законных прав, свобод и интересов граждан. В этих 
целях в Конституции и в законах Республики Казахстан закреплены основные принципы 
государственной службы, в том числе и кадровой политики. Поэтому их последовательное и 
комплексное претворение в жизнь - необходимое условие современной работы с кадрами. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАҒДАРЫСТЫҚ ОРТАЛЫҚТАР: БАҒЫТТАРЫ 

МЕН КӨМЕК КӨРСЕТУ ФОРМАЛАРЫ 
 

Зорлық -зомбылық əрдайым адамзат қауымдастығының бір бөлігі болып келген жəне 
оның əр түрлі көріністері əлемнің барлық бұрыштарында көрінеді. Жыл сайын жер бетіндегі 
1,6 миллионнан астам адам өздерінің өмірі мен денсаулығына шабуылдың нəтижесінде, 
сондай-ақ, адамның жеке жəне ұжымдық зорлық-зомбылық түрлерінің нəтижесінде қаза 
табады. Жалпы алғанда, зорлық-зомбылық 15-тен 44 жасқа дейінгі адамдар арасында 
əлемдегі өлім-жітімнің басты себептерінің бірі болып табылады [1].  

Əрине, адамдардың қайғы-қасіретін санмен көрсету мүмкін емес, əсіресе бұл 
азаптардың көпшілігі дерлік көріне бермейді. Зорлық-зомбылықтың кейбір түрлері - 
терроризм, соғыстар, қарулы қақтығыстар жəне əлеуметтік тəртіпсіздіктер секілді зорлық-
зомбылықты телекөрермендер спутниктік байланыс жүйелерінің арқасында күннің кез 
келген сағатында біле алуы мүмкін, ал зорлық-зомбылықтың халықтың көздерінен алыс: 
үйде, жұмыс орнында жəне т.б. жерлерде орын алатын түрлері бірден анықталмай жатады. 

Қазақстанда жыл сайын отбасылық зорлық -зомбылықтың нəтижесінде 400 -ге жуық 
əйел қаза табады. Бүкілəлемдік денсаулық сақтау ұйымының мəліметі бойынша, əлемдегі 
əрбір үшінші əйел өз өмірінде физикалық немесе жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырайды. 
Бірақ жыл сайын əйелдердің саны айтарлықтай көп болғанына дағдарыс орталықтарының 
қызметкерлері сенімді. Ірі қылмыстық əрекеттердің көбісі отбасында жасалады. Тіркелген ірі 
қылмыстық əрекеттердің 30%-ы отбасында жасалды - бұл Ішкі істер министрлігінің 
деректері [2].  

Қазақстан Республикасы өзінің тəуелсіздігін алғаннан бері əйелдердің заңды құқығын 
қорғау мен тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы бағытындағы жұмыстарда біршама 
жетістіктерге қол жеткізді. Осы мəселенің алдын алу мақсатында қазіргі таңда Мемлекет 
Басшысының жанынан Əйелдер істері жəне отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі  
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Ұлттық комиссия тиімді жұмыс істеуде. 
Заңнамалық база да жүйелі түрде жетілдірілуде. 2009 жылғы желтоқсанда Мемлекет 

басшысы «Тұрмыстық зорлық- зомбылықтың алдын алу туралы» заңға қол қойды, оны 
қабылдау тұрмыстық зорлық-зомбылықты қылмыстық, əкімшілік жəне азаматтық заңнамада 
көрініс табуына мүмкіндік берді. бұл əйелдерге қатысты зорлық -зомбылықты алдын алуға 
бағытталған Қазақстан саясатының айнымастығын дəлелдейді [3].  

Сонымен қатар, соңғы жылдары еліміз гендерлік саясатқа баса көңіл бөлуде. Осыдан 
үш жыл бұрын БҰҰ-ның бас ассамблеясы кезінде ұйымға мүше мемлекеттерді бəрі «17 
орнықты даму мақсатын» бекіткен еді. Соның бірі - гендерлік саясатқа қатысты болды. 
Мұндағы мақсат қоғамның жартысын құрайтын əйелдер қауымының мүмкіншіліктерін 
пайдалана отырып, тепе-теңдік сақтауға көңіл бөлу еді. Біздің еліміз де жаһандық деңгейде 
бекітілген осы құжаттың міндеттерін ойдағыдай орындап келеді. Соның негізінде, Қазақстан 
Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясы сəтті іске 
асырылып, Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық жəне гендерлік 
саясат тұжырымдамасы бекітілген болатын.  

Гендерлік саясатты іске асырудың бірден-бір жолы ретінде ел Президентінің 
бастамасымен 1999 жылдың 19 ақпанында Ішкі істер органдарында əйелдердің заңды 
құқықтары мен оларға қарсы жасалатын тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғау, алдын алу 
мен болдырмау мақсатында ішкі істер органында «əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау 
қызметін» құрды. Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасы ішкі істер органында əйелдерді 
зорлық -зомбылықтан қорғау саласында 16 бөлімше жəне онда 133 қызметкер еңбек етіп 
келеді. Қазақстан бұрынғы кеңес елдерінің ішінде мұндай бөлімшелер құрған жалғыз ел 
болып табылатынын атап өткен жөн.  

2017 жылы Ішкі істер органдарына тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жапа шеккен 28 
мыңнан астам қыз-келіншектер арызданып, олардың барлығына да заң шеңберінде тиісті 
шешімдер қабылданды.  

Сонымен қатар, əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау қызметі тұрақты түрде 
дағдарыс орталығымен тығыз қарым-қатынас орнатып, қажеттілігіне қарай жапа шеккен қыз-
келіншектерді дағдарыс орталықтарына орналастырып олардың тарапынан көмек алуларына 
жəрдем көрсетуде. 

Республика аумағындағы кейбір дағдарыс орталықтарында, жапа шеккен қыз-
келіншектер мен олардың балаларын оңалтуға арналған арнайы баспаналар қарастырылған. 
Дағдарыс орталықтарында зорлық-зомбылықтан зардап шеккен əйелдерге хабарласу үшін 
сенім телефондары орнатылған. ҚР ІІМ-нің мəліметіне сүйенсек, дағдарыс орталықтарында 
30 сенім телефон желісі бар. 2017 жылдың тоғыз айында 9 мыңнан астам қоңырау шалынған, 
5244 əйел адам көмекке өтініш берген. Жыл басынан бері полиция қызметкерлері дағдарыс 
орталықтарына 2606 əйел адамды жіберді жəне 200-ден астам мамандар – психолог, адвокат 
жəне əлеуметтік қызметкерлер осы орталықтарда зардап шеккендерге көмек көрсетеді [4].  

Қазіргі таңда Қазақстанда əйелдерге олардың зорлық-зомбылықсыз өмір сүру 
құқығын қорғауда 28 дағдарыстық орталығы нақты көмек көрсетуде, оның 17-де паналайтын 
баспана бар. Оның 20 -сы мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс жəне басқа да əлеуметтік-
маңызды бағдарламалар арқылы грант бөлу жолымен мемлекеттік бюджет есебінен 
қаржыландырылады. 6 дағдарыстық орталық қызметінің негізгі бағыты адам саудасы 
құрбандарына көмек көрсету, 12-нің бағыты – тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына 
көмек көрсету, 10-ның бағыты – зорлық-зомбылықтың барлық мəселелері бойынша 
консультация беру болып табылады. Барлық дағдарыстық орталықтарда сенім телефондары 
жұмыс істейді, олар арқылы құқықтық жəне психологиялық көмек қызметкерлері 20 мыңға 
дейінгі адамға қызмет көрсетеді. Солардың қатарына мынадай ұйымдарды айтуға болады, 
олар: Алматыдағы «Мөлдір» əйелдер қауымдастығы, Алматы қаласының жалғыз басты 
аналар қауымдастығы, «Бибі ана », Қазақстандағы Дағдарыс орталықтарының Одағы, 
«Забота», «Қазақстанның тең құқық пен тең мүмкіндік Институты» ҚҚ, Əйелдер мен балалар 
үшін дағдарыс орталығы, Феминистік Лига, «Құрбылар» дағдарыс орталығы, «Іскер» 
əйелдер қауымдастығы, Алматы əйелдерінің ақпарат орталығы «Жар и Я», «Əйелдер сайлау 
блогы», «Надя» жəне əйелдер жағдайы мен құқығының мониторингі Феминистік Лига. Одан 
басқа, Қазақстанда екі Гендерлік зерттеу орталығы бар: Алматыда жетекшісі - Светлана 
Шакирова жəне Қарағандыда - Наталья Усачева.  

Елдегі жүргізіліп жатқан алдын алу шаралары отбасындағы зорлық-зомбылық 
мəселесін болдырмауға көмектеспесе, маңызды аспект зорлық-зомбылыққа ұшыраған  
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құрбандармен жұмыс жасау болып табылады. Жұмыстың маңызды нысандарының бірі - 
жəбірленушінің жағдайын өзгертуге көмектесу, сондай-ақ толық реабилитация, яғни оңалту.  

Қазіргі кезде зорлық-зомбылыққа ұшыраған құрбандарға психологиялық, 
педагогикалық, құқықтық көмек көрсету мақсатында əйелдерге арналған дағдарыстық 
орталықтар үздіксіз жұмыстар жасап келеді.  

Дағдарыстық орталық – бұл əйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың 
барлық түрлерімен, атап айтсақ, психологиялық, денесіне зақым келтіру, яғни физикалық, 
жыныстық, эмоционалдық, экономикалық сипаттағы зомбылықтың барлық мəселелерін 
шешумен айналысатын орталық. Орталыққа келіп, көмек сұраған кез келгені тегін кеңестерді 
ала алады.  

Қандай да болмасын қағидаға сəйкес кез келген дағдарыстық жағдайда «Сенім 
телефоны» бар. Бұл сенім телефонына хабарласқан кез келген əйел тез арада кəсіби деңгейде 
психологиялық көмекті ала алады. Сенім телефоны анонимді түрде жұмыс жасайды. 
Есіміңізді, тегіңізді айту міндетті емес, тек басыңызға түскен істің мəн-жайын айтып берсе 
ғана жеткілікті. Сенім телефонының кеңесшілері сізді тыныштандырып, болған жағдайды 
болжап, ортаға екеулеп отырып, бұл жағдайдан шығудан көптеген жолдарды іздестіріп, 
өзіңізді жоғары деңгейде алып шығуға көмектеседі, тіпті сізді де, сонымен қатар 
балаларыңыздың да өмірін сақтауға, одан ары жақсартуға көмектеседі.  

Көптеген орталықтарда əйелдерді қолдау топтары жұмыс істейді, олар жекелей түрде, 
сонымен бірге көпшілікпен бірге психологиялық, заңгерлік кеңестерді ұсынады [5]. 

Орталықтағы əлеуметтік қызмет маманының жұмысы олардың кəсіби қызметінің 
түрлерін анықтайтын проблемаларға 3 əр алуан амалдармен кедергі келтірумен сипатталады. 
Бұл амалдар: тəрбие, фасилития, адвокаттық амалдар.  

 Тəрбие амалы əлеуметтік жұмыс жүргізуші маманға мұғалім, кеңесші, сарапшы 
ретінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

 Фасилитиялық амал проблемаларды жеңу жолында дəнекер немесе көмекші, 
жақтас немесе делдал рөлін орындайды. Мұнда жағдайларды түсіндіру, ішкі ресурстарды 
жұмылдыру жұмыстары жүргізіледі.  

 Адвокаттық амал əлеуметтік қызметкер нақты бір клиенттің атынан адвокат 
қызметін атқару рөлін орындаған жағдайда қолданылады. Бұл амал дəлелдерді іріктеуде, 
жағдайды түсіндіруде, құжаттармен негізделген айыптарды іріктеуде көмек береді [6].  

Мұндай орталықтарда жұмыс істейтін қызметкерлер зорлық-зомбылық құрбандарын 
кінəлаудан толық бас тарту қағидасын ұстанады; көмекке жүгінген адам теңдік жəне оның 
сезімдеріне деген құрмет позициясынан оны еш бағалаусыз жəне мінез-құлқын түсіндірусіз 
тыңдайды дегенге сүйене алады. Дағдарыстық орталықтар жұмыс істеген жылдары ішінде 
оның мүшелері көптеген жобаларды іс жүзіне асырып келеді. Жəне олар Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігімен, Қазақстан Республикасының Мəдениет 
министрлігімен, ҚР Президенті жанындағы əйелдер ісі жəне отбасылық-демографиялық 
саясат бойынша Ұлттық комиссиямен, ҚР-ның Білім жəне ғылым министрлігінің балалар 
құқығын қорғау жөніндегі Комитетімен, халықаралық ұйымдармен, ҚР-ның жəне 
қазақстанның ҮЕҰ жəне шетелдік БАҚ бірлесіп еңбек етеді. 

Еліміздегі дағдарыстық орталықтардың негізгі бағыттары мен көмек көрсету 
формалары төмендегідей 3 деңгейде көрсетіледі. 

Бірінші деңгей - қабылдау кезінде науқаспен тікелей байланыс. Бастапқы байланыс 
əйелге психологиялық шиеленісті жоюға бағытталған, ол орталыққа баруға себеп болды. 
Сонымен қатар, əлеуметтік қызметкердің міндеті - науқасты тыңдау, оның проблемасын 
түсіну, қолдау көрсету, нақты көмек түрін анықтау жəне оны кеңес алуға жіберу. 

Құрбанның орталыққа келуінің негізгі себептері: 
- отбасындағы ауыр жағдайдағы үмітсіздік; - 
жұмысынан айрылу қаупі; - ұзақ мерзімді 
жұмыссыздық; 
- жақындарының ауруы немесе қайтыс болуы; - 
жалғыздық сезімі; 
-  туындаған өмірлік проблемаға байланысты кеңестер алу;  
- зорлық-зомбылық қаупі немесе зорлық-зомбылық жағдайы. 
Екінші деңгей - консультациялар ұйымдастыру. 
Консультациялардың негізгі түрлері: 
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 психотерапевтикалық (депрессия, қорқыныш, пайда болу жағдайында күтімнің 
фармакологиялық емес нысаны, яғни, дəрілік заттарды, дəрі-дəрмектерді қолданумен 
байланысты емес);  

 құқықтық - əйелдер мен балалардың, соның ішінде некеге отыру, ажырасу, 
алимент, жəрдемақы, жеңілдік мəселелері бойынша қолданыстағы заңнамаға қатысты 
құқықтық кеңес беру;  

 тұрғын үй - тұрғын үймен қамтамасыз ету проблемалары, ажырасу кезінде 
нашарлау, тұрғын үйді жекешелендіру, балалардың бөлінуі; 

 медициналық - көбінесе гинекологиялық көмек, отбасын жоспарлау немесе 
бедеулік жағдайымен байланысты; 

 əлеуметтік-психологиялық - əйелдік өмір жағдайында туындаған мəселелерді 
түсіндіру. 

Үшінші деңгей - оңалту орталықтарының əр түрлі түрлері, психотерапевтік емдеу 
бөлмесі, отбасында болу кезінде өз проблемаларын шеше алмайтын əйелдерге арналған 
баспананы құру.  

Орталық қызметінің міндеттері - қоғамда жəне отбасында толыққанды əлеуметтік-
психологиялық оңалтуды жəне бейімделуді қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайларды жасау 
жəне қиын өмірлік жағдайға тап болған жəне осы бағытта өз қызметін үйлестіретін əйелдерге 
əлеуметтік көмек көрсету мəселелерін шешуге əртүрлі мемлекеттік жəне қоғамдық 
бірлестіктерді тарту.  

Орталықтың негізгі қызметі мынаған бағытталған: 
 мемлекеттік органдардың жəне қоғамдық бірлестіктердің (білім беру, денсаулық 

сақтау, ішкі істер, кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі комитеттер, жастар ісі, 
жұмыспен қамту, көші-қон, мүгедектер қоғамы) қатысуымен дереу əлеуметтік қорғауға жəне 
көмекке мұқтаж əйелдерді анықтау; 

 клиенттерге бірыңғай жəне тұрақты сипаттағы əлеуметтік қызметтер көрсету;  
 қиын өмірлік жағдайларды жеңу үшін өз мүмкіндіктерін жəне ішкі ресурстарын 

жұмылдыру мəселелерін шешуде əйелдерді қолдау; 
 əйелдерді əлеуметтік қамсыздандыру, уақытша баспана ұсыну; 
 халықтың стресске қарсы жəне психологиялық мəдениетін арттыру;  
 əйелдерге отбасында өзара түсіністік пен өзара құрмет сезімін қалыптастыруға, 

қолайлы микроклиматты, жанжалдарды жеңуді жəне неке мен отбасы қатынастарының басқа 
да бұзылуын жақсартуға көмектесу [7].  

Осылардың шешімі ретінде дағдарыстық орталыққа алғаш рет жүгінгенде, əйелдерді 
оқиғалардың алдын алудың ықтимал нұсқалары туралы хабардар ету ұсынылады. Əрбір 
жəбірленуші өздерінің отбасыларындағы жағдайды ерекше деп сезінуі мүмкін, алайда 
отбасындағы зорлық-зомбылықтың барлық көріністері кəдімгі жəне белгілі бір 
заңдылықтарға ие. Бұны толық түсіну бірінші рет кеңес алған əйелдер үшін өте маңызды. 
Егер əйел комплексті көмекті алуға келісім берсе, маман үш кезеңнен тұратын жұмысты 
бастауы мүмкін: зиянды қарым-қатынастан құтқару, психологиялық денсаулықты қалпына 
келтіру жəне толық əлеуметтік оңалту. 

Жоғарыда көрсетілген жұмыс түрінде кейс-менеджмент технологиясы қолданылады. 
Осы проблемалық топқа технологияларды бейімдеу кезінде əйелге жасырындықты сақтау 
үшін төлқұжаттық деректерді пайдаланбай-ақ, іс-шараларды жүргізуді ұсынуға болады. 
Табысты коммуникация үшін байланыспен қолдау түріне (телефон, электронды пошта жəне 
т.б.) келісу жеткілікті, бірақ атын атағанда ойлап тапқан псевдонимді есімді қолдануға 
болады. Агрессордан қорқатындықтан, отбасындағы зорлық-зомбылық құрбандарына 
осындай сияқты жұмыс түріне келісу жеңіл əрі тиімдірек болады. Жиі мұндай 
отбасылардағы əйелдер көбінесе, жұбайым менің орталықтардан көмек сұрағанымды біліп 
қоюы мүмкіндігінен жəне бұл үлкен қатыгездікке ұшырататынынан қорқады.  

Дағдарыс орталықтары - Қазақстандағы зорлық-зомбылықты тоқтату жүйесіндегі жалғыз 
ғана қайта жандандыру қызметі. Дағдарыстық орталықтар жұмысының басты мақсаты 
 құрбандардың психологиялық ыңғайсыздықтарын азайту жəне өмір сүру сапасын арттыру. 
Клиенттерге көмек көрсетуде отбасылық қатыгездікке жол бермеу жəне алдын-ала қолдау 
көрсетілу мақсатына ерекше назар аударылады. Жұмыс уақытында орталық мамандары 
тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына көмек көрсету бойынша айтарлықтай тəжірибе 
жинақтайды. Белгілі бір алгоритм бойынша жұмыс істейтін жəне ұсынылатын қызметтердің 
сапасына оң əсер ететін бірыңғай команда болып табылатын бірлестік команда құрылады.  
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Осылайша, дағдарыс орталықтарының əртараптандырылған көмегі арқасында тұрмыстық 
зорлық-зомбылық мəселесі қоғамдық маңызға ие болып, орталықтардың құзыретті 
мамандарының өзара іс-қимылы арқылы көптеген мəселелер шешілуде. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ 
 

 процессе управления деятельностью хозяйствующего субъекта можно выделить три 
последовательных этапа: 

1) информационное обеспечение;  
2) аналитическое обеспечение и 
3) сам акт принятия решения. 
Основное в управленческой деятельности – процесс принятия решений. 
Хозяйствующий субъект как система управления состоит из двух подсистем:  
 управляющая подсистема (субъект управления) обычно представляет собойряд 

отделов: административный, технический, производственный, финансовый, бухгалтерию 
и др.;  

 управляемая подсистема (объект управления), как правило, бывает представлена в 
виде производственных подразделений.[1]  

Основой для выработки управленческих решений является наличие экономической 
информации, представляющая совокупность сведений, характеризующих финансово-
хозяйственную деятельность организации. Такая информация является связующим звеном 
между управляющей подсистемой (субъектом) и управляемой подсистемой (объектом).Как 
известно, воздействие на управляемый объект осуществляется путем выдачи управляющих 
команд на основе принятых решений (прямая связь) и получения сигналов о состоянии 
управляемого объекта и выполнения управляющих команд (обратная связь). Эти связи 
представлены в схеме 1. 
 

Управляющая  Информационная  Управляемая 
подсистема   подсистема  система  

(субъект)   (объект)    
      

 
Схема 1. Взаимосвязь управляющей подсистемы с управляемой подсистемой 
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Прямые и обратные связи между управляющей и управляемой подсистемами системы 
управления хозяйственной деятельностью организации образуют информационную систему, 
представляющую собой совокупность методов и технических средств по сбору, обработке и 
выдаче необходимой информации.[2]  

Сама по себе экономическая информация не представляет еще материала для 
принятия управленческих решений . Она лишь отражает совершившиеся хозяйственные 
процессы, но не раскрывает их сущность.  

Для принятия же управленческого решения необходима такая информация, которая 
бы была достоверна и раскрывала сущность хозяйственных процессов, позволяла объективно 
их оценивать, выявлять имеющиеся резервы определять пути их использования. Чтобы 
довести экономическую информацию , полученную из информационной системы, до того 
состояния, когда она может вызвать определенную команду, необходимо сделать 
дополнительную работу по ее подготовке - отбор, проверку и обработку, установить ее 
достоверность, что является прерогативой аудита. Однако даже при наличии достоверной 
информации нельзя сразу принять управленческое решение. 

Получить информацию – это еще не значит знать все. Понимание состояния 
управляемого объекта и тенденции его развития, сущности совершаемых хозяйственных 
процессов, достигается путем уяснения полученной информации. Между полученной ин-
формацией и ее осмыслением лежит анализ данных. Только путем глубокого анализа учетных  
 других источников информации, составляющих «душу» управления, можно принять 
правильное управленческое решение.[3] 

Основные принципы рыночной экономики (самостоятельность, самофинансирование, 
самоокупаемость и др.) требуют от хозяйствующих субъектов, чтобы они сами всецело 
отвечали за результаты своей деятельности и сами принимали решения: в каком количестве 
и ассортименте и какого уровня качества выпускать продукцию, чтобы она была 
конкурентоспособна на рынке, по какой цене ее продавать, с кем иметь деловые отношения и 
т.д. От того, насколько точно и безошибочно они выберут себе деловых партнеров (постав-
щиков, покупателей, подрядчиков, банки и. т.д.), насколько быстро и верно будут 
ориентироваться в море рыночных отношений, будет зависеть эффективность их работы. 

Особенностью рыночных отношений является усиление влияния таких факторов, как 
жесткая конкурентная борьба, технологические изменения, компьютеризация обработки 
экономической информации, конкретные нововведения в налоговом законодательстве, 
изменяющиеся процентные ставки и курсы валют на фоне продолжающейся инфляции. [4]В 
этих условиях перед руководством организации встает множество вопросов:  

 какой   должна   быть   тактика   и   стратегия   современного   хозяйствующего 
субъекта;  

 как рационально организовывать финансовую деятельность хозяйствующего 
субъекта для его дальнейшего процветания; 

 как повысить эффективность управления финансовыми ресурсами; 
 каким образом определить показатели финансово-хозяйственной деятельности, 

обеспечивающие устойчивое финансовое положение организации. 
На эти и другие жизненно важные вопросы должно дать ответ руководство 

организации. Успех деятельности хозяйствующего субъекта непосредственно зависит от 
уровня руководства, от своевременно принимаемых управленческих решений.  

В условиях рыночной экономики весьма важное значение приобретает конкретность и 
оперативность руководства, объективность и научная обоснованность принимаемых 
решений. Все управленческие решения вне зависимости от сроков должны быть 
обоснованными, мотивированными и оптимальными. Принятие последних, как известно, 
направлено на наиболее рациональное, эффективное использование материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов, природных богатств, на устранение излишних издержек и потерь 

Рыночная экономика не терпит, чтобы на заводских складах и открытых площадках 
лежали, плесневели и ржавели огромные запасы сырья и материалов, чтобы в них 
омертвлялись миллионы в тенге. Она приводит в движение все эти огромные ресурсы, чтобы 
каждый вложенный в имущество организации тенге приносил новый доход. 

Объективность, научная обоснованность и экономический оптимум принимаемых 
управленческих решений должен «органично» вписаться в стиль руководителя. Руководить - 
это значит знать, что делается на управляемом объекте и принимать решения. Но для того, 
чтобы решения носили объективный, научный характер, чтобы при их принятии было  
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поменьше интуиции и субъективизма, они должны основываться на всестороннем 
понимании состояния организации и тенденции ее дальнейшего развития. Такое понимание 
дел руководителем любого ранга достигается путем получения и изучения данных 
экономического анализа.[5]  

Объективная оценка хода хозяйственных процессов, количественные и качественные 
характеристики влияния отдельных факторов на хозяйственные процессы, наличие 
имеющихся внутрипроизводственных возможностей - это все необходимо для всестороннего 
понимания дел в руководимом подразделении, принятия правильного объективного 
управленческого решения.  

 точки зрения управления финансовый анализ представляет собой этап, 
предшествующий принятию решения, цель которого дать правильную оценку состояния 
управляемого объекта и показать, насколько это состояние отличается от требуемого; 
выявить возможность и пути перевода объекта из фактического состояния в требуемое, 
подготовить материалы для выбора оптимальных решений, которые являются основной 
принятия управленческих решений, а само принятие решений занимает ведущее место в 
системе управления. Место финансового анализа в системе управления хозяйствующим 
субъектом показано в схеме 2. 

Занимая промежуточное звено между получением информации и принятием 
управленческих решений, финансовый анализ является орудием, во-первых, выявления и 
использования резервов повышения эффективности хозяйствования; во-вторых, научного 
обоснования управленческих решений; в-третьих, осуществления всех функций управления; 
в-четвертых, совершенствования финансового механизма; в-пятых, экономического 
воспитания работников хозяйствующего субъекта.   

Управляемый объект  
 
 

Информация обуправляемом объекте  
 
 

Финансовый анализ  

Перспективный Оперативный Ретроспективный 
(предварительный (текущий) (последующий) 

   
 
 
 

Функции управления  
Планирование и 

Организация Регулирование Стимулирование Контроль прогнозирование     
     

 Принятие управленческих решений 
 

Схема 2. Взаимосвязь финансового анализа с функциями управления 
 

Без финансового анализа процесс принятия правильных, научно обоснованных 
управленческих решений практически невозможен. Только на базе глубокого финансового  
анализа полученной информации можно объективно оценить результаты 
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта, разработать перспективы 
дальнейшего его развития путем достижения намеченных целей. 

Научная теория управления отличается многосложностью функций.  
Функция управления - это особый, конкретный вид управленческой деятельности, 

продукт специализации в сфере управления. 
К главным функциям управления относятся: планирование, организация, 

регулирование, стимулирование и контроль.[6]  
Как известно, важнейшей функцией управления хозяйствующими субъектами в 

условиях командно-административной системы являлось планирование. Особенность 
планирования как функции управления заключалась в том, что планы отдельных 
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хозяйствующих субъектов составляли часть единого народнохозяйственного плана. Однако 
планирование при этой системе было во многих отношениях формальным. Разработанные 
«вверху» контрольные цифры многоступенчато доводились до исполнителей (часто 
способом «механической разверстки»), выполнение плана было законным. План вместо 
руководства к действию превратился в дамоклов меч, висящий над любым хозяйствующим 
субъектом. Выполнение плана любой ценой стало дурной традицией.  

Переход к рыночным отношениям не умаляет, а наоборот, возвышает планирование. 
Парадоксально, на первый взгляд, звучит формула, что «чем больше рынка, тем важнее 
план». Но это лишь на первый взгляд. В условиях рынка это даже не жесткое 
административное планирование, а разработка гибкой стратегии и тактики хозяйствующего 
субъекта, функционирующего в условиях конкурентной экономики, всецело полагающегося 
на свои силы, жизнестойкость, коммерческую деятельность, умение точно предвидеть 
будущее. Каждый хозяйствующий субъект в рыночных условиях должен начинать свое дело 
с тщательно разработанного и научно-обоснованного бизнес-плана. Составление его 
начинается с обстоятельного анализа самой идеи начинаемого «дела», с оценки разумности, 
реалистичности, перспективности, финансовой результативности. Бизнес-план невозможно 
соответствующим образом оценивать без использования всего арсенала аналитических 
способов и приемов. Надо иметь в виду, что в условиях рынка в значительной степени 
утрачивают свое значение моменты анализа, связанные с выполнением планов, жестко и 
всесторонне регламентирующих жизнь хозяйствующих субъектов, однако приобретают вес 
методы, направленные на обоснование бизнес-плана и контроль за его выполнением, на 
выработку рекомендаций для принятия продуманных и обоснованных управленческих 
решений, на прогнозирование деятельности хозяйствующих субъектов.  

Функция «организация» сводится к объединению людей, к которому относятся 
создание органов управления, построение структуры аппарата управления, установление 
взаимосвязи между управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, 
методик и т.п. 

Регулирование упорядочивает, налаживает деловые отношения хозяйствующего 
субъекта со своими партнерами, устраняет в ходе финансово-хозяйственной деятельности 
негативные отклонения от заданных параметров.  

Стимулирование выражается в побуждении работников организации к 
заинтересованности в результатах своего труда. Посредством стимулирования 
осуществляется распределение материальных и духовных ценностей в зависимости от 
количества и качества затраченного труда. 

Очень важную роль в системе управления играет функция контроля, которая сводится  
 проверке всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнению бизнес-
плана, организации финансовой работы и т.п.[6] 

Финансовый анализ играет большую роль в осуществлении всех перечисленных 
функций управления: 

 для планирования - дает оценку вариантов бизнес-плана для выбора наилучшего;  
 для организации - оценивает варианты для выбора наиболее эффективной 

структуры управления хозяйствующим субъектом; 
 для регулирования - оперативно выявляет неблагоприятные отклонения от 

установленных целей, чтобы помочь управлению в своевременном их устранении; 
 для стимулирования - обеспечивает изучение действующих систем 

стимулирования, эффективность их влияния на показатели деятельности хозяйствующего 
субъекта;  

 для контроля – проверяет достоверность финансовой информации, организацию 
финансовой работы, выполнение финансовых планов ив целом, исполнение управленческих 
решений.  

Таким образом, осуществление всех функций управления невозможно без 
финансового анализа, т.е. он является одной из важнейших функций управления. Иными 
словами, он является важным составным элементом финансового менеджмента, 
представляющего собой качество управления финансами предприятия. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТАРАЛЫҚ 

ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 

Бюджет – мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржымен 
қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры. Ел бюджеті ұлттық 
экономиканы басқарудың ең маңызды құралы болып табылады. Кез келген реформаны 
жүргізу жəне экономиканы дамыту орасан зор қаржыны талап етеді. Қазіргі кезде бюджет 
қоғам өмірінің барлық саласын: халық шаруашылығын, əлеуметтік сақтандыру мен 
қамсыздандыру, білім беру, ғылым, мəдениет, өнер, денсаулық сақтау, қорғаныс пен 
басқаруды қамтитын экономикалық реформаны жүргізуге мемлекеттің сыртқы жəне ішкі 
ресурстарын жасақтап əрі шоғырландыруға қабілетті. Бюджет процесіндегі республикалық, 
облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттері арасындағы жəне республикалық бюджет 
пен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасындағы қатынастар бюджетаралық 
қатынастар болып табылады.  

Бюджетаралық қатынастар – бұл тұрақты немесе ұзақ мерзімді негізде елдің 
бюджеттік жүйесіне түсетін кірістер, шығыс өкілеттіліктерді шектеу, тұрақты жəне ұзақ 
мерзімді негізде реттеуші салықтардың бекіту нормативтерін анықтау, бюджеттік реттеу 
ретімен жоғарғы деңгей бюджеттерінен төменгі бюджеттерге қаржыларды қайта тарату, 
қосымша шығындар туғызған шешімдер қабылдаумен немесе шығыс өкілеттіліктерді 
берумен байланысты шығындардың орнын толтыру, қайтымды ақылы жəне ақысыз негізде 
уақытша көмек көрсету, сонымен қатар биліктің əртүрлі деңгейлері жəне бір билік 
деңгейінің əртүрлі мүддесінде, шығындарды қаржыландыру үшін аумақтарды біріктіру 
бойынша бюджеттік үдеріс барысында мемлекеттік жəне муниципалдық билік органдары 
арасында пайда болатын, экономикалық-құқықтық қатынастар. Мемлекеттік кəсіпорындар, 
мемлекеттік мекемелер мен халық арасындағы қаржылық қатынастарды бюджеттік 
қатынастар деп атайды. Бұл қатынастардың қаржылық қатынастар бөлігі ретіндегі ерекшелігі 
, біріншіден, олар мемлекет қатысатын бөліс процесінде болуынан, екіншіден, олар жалпы 
мемлекеттік мұқтаждықты қамтамасыз етуге арналған ақша құралдарының 
орталықтандырылған қорды қалыптастыру жəне пайдалану байланысынан тұрады.  

Бюджеттік қатынастар мен бюджетаралық байланыстар қаржылық ресурстарды 
қалыптастыру, бөліс жəне қайта бөліс процестері арқылы белгілі болады. 

Бюджеттік процестегі жоғары жəне төмен тұратын бюджеттер арасындағы 
қатынастарды бюджетаралық қатынастар деп атайды. Бюджетаралық қатынастар жүйесі тек 
қана республикалық бюджет пен республиканың аймақтар бюджеттері арасындағы 
қатынастардан тұрмайды, оған аймақтар ішіндегі облыстық жəне аудандық бюджеттер 
арасындағы қатынастар да кіреді. Бюджетаралық қатынастардың негізі - мемлекеттік басқару 
деңгейлерінің өкілеттілігі мен функцияларын айқын шектеу, бюджет деңгейлері арасында 
кірістер мен шығыстарды бөлу əдістерінің бірлестігі болып табылады. 

Бюджетаралық қатынастарға жалпы алғанда мыналар жатады:  
 жеке əлеуметтік жəне экономикалық функцияларды орындау үшін жауапкершілікті 

республикалық жəне жергілікті деңгейлер арасында бөлу жəне заңдық тағайындауға 
негізделген шығыстарды тарату;  

 бюджеттік жүйенің əрбір деңгейіне бекітілген өкілеттіліктерге бара-бар шығындар 
шамасын негіздеу;  
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 барлық деңгейдегі бюджеттер кірістерінің көздерін заңдық бекіту жəне анықтауды 
көздейтін кірістерді тарату. 

Қалыптасатын бюджетаралық қатынастардың мəнін, олардың ұйымдастырылу ретін 
жəне ерекшеліктерін зерттеу келесідей қорытынды жасауға мүмкіндік береді: бюджетаралық 
қатынастар қалыптасатын, бюджеттік жүйелер деңгейлеріне тəуелді, оларды деңгейаралық 
қатынастарға жəне бір деңгей бюджеттері арасындағы қатынастарға бөлуге болады, ал 
бюджетаралық қатынастардың пайда болу бағыттарына тəуелді оларды үш негізгі блоктарға 
бөлуге болады. Олар: бюджеттік жүйе деңгейлері арасында тұрақты негізде шығыстар жəне 
кірістерді толық немесе бөлшектеп шектеу, бюджетаралық реттеу, бірігіп қаржыландыру 
шаралары бойынша жəне өзара қатынастарды жедел реттеу, мақсатты қолдау бойынша 
бюджетаралық қатынастар.  

Бюджетаралық қатынастар белгілі принциптерге негізделеді. Қазақстан 
Республикасының Бюджеттік кодексінде келесі бюджетаралық принциптер мазмұндалған: 

 төмен тұрған бюджеттердің жоғары тұрған бюджеттермен арақатынасындағы 
теңбе-теңдік; 

 түсімдердің келесі шектеу критерийлерін есепке ала отырып, оларды тиімді бөлу:  
а) төмен тұрған бюджеттер маңында тиянақты сипаттары бар, сыртқы факторлардың 

əсеріне тəуелсіз салықтық жəне салықтық емес түсімдер бекітіледі;  
ə) мемлекеттік мекемелер көрсеткен қызметтерге төленген төлемдер салықтық жəне 

салықтық емес түсімдер ретінде сол қызметтерді қаржыландыратын бюджеттің кірісі болып 
түседі;  

б) қайта бөліс сипатты жəне салықтық базасының жайғастыруы бір қалыпты емес 
салықтар бюджеттік жүйенің неғұрлым деңгейіне бекітіледі; 

в) салықтар мен бюджеттің басқа міндетті түсімдері неғұрлым оларды жоғары 
дəрежеде жинайтын бюджет деңгейіне бекітіледі; 

г) тиянақты аумақтық салықтық база бойынша жинайтын салықтар жергілікті 
бюджеттер маңына бекітіледі. 

 əкімшілік-аумақтық бірліктер бойынша бюджеттік деңгейлерді қамтамасыз етуді 
теңестіру; 

 жергілікті атқарушы органдардың мөлшерлес деңгейде мемлекеттік қызмет 
көрсетуді қамтамасыз ету; 

 мемлекеттік қызметті максималды тиімді жəне нəтижелі көрсету, яғни мемлекеттік 
қызмет көрсетуді неғұрлым соларды тиімділік жəне нəтижелік түрде өндіретін жəне 
көрсететін мемлекеттік органдар маңына бекіту;  

 мемлекеттік қызмет көрсету деңгейді оларды алушыларға максималды жақындату, 
яғни мемлекеттік қызмет сапасын жоғарылату мен оларды алушылардың сұраныстарын 
жақсы білу үшін қызмет атқаруды бюджеттік жүйенің неғұрлым төменгі деңгейіне беру;  

 алынған ресми трансферттер мен несиелерді тиімді жəне бекіткен мақсатта 
пайдалану маңындағы əрбір бюджет деңгейінің жауапкершілігі. 

Бюджетаралық қатынастар – мемлекеттік басқарудың деңгейлері арасында 
функциялар мен өкілеттіктер ара жігінің айқын ажыратылуына, республикалық, облыстық 
бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері, аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттері арасында түсімдер мен шығыстардың біркелкі 
бөлінуіне, сондай-ақ бюджетаралық трансферттерді айқындау əдістерінің бірлігі мен 
ашықтығына негізделген. Бюджетаралық қатынастар:  

1) республикалық жəне облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қала, 
астана бюджеттерінің арасында: - трансферттермен; - бюджеттік кредиттермен; 

2) облыстық жəне аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер арасында: - 
трансферттермен; - бюджеттік кредиттермен; - кірістерді бөлу нормативтерімен; 

3) аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет пен аудандық маңызы бар қалалар, 
ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің арасында: - трансферттермен; - 
бюджеттік кредиттермен реттеледі. [2]  

Тəжірибеде бюджетаралық қатынастарды реттеудің əр түрлі формалары бар. Олар 
бюджет деңгейінің əрбіреуінің салықтық потенциалы, аймақтардың мұқтаждықтарын 
объективті бағалау нəтижесі мен бекітілген натуралды нормалардың есебі арқылы 
анықталады. Республиканың Бюджеттік кодексі бойынша бюджетаралық қатынастар 
реттеудің формалары ортамерзімді фискалдық саясатқа сəйкес тағайындалады.  
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Республикалық жəне облыстық, республикалық маңызы бар қалалар мен астана бюджеттері 
арасындағы бюджетаралық қатынастарды реттеу формалары жөнінде ресми трансферттер мен 
бюджеттік несиелер қолданылады. Ал облыстық жəне аудандық, облыстық мағынадағы қала 
бюджеттері арасындағы бюджетаралық қатынастар ресми трансферттер, бюджеттік несиелер 
жəне кіріс бөлу нормативтер арқылы реттеледі. Трансферттер механизмі бюджеттік реттеуді 
біріккен əдістемемен қамтамасыз ету мен бюджетаралық қатынастар қалыптасуының 
субъективтік түрде болмауы үшін қолданылады. Трансферттер нормативті-бөлшекті əдіс 
негізінде есептеледі, сондықтан ол аумақтардың бюджеттік кірістерін көлбеулі теңестіру мен 
оларға қаржылық жəрдемді бəріне бірдей тəртіппен көрсетуге мүмкіншілік береді. [3]  

Бюджет деңгейлері арасындағы трансферттер жалпы сипаттағы трансферттерге, 
ағымдағы нысаналы трансферттерге, нысаналы даму трансферттерiне бөлiнедi. Нысаналы 
трансферттердi жəне бюджеттік кредиттерді жергілікті атқарушы органдар тиісті бюджеттік 
бағдарламаларда айқындалған олардың нысаналы мақсатына сəйкес қана пайдаланады. 
Нысаналы трансферттердің жəне бюджеттік кредиттердің нысаналы мақсаты бойынша 
пайдаланылмаған сомалары мемлекеттік аудит нəтижелері бойынша қабылданатын аудиторлық 
қорытындыға сəйкес осы трансферттер мен кредиттерді бөлген жоғары тұрған бюджетке 
бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уəкілетті орган белгілеген тəртіппен мемлекеттік аудит 
нəтижелері бойынша қабылданатын аудиторлық қорытындыға қол қойылғаннан кейін үш айдан 
кешіктірілмей міндетті түрде қайтарылуға жатады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
резервінен бөлінгендерін қоспағанда, республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы даму 
трансферттерінің қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша олардың нысаналы мақсаты сақтала 
отырып, келесі қаржы жылында пайдаланылуы (толық пайдаланылуы) мүмкін. Облыстың 
жергілікті атқарушы органының резервінен бөлінгендерін қоспағанда, облыстық бюджеттен 
бөлінген нысаналы даму трансферттерінің қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) сомалары облыстың жергілікті атқарушы органының шешімі бойынша 
олардың нысаналы мақсаты сақтала отырып, келесі қаржы жылында пайдаланылуы (толық 
пайдаланылуы) мүмкін. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының резервінен бөлінгендерін қоспағанда, аудандық (облыстық маңызы бар қала) 
бюджеттен бөлінген нысаналы даму трансферттерінің қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған 
(толық пайдаланылмаған) сомалары ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының шешімімен олардың нысаналы мақсаты сақтала отырып, келесі қаржы 
жылында пайдаланылуы (толық пайдаланылуы) мүмкін.  

Бюджетаралық қатынастар реформаларының негізгі мақсаттары ретінде келесілер 
бөлінеді: 

 бюджеттік жүйенің қаржылық ресурстарын пайдалану жəне басқару тиімділігін 
жоғарылату; 

 аймақтардың əлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру үшін жағдай жасау. 
Қызмет ететін жетіспеушіліктерді жою жəне бюджетаралық қатынастарды реформалау 

мақсатында келесілерді шешу қажет:  
 аймақтық бюджеттік жүйелердің қызмет ету тиімділігін жоғарылату, аймақтық 

қаржыларды сауықтыру; 
 қаржыларды бөлу шарттылығы жəне оларды аймақтарда пайдалану үшін 

жауапкершілікті жəне бақылауды жоғарылату; 
 жоғары дотациялық аумақтарға қосымша қаржылық қолдауды қамтамасыз ету; 
 мемлекеттік билік субъектілері жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 

өндірістік жəне аумақтық салық əлеуетін жоғарылатудағы бюджеттердің баланстануын 
қамтамасыз ету шығындарын оң пайдалануға мүдделікті жоғарылату;  

 жергілікті жəне мемлекеттік бюджеттер арасындағы бюджетаралық қатынастарды 
өзара байланыстыруды қамтамасыз ету. 

Бюджетаралық қатынастарды дамытудың келешектегі бағыттарының бірі - əрбір 
аумақтың қаржылық əлуетін басым мөлшерде ескертуге, меншікті салық базасын дамытуға, 
муниципалдық құрылымдарды ынталандыруға мүмкіндік беретін тəсілдерді пайдалану. 
Бюджетаралық қатынастар проблемалары мемлекеттік билікті орталықсыздандыру 
процестерімен, орталық жəне жергілікті басқару органдары арасында өкілеттіліктерді 
бөлумен тығыз байланысты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Текущие обязательства – обязательства, которые будут погашены в течение 

операционного цикла предприятия или должны быть погашены в течение 12 месяцев, начиная  
 даты баланса. Их отражают в балансе по сумме погашения. [1] Обязательство 

должно квалифицироваться как краткосрочное, когда: 
-его предполагается погасить в нормальных условиях операционного цикла субъекта; 
-оно подлежит погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты Текущие 
обязательства включают:  
-краткосрочные кредиты банков (отражается сумма, полученных от банковских 

учреждений кредитов, которые могут быть классифицированы как текущие, то есть должны 
быть погашены в течение 12 месяцев с даты баланса или являются кредитными линиями 
(кредитами «до востребования»); приводится основная сумма кредитов – без учета 
начисленных процентов – по сумме погашения);  

-текущая задолженность по долгосрочным обязательствам (показывается часть 
долгосрочных обязательств, для которых в течение 12 месяцев с даты баланса наступает 
срок погашения; отражается по сумме погашения);  

-краткосрочные векселя выданные (показывается сумма задолженности, на которую 
предприятие выдало векселя на обеспечение поставок (работ, услуг) поставщикам, 
подрядчикам и другим кредиторам; в случае, если предусматривается начисление процентов 
по векселю, в данной строке отражается сумма без учета процентов); 

-текущие обязательства по расчетам: 
-по полученным авансам (отражается сумма авансов, полученных от других лиц в 

счет будущих поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также предоплаты от 
покупателей или заказчиков);  

-по расчетам с бюджетом (показывается кредитовое сальдо соответствующих 
субсчетов – задолженность предприятия по всем видам платежей в бюджет, включая налоги 
с работников предприятия);  

-по расчетам с участниками (отражается задолженность предприятия его участникам 
(учредителям), связанная с распределением прибыли (дивиденды и др.) и формированием 
уставного капитала);  

-по внутренним расчетам (отражается задолженность предприятия связанным 
сторонам и кредиторская задолженность по внутриведомственным расчетам: операции с 
дочерними, ассоциированными и совместными предприятиями; операции с хозяйственными 
единицами, выделенными на отдельный баланс);  

-прочие текущие обязательства (отражаются суммы обязательств, которые не могут 
быть включены в другие статьи : задолженность работникам предприятия по суммам, 
выданным в подотчет; расчеты с другими кредиторами по операциям некоммерческого 
характера, с нанимателями квартир, лицами, проживающими в общежитиях жилищно-
коммунального хозяйства и др.).  

-одним из видов обязательств являются доходы, полученные авансом (так называемые 
доходы будущих периодов). Доходы будущих периодов возникают в момент получения 
авансов за товары или услуги , реализация которых будет осуществляться постепенно в 
течение определенного периода времени: 

 доходы, полученные как авансовые платежи за переданные в финансовую аренду 
необоротные активы;  

-суммы выручки от подписки на периодические издания;  
-выручка от продажи билетов транспортных и театрально-зрелищных предприятий. 
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Краткосрочные кредиты – ссуды , полученные на срок не более одного года. [2] 
Основанием для учета хозяйственной операций по краткосрочным кредитам являются  

выписки со счетов в банках предприятия-заемщика, выписки из заемного счета, акты 
взаиморасчетов с дочерними предприятиями. 

Краткосрочные векселя могут применяться в тех же целях, что и кредиторская 
задолженность, а также служить для оплаты товаров и услуг, не используемых в основной 
деятельности компании. К краткосрочным векселям также относятся долгосрочные 
обязательства, подлежащие погашению в текущем учетном периоде. 

 зависимости от оговоренных при размещении векселя условий данный вид 
обязательств может обеспечиваться или не обеспечиваться теми или иными активами 
компании. В качестве обеспечения векселя выступает закладная на имущество компании-
должника или право удержания (ареста) имущества за долги в иной форме. При размещении 
векселя юридически оговаривается, какие именно активы используются в качестве его 
обеспечения. При наличии у компании краткосрочных обязательств по текущим векселям в 
ее отчетности должны быть отражены условия соглашения о размещении векселя и 
конкретно указаны активы, используемые в качестве обеспечения. В ряде случаев 
пользующаяся надежной деловой репутацией и доверием кредиторов компания может 
расплатиться и векселем без обеспечения.[3] 

Различают процентные и беспроцентные векселя. На процентном векселе указывается 
ставка процента по нему, называемая объявленной ставкой процента (stated, rate of interest). 

На беспроцентных векселях ставка процента не указывается, однако это не означает, 
что по ним не выплачивается никаких сумм, кроме номинальной стоимости. Независимо от 
особенностей оформления все коммерческие инструменты размещения задолженности в 
явной или неявной форме предполагают выплату процентов, что отражает динамику стоимо-
сти денег во времени. По беспроцентным векселям выплачивается фактическая ставка 
процента (effective rate of interest, или доход (yield), совпадающая с рыночной ставкой 
процента или уровнем доходности краткосрочных вложений денежных средств. Фактическая 
ставка процента используется в качестве ставки дисконтирования будущих выплат по 
задолженности до их текущей стоимости.  

При этом отраженная в балансовом отчете в качестве текущего обязательства часть 
выплат по долгосрочным обязательствам вычитается из суммы этих обязательств. Если часть 
долгосрочного обязательства подлежит погашению в течение текущего года (в течение 12 
месяцев с даты составления годового баланса), эта часть долгосрочного долга 
квалифицируется как краткосрочная задолженность, т.к. она будет погашаться за счет 
текущих активов (оборотных средств) 

 различных странах от компаний законодательно требуется удерживать 
разнообразные налоги со своих покупателей или сотрудников в пользу центральных или 
местных органов власти. Подобное удержание средств в пользу третьих лиц в бухгалтерском 
учете отражается и как увеличение денежных средств компании, и как возникновение у нее 
финансовых обязательств по отношению к данным лицам. [4]  

При погашении обязательств в пользу получателей налога пассивный счет 
обязательств по выплате налогов дебетуется на сумму выплаченных налогов, а кредитуется 
счет наличных средств.  

После начисления налогов они учитываются как обязательства, а после уплаты – 
списываются. 

Дивиденды – часть прибыли, подлежпщая распределению между акционерами. 
Дивиденды по обыкновенным акциям объявляются (декларируются) советом 

директоров акционерного общества и с этого момента отражаются как краткосрочная 
задолженность компании ее акционерам, подлежащая выплате в течение учетного периода или 
операционного цикла (цикла деятельности) компании. Дивиденды по привилегированным 
акциям не объявляются и отражаются в сносках и примечаниях к финансовой отчетности.  

Начисленные обязательства включают отпускные; вознаграждения; проценты, 
причитающиеся кредиторам, но не выплаченные. Любые не выплаченные вознаграждения 
необходимо отражать в конце отчетного периода, дебетуя расходы на в плату 
вознаграждений кредитуя счета начисленных вознаграждений 

Погашение текущих обязательств требует использования тех ресурсов, которые при 
отсутствии этих обязательств могли быть использованы в повседневной деятельности 
компании. В этом заключается их важнейшее отличие от обязательств долгосрочных. Еще  
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один отличительный признак текущих обязательств состоит в том, что они обращаются в 
денежные средства или используются в течение одного цикла деятельности компании или в 
течение года после даты составления балансового отчета (в зависимости от того, какой из 
данных промежутков времени дольше). 
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СПОСОБЫ И МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Защита прав и законных интересов предпринимателей сейчас является одной из 

актуальных проблем, решение которой непосредственно связано с глобальными процессами 
развития нашей экономики и социальной жизни. С установлением демократического строя, 
рыночных отношений в экономике, т.е. собственно появлением предпринимателей, возникла  
 необходимость защиты их прав и интересов. Необходимость правовой защиты 
предпринимательства предопределена самой сущностью экономических отношений. В 
отличии от строго централизованной плановой экономики социалистического общества, где 
риски хозяйствования ложатся на государство как на собственника основных средств 
производства, в условиях рыночной экономики капиталистического общества возможные 
риски хозяйствования падают на предпринимателей, которые рискуют не только своими 
капиталами, вложенными в дело, но и результатами труда и средствами многих лиц, 
связанных с ними и стоящих за ними, как за товаровладельцами и производителями. 

Для развития предпринимательства в Казахстане необходимо осознание подлинной 
социальной сущности предпринимательства, его роли и значения в экономическом и 
социальном развитии современного общества. Большое значение имеет и правовое 
обеспечение этого процесса, создание юридической основы для этой экономической 
деятельности, законодательная охрана и защита прав предпринимателей[1].  

Правовое регулирование предпринимательства должно быть направлено на 
предоставление предпринимателю максимальных возможностей в осуществлении его 
общественно-полезных функций, реализации его роли как движущей силы экономического 
механизма. 

Защита прав предпринимателей является на сегодняшний день актуальным и одним 
из приоритетных направлений государства. 

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан, государство 
гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает её защиту и поддержку. 
Предпринимательством является инициативная деятельность граждан и юридических лиц, 
независимо от формы собственности, направленная на получение чистого дохода путем 
удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на праве частной собственности 
(частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или  
оперативного управления государственного предприятия (государственное 
предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск 
 под имущественную ответственность предпринимателя[2].  

Права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную 
законодательством, защищаются: 

 возможностью осуществления предпринимательской деятельности без получения 
чьих-либо разрешений, кроме лицензируемых видов деятельности;  

 максимально простым явочным порядком регистрации всех видов 
предпринимательства во всех сферах экономики в одном регистрирующем органе; 
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- ограничением законодательными актами проверок предпринимательской 
деятельности, осуществляемых государственными органами;  

 принудительным прекращением предпринимательской деятельности только по 
решению суда, вынесенному по основанию, предусмотренному законодательным актом; 

 установлением законодательными актами перечня работ, видов товаров и услуг, 
которые запрещены для частного предпринимательства, запрещены или ограничены для 
экспорта или импорта;  

 привлечением государственных органов, должностных лиц, а также иных лиц и 
организаций к установленной законодательством имущественной ответственности перед 
предпринимателями за неправомерное воспрепятствование их деятельности;  

 запрещением исполнительным контрольным и надзирающим органам вступать в 
договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения 
обязанностей, являющихся функциями этих органов;  

 иными средствами, предусмотренными законодательством[2].  
Законодательство РК включает в себя различные формы защиты прав субъектов 

предпринимательства. Каждый субъект предпринимательства имеет право на судебную 
защиту своих прав, свобод и законных интересов.  

Защита нарушенных или оспариваемых прав субъектов предпринимательства может 
осуществляться в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан (арбитраж, 
медиация, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана), также путем 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц и актов (решений) государственных 
органов в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом и законами Республики 
Казахстан[3]. Защита прав субъектов предпринимательства может осуществляться  
непосредственными фактическими или юридическими действиями субъекта 
предпринимательства, право которого нарушено, т.е. самозащита. 

Законы РК предусматривают следующие формы защиты прав предпринимателей: 
 В арбитраже при наличии арбитражного соглашения; 
 путем применения процедуры медиации по взаимному согласию сторон и при 

заключении между ними договора о медиации; 
 в порядке партисипативной процедуры[2].  
По инициативе национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» создан 

постоянно действующий рабочий орган - Совет по защите прав предпринимателей, в 
Региональных палатах - соответствующие Советы по защите прав предпринимателей. В 
центральный Совет входят депутаты, представители Генеральной прокуратуры и Агентства 
по делам государственной службы и противодействию коррупции, юристы-практики, 
общественные деятели, а также представители СМИ. Возглавляет Совет Гани Касымов[4].  

На ежемесячных заседаниях члены Совета обсуждают пути решения конкретных 
ситуаций, связанных с ущемлением законных интересов субъектов бизнеса, с участием 
самих предпринимателей и должностных лиц уполномоченных госорганов. Представители 
бизнес-сообщества на этой площадке имеют возможность обратиться к чиновникам 
напрямую, задать им конкретные вопросы по своей проблеме. В конце каждого заседания 
Совета его участники принимают резолюции, на основе которых Национальная палата 
делает соответствующие шаги для защиты того или иного предпринимателя и решения 
имеющихся системных проблем. 

Деятельность Совета широко освещается в СМИ и блогосфере, что вооружает Совет 
дополнительным инструментом в виде общественного контроля. Поэтому любой 
предприниматель, чей вопрос рассматривается Советом, может быть уверен, что его 
проблему услышат.  

Национальная палата сотрудничает с органами прокуратуры, которые являются 
стратегическим союзником в деле защиты бизнеса. Между НПП РК и Генеральной 
прокуратурой заключен Меморандум о сотрудничестве, а также постоянно обновляемый 
План совместных мероприятий (аналогичные документы заключены Региональными 
палатами и территориальными органами прокуратуры). В частности планом предусмотрено:  

 создание рабочих групп по выработке единого подхода для разрешения системных 
проблем предпринимателей по их обращениям;  

 разработка Карты проблем предпринимателей, и др. мероприятия. 
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Теперь каждый предприниматель вне зависимости от региона ведения бизнеса имеет 
возможность обратиться с вопросом правового характера посредством видеоконференции к 
руководителям прокуратур областей и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.  

 структуре Генеральной прокуратуры действует отдел по надзору за применением 
законов о предпринимательстве, с сотрудниками которого налажено активное взаимодействие 
экспертов Департамента правовой защиты предпринимателей НПП РК. В состав Совета в 
качестве наблюдателя входит Заместитель Генерального прокурора Андрей Кравченко.  

Совет рассматривает как системные проблемы (например, затрагивающие большое 
количество предпринимателей), так и частные вопросы, как проблемы на сотни миллионов, 
так и трудности совсем малого бизнеса. Обращение каждого предпринимателя, поступающее  
 Национальную палату, будь то индивидуальный предприниматель, крестьянское хозяйство 
или большая корпорация, тщательно изучается. 

Эксперты соответствующих подразделений НПП РК готовят правовые заключения по 
поступающим проблемным вопросам, и наиболее вопиющие нарушения прав 
предпринимателей выносятся на обсуждение Совета. Вопросы регионального масштаба 
рассматриваются Советами по защите прав предпринимателей Региональных палат[4]. 

 настоящее время приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие 
полноценную защиту прав предпринимателей, в том числе Закон Республики Казахстан «О 
частном предпринимательстве», внесший достаточно много и интересных новшеств в 
данном направлении поддержки законных интересов бизнеса[3]. Законом указано, что 
ограничение частного предпринимательства может иметь место лишь по вопросам, 
отнесенным к исключительной компетенции государства в соответствии с законами 
Республики Казахстан. Запрещается принятие государственными органами нормативных 
правовых актов, устанавливающих привилегированное положение отдельно взятых 
субъектов частного предпринимательства.  

Законом установлены особенности разработки и принятия нормативных правовых 
актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства[5]. 

Также Законом предусмотрена государственная поддержка частного 
предпринимательства, осуществляемая путем: 

- оказания финансовой помощи;  
- организации сети центров поддержки малого предпринимательства; 
- организации деятельности бизнес-инкубаторов; 
-передачи субъектам малого предпринимательства в доверительное управление или 

аренду не используемых более одного года объектов государственной собственности, и 
иное[5].  

Таким образом, существующие в настоящее время способы защиты прав и интересов 
предпринимателей достаточно разнообразны. Они находят отражение в конкретном 
механизме защиты, т.е. процессе применения правовых норм, который завершается 
признанием права и восстановлением положения, существовавшего до нарушения права, 
либо пресечением действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 
Насколько разнообразны способы защиты гражданских прав, настолько гибким должен быть 
механизм защиты.  

Предпринимательская деятельность может успешно развиваться только при наличии 
твердых правовых гарантий со стороны государства. Вот почему в условиях рыночной 
экономики важнейшей задачей государства наряду с содействием предпринимательству, 
является правовая защита предпринимательства в любых его формах. За исключением, 
разумеется, неправомерной деятельности. С одной стороны, государство обеспечивает 
свободу и инициативность предпринимательской деятельности, а с другой оно не выступает 
гарантом и защитником предпринимателей.  

Эти функции государства относительно предпринимательства необходимы для 
самого государства, поскольку доходы от предпринимательской деятельности являются 
основным источником налоговых поступлений в государственную казну.  

Совокупность правовых способов защиты прав и интересов предпринимателей 
является неотъемлемой составной частью правового режима предпринимательства. 
Правовой режим предпринимательства необходимо ориентировать на решение следующих 
основных задач в целях обеспечения защиты прав и интересов: 

 Установление общего запрета чинить препятствия предпринимательской 
деятельности, не запрещенной законом.  
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 Обеспечение восстановления имущественного положения предпринимателей, 
права которых нарушены. 

 Достижение оперативности в принятии мер по защите прав и интересов 
предпринимателей. 
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ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕКТЕРДІҢ МƏНІ МЕН МАНЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
Дебиторлық берешектер деп белгілі бір қарым-қатынасқа байланысты заңды жəне 

жеке тұлғалардың шаруашылық субъектісінің алдындағы сатып алған тауарлары, субъектінің 
оларға көрсеткен қызметтері үшін, сондай-ақ жұмысшылар мен қызметкерлердің субъектіден 
аванс ретінде алған немесе несиеге, қарызға алған тауарлары мен материалдары үшін 
қайтаруға тиісті борыштарын айтады. Осы субъектіге берешек қарызы бар кəсіпорындар мен 
ұйымдар, сондай-ақ жеке тұлғалар дебитор болып табылады.  

Есеп беретін уақыттан кейінгі бір жыл ішінде алынатын (өтелінетін) дебиторлық 
қарыздар ағымдағы активтер қатарында есептелінеді. Олардың қатарына жататындар: 

 ағымдағы активтерді сатып алуға төленген аванстық (алдын ала төленген) төлем; 
 тапсырылған (берілген) шоттар бойынша алынуға тиісті қарыздар;  
 вексельдер бойынша алынуға тиісті қарыздар; 
 негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестігі арасындағы түрлі 

операциялар негізінде туындаған дебиторлық қарыздар; 
 акционерлік  қоғамның  лауазымды  адамдарының  (тұлғаларының)  дебиторлық  

қарызы; 
 басқадай дебиторлық қарыздар. [1]  
Дебиторлық қарыздар есебіне мына төмендегі аталған есептілік тіркелімдер 

(регистрлер, құжаттар) пайдаланылады: 
№7 Журнал-ордер – «Жұмысшылар мен басқа да тұлғалардың қарызы» деп аталатын 

шоттың кредиті бойынша; 
№8 Журнал-ордер – «Алынуға тиісті қосылған құн салығы», «Есептелген пайыздар», 

«Басқалары» деп аталатын шоттың жəне «Берілген аванстар» бас шотындағы бөлімше 
шоттарының кредиті бойынша;  

№8 Журнал-ордерге қосымша ведомость – «Берілген аванстар» бас шотындағы 
бөлімше шоттарының дебеті бойынша; 

№10 Журнал-ордер - «Күдікті қарыздар бойынша резерв», 34 «Алдағы кезең 
шығындары» бас шотының бөлімше шоттарының кредиті; 

№11 Журнал-ордер – «Сатып алушылар жəне тапсырыс берушілердің қарызы» жəне 
«Еншілес (тəуелді) серіктестіктердің дебиторлық қарызы» бас шотындағы бөлімше 
шоттарының кредиті бойынша жүргізіледі.  

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер жəне басқадай дебиторлармен есеп 
айырысудың есебі бойынша жоғарыда аталып өткен регистрлерден (тіркелімдерден) басқа 
дебиторлық қарыздардың есебіне аналитикалық есептің карточкаларын, ажырату 
парақшаларын, бухгалтерлік анықтамаларды жəне тағы да басқа құжаттарды қолданған 
дұрыс болып табылады. Жалпы есеп регистрлерін толтыру шаруашылық операцияларының 
мазмұнын сипаттайтын бухгалтерлік жазулардың жиынтығын анықтау үшін керек. [2] 

Дебиторлық қарыздардың шоттарында есептелетін сомалардың дұрыстығы мен 
олардың толықтығын бақылау үшін түгендеу жүргізілуі қажет, ол құжаттар бойынша  
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шоттарды корреспонденцияланатын шоттармен салыстыру арқылы жүргізіледі. Мұндағы 
басты мақсат - əрбір шоттағы сомалардың сəйкестігі мен дұрыстығын, толықтығын анықтау 
болып табылады. Соңғы жылдары бухгалтерлік ақпараттарды өңдеудің барлық техникалық-
экономикалық параметрлерінің жақсарғандығы байқалып отыр. Болып отырған ақша 
«дематерилизациясы», яғни ақшалардың электрондық формаларға ауысуы, əртүрлі есеп 
айырысулар бойынша (оның ішінде дебиторлық қарыз бойынша есеп айырысу) бухгалтерлік 
есепті енгізудің тəртіптерін түбегейлі қайта түсінуге мəжбүр етіп отыр. Сондықтан 
дебиторлық қарыздың əлемдік тəжірибесінде біршама жақсы тəжірибе жиналғандығы жайлы 
ұмытпаған жөн.  

Кəсіпорындар мен ұйымдарға берешек борышы бар заңды жəне жеке тұлғалар 
дебиторлар болып табылады. Өтелетін (алынатын) уақытына қарай алынуға тиісті 
дебиторлық борыштар ағымдағы алынуға тиісті борыштар жəне ұзақ мерзімде алынуға тиісті 
борыштар болып екіге бөлінеді. Бұл борыштардың есебі «Алынуға тиісті шоттар» бөлімінің 
шоттарында есептеледі. [3]  

Есеп беретін уақыттан кейінгі бір жыл ішінде алынатын (өтелінетін) дебиторлық 
борыштар ағымдағы активтер қатарында есептеледі. Олардың қатарына жататындар: 

 ағымдағы активтерді сатып алуға төленген аванстық (алдын ала төленген) төлем; 
 тапсырылған (берілген) шоттар бойынша алынуға тиісті борыштар; 
 вексельдер бойынша алынуға тиісті борыштар; 
 негізгі ұйымдар мен оның еншілес серіктестігі арасындағы түрлі операциялар 

негізінде туындаған дебиторлық борыштар; 
 ұйымның лауазымды адамдарының (тұлғаларының) дебиторлық борышы;  
 басқадай дебиторлық борыштар; 
Кəсіпорындардың бухгалтериясы дебиторлық борыштар есебін жүргізу барысында 

мына төменде аталған құжаттарды (есептік тіркелімдерді) қолданады: 
 нөмірі 7 Журнал-ордер – «Жұмысшылар мен басқа да тұлғалардың борышы» деп 

аталатын шотының кредиті бойынша; 
 нөмірі 8 Журнал-ордер – «Алынуға тиісті қосылған құн салығы, «Есептелген 

пайыздар», «Басқадай дебиторлық борыштар» жəне «Берілген аванстар» деп аталатын 
шоттардың кредиті бойынша;  

 нөмірі – Журнал-ордерге қосымша тізімдеме – «Берілген аванстар» шотының 
дебиті бойынша; 

 нөмірі 10 Журнал-ордер – «Күдікті қарыздар бойынша резерв», «Алдағы кезең 
шығындары» шоттарының несие (кредиті) бойынша; 

 нөмірі 11 Журнал-ордер – «Сатып алушылар жəне тапсырыс берушілердің 
борышы» шотының жəне «Еншілес (тəуелді) серіктестіктердің дебиторлық борышы» 
шотының кредиті бойынша жүргізіледі. [4]  

Дебиторлық борыштар келесідей бөлімдерден тұрады:  
1) «Сатып-алушылар мен тапсырыс берушілердің борышы». 
2) «Күдікті қарыздар бойынша резервтер».  
3) «Еншілес (тəуелді) серіктестіктердің дебиторлық борышы». 
4) «Басқадай дебиторлық борышы».  
5) «Алдағы кезең шығындары». 
6) «Берілген аванстар».  
Дебиторлық қарыз айналыстан қаражатты айыратындығын көрсететін болғандықтан, 

шаруашылық жүргізуші субъектілер бірінші кезекте олардың айналымдылығын талдайды. 
Əдетте, дебиторлық қарыздың айналымдылығы 30-дан 90 күнге дейін тең болады, егер де 
осы мерзімнен асып кетсе, онда оны мерзімі өтіп кеткен деп санайды. Сондықтан кейінгі 
кездері дебиторлық қарызды талап ету құқын факторингалық компанияларға жүктейді.  

Дебиторлық қарызды тексергендегі аудитордың негізгі міндеттері:  
1) Кəсіпорын балансындағы дебиторлық қарыздар сомасының нақтылығын жəне 

заңдылығын тексеру; 
2) Қаржылық жəне есеп айырысу тəртібі ережелерінің қадағалануын тексеру; 
3) Тиеп-түсірілген материалдық құндылықтардың алу сомасының дұрыстығы жəне 

толық шегерілуінін тексеру;  
4) Дебиторларға қатысты претензиялардың дер кезділігі мен дұрыс толтырылуын 

жəне ұсынылуын тексеру. 
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Сонымен бірге олардың қызмет ету қозғалысын бақылауды ұйымдастыру жəне 
зиянкестік пен есеп айырысу қатынасы негізінде пайда болатын қарыздар сомасын шегеруді 
ұйымдастыру тəртібін тексеру;  

Есеп айырысуларды жинақтау мен дебиторлық қарыздарды төмендету бойынша 
ұсыныстарды дайындау. 

Ұзақ мерзім активіндегі дебиторлық қарыздар келесі баптар бөлімінде көрсетіледі: 
 Алынуға тиісті шоттар; 
 Алынған вексельдер;  
 Негізгі шаруашылық серіктестігі мен еншілес серіктестіктер арасындағы 

ішкі топтық операциялар бойынша қарыздар; 
 Акционерлік қоғам қызметкерлерінің қарызы; 
 Басқа да дебиторлық қарыздар.  
Кəсіпорынның шаруашылық қызметінде тауарларға, қызмет көрсетулерге байланысты 

сатып алушылар мен тапсырыс берушілер арасында есеп айырысулар көп кездеседі. Сондықтан 
да бұл бап кəсіпорын балансында көрсетілген дебиторлық қарыздың жалпы сомасында ең үлкен 
үлес салмаққа ие. Оны тексергенде келесі жағдайларға көңіл бөлген жөн: 

 өнімді жеткізіп беруге келісім-шарттың болуына жəне олардың дұрыс рəсімделуіне; 
 тиелген тауарлы материалдық қорлар сомалары дұрыс алынғандығына; 
 өнімнің өзіндік құнына байланысты дебиторлық қарыздардың жəне қайтару 

мерзімі өтіп кеткен дебиторлық қарыздардың есептен шығару дұрыстығына. [5] 
Аудит кезінде вексельдердің түрі, кəсіпорын-төлеушілері, төлемді қайтару мерзімі 

жəне несиелерді вексельдермен рəсімдеу негізділігі бойынша есеп айырысулардың 
дұрыстығын тексерген жөн. Сонымен қатар қайтарылмайтын немесе қайтару мерзімі өтіп 
кеткен қарыз болып табылатын вексельдердің өткізілуден тыс шығындарға жазылуының 
заңдылығын да тексерген артық болмас. Жалпы сатып алушылармен жəне тапсырыс 
берушілермен есеп айырысу аудиті кезінде келесі жағдайларды анықтау керек: 

 өнімді жеткізу келісім-шарты жасалғандығын; 
 сатып алушылардың есеп айырысуларды түгендеу актісімен дəлелденген 

қарызының нақтылығын; 
 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің борыштары» атты бөлімшенің 

шоттары бойынша аналитикалық есепті жүргізудің дұрыстығын. Бұл аналитикалық есептің 
құрылуы сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің есеп айырысу бойынша қарыздар 
туралы ақпаратты алу жəне түсу мерзімі келмеген ақша қаражаттарын вексельдермен 
қамтамасыз ету мүмкіндіктерін туғызуы керек.  

 30 бөлімше шоттары бойынша бухгалтерлік жазулардың дұрыстығын; 
 30 бөлімше шоттары бойынша аналитикалық есеп жазуларының №11 журнал-

ордермен, бас кітаппен жəне баланспен ұқсастығын. 
Аудитор күдікті қарыздар резервінің құру негізділігін, олардың қолдану дұрыстығын 

жəне баланстан қайтару мерзімі өтіп кеткен дебиторлық қарыздардың есептен шығарылуын, 
жəне де бұл шоттағы шаруашылық операцияларының көрсетілу дұрыстығын тексеруі керек. 
Сонымен қатар ол күдікті қарыздар бойынша резервтер көлемі көтерілмегендігін жəне оның 
қолданбаған көлемі қалпына келтірілгендігін білуі тиіс.  

Əрі қарай аудитор еншілес (тəуелді) серіктестіктердің дебиторлық қарыздарымен 
байланысты операциялардың бухгалтерлік есеп шотта дұрыс көрсетілуін тексеруі керек. 

Аудитор «Басқадай дебиторлық қарыздар» балансының баптарына да назар аударуы 
керек. Бұл бап бойынша жыл басындағы жəне соңындағы қалдықтар осы ақпараттарды 
қорытындылайтын 33 бөлімше шоттарының қалдықтарына сəйкес келуі керек. Аудитор №8 
журнал-ордерде, осы шоттардағы жəне бас кітапта ай сайын қорытылатын шаруашылық 
операциялардың дұрыс көрсетілуін тексеруі тиіс.  

Аудитор аванстық есептерге қосымша құжаттардың сенімділігін жəне олар бойынша 
төленген төлемдердің заңдылығын ұқыпты тексеруге міндетті. Керек кездерде үстеме 
тексерістер жүргізіледі. Есептегі сомалар бойынша операцияларды тексергенде, келесі 
жағдайларды анықтау керек: 

 кəсіпорын жетекшісінің есеп бойынша ақша алуға құқығы бар тұлғаларды 
анықтағандығын;  

 есеп берушілерге орнатылған көлемнен жоғары аванстар берілмейтіндігін;  
 бұрын алған сомалар бойынша есеп бермеген тұлғалар ақша алмайтындығын; 
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 кəсіпорын кассасынан өтелген шығындарды есеп берушілер арқылы қайта 
өтелмейтіндігін; 

 аванстық есептерде жасалған шығындардың орынды екендігі туралы жетекші 
белгісінің бар болуын; 

 есептегі сомалар шығындарының уақытында көрсетілуін. 
Аудитор жетіспеушіліктер мен ұрлықтарға байланысты талаптар бойынша 

материалдардың құжаттануының дұрыстығы мен дер кезділігін ұқыпты тексеруге міндетті. 
Басқаша айтқанда, жетіспеушіліктер мен бүліну бойынша материалдардың сапасыз немесе дер 
кезінде рəсімделмеуіне байланысты тергеуші немесе сот ұйымдарының қайтарған жағдайларын 
айқындауы керек. Практика көрсетіп отырғандай, кейбір жағдайларда материалды мерзімінде 
дұрыс рəсімдемеу əдейі материалдық жауапкершілікке кінəлі тұлғаларды жауапқа тартпау 
мақсатында жүргізіледі. Бұл тексерістердің жүргізілуі жетіспеушіліктер мен бүлінулер 
деректерін дəлелдей отырып, олардың пайда болу себептерін анықтау. Жалпы зияндардың пайда 
болу себептері: салмақ өлшейтін құралдармен қамтамасыз етілмеу, сақтау қоймаларының 
қолайсыз жағдайы, тауарлы материалдық қорларды сақтау шараларының орындалмауы, оларды 
бір цехтан екіншісіне апару мен əкелу ережелерінің бұзылуы , олардың сақталуына байланысты 
тиісті бақылаудыңболмауы, түгендеуді немқұрайлы жəне уақытында жүргізбеу. Сонымен қатар 
аудитор кəсіпорынға жасалған зиянның дұрыс анықталғандығын білуі керек. Кейде зиян сомасы 
тіркелген немесе бөлшек бағадан сауда жеңілдігін шегеру бойынша есептеледі. Бұл дұрыс емес. 
Зиян сомасы осы жердің жетіспейтін немесе ұрланған құралдардың нарықтық бағасы бойынша 
есептелуі тиіс.  

Қорытындылай келе, дебиторлық берешек дегеніміз – алынуға жеке жəне заңды 
тұлғалардың шаруашылық қарым қатынастарынан пайда болатын алынуға тиісті 
берешектері. Дебиторлық берешекті өз уақытысымен өндіріп алу ұйымның қаржылық 
жағдайындағы жетістікті қамтамасыз ететін негізгі шарттардың бірі болып табылады. Яғни 
дебиторлық берешек əр ұйымның қызметінің бірі ретінде өмір сүру мен тұрақты қызмет 
етуіне байланысты. Сатып алушылар мен тасырыс берушілер мен есеп айырысуда 
ауытқулардың болмауын да көруге болады. Бірақ, дебиторлық борышты дұрыс ұйымдастыру 
- өте қиын мəселе, сондықтан тəжиребиеде дебиторлармен есеп айырысу тəжирибесінде 
көптеген қателіктер кездеседі. [6] 
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РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ 

 
Усыновление как социальный институт известен человечеству с древнейших времен, 

хотя цели перед ним в разные эпохи ставились различные.  
Впервые законодательное оформление усыновление получило в Законах Хаммурапи 

Царя Вавилона. 
Тем не менее, как полноценный институт усыновления (удочерения) появилось в 

Древнем Риме. По римскому праву усыновление (удочерение) рассматривалось как 
установление родительской власти над чужими детьми с возникновением отношений, 
подобных родству. 

Появление феномена усыновления (удочерения) некоторые исследователи объясняют 
тем, что в примитивных обществах человек вне рода погибал или мог быть принят другим  
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родом, таким образом становясь как бы частицей этого рода. Эти общества смогли 
выработать довольно крепкие моральные устои. «Обозначения: отец, ребенок, брат, сестра – 
не какие-то лишь почетные звания, они влекут за собой вполне определенные, весьма 
серьезные взаимные обязательства, совокупность которых составляет существенную часть 
общественного строя этих народов» [1]. 

Институт аманат, основанный на шариатном праве, при котором сыновья одной из сторон 
брались в залог и одновременно как бы усыновлялись принимающей стороной, в обеспечение 
исполнения политических решений, применялся и в казахском обществе. С точки зрения 
современного права можно было бы сказать, что такое усыновление (удочерение) носит 
публичный характер, причем действует в области международного права. 

 появлением государства и права и моногамной (патриархальной) семьи зарождается  
 правовой институт усыновления. Усыновление (удочерение) в этот и более поздний периоды 
проводилось в двух формах: личной, когда происходило принятие в отдельную семью, и 
общественной, когда усыновителем выступало не отдельное лицо, а целые организации. К 
примеру, Афины в свое время усыновили дочерей Аристида, Рим – дочерей Публиколы и Деция. 
Солон издал закон об усыновлении сыновей «защитников отечества» [2].  

Индивидуальное усыновление (удочерение) было известно римскому частному праву. 
Различалось узаконение как установление родительской власти над детьми, родившимися не 
в римском браке. Оно рассматривалось как установление ее над чужими детьми. Причем 
отчетливо различалось усыновление (удочерение) в форме arrogatio, которое совершалось, 
если усыновляемый был персона sui juris (то есть лицо, свободное от родительской власти) и 
усыновление (удочерение) в форме adoptio. Во втором случае усыновляемый был persona 
alieni juris (под родительской властью отца). По неподтвержденным сведениям существовал 
третий вид усыновления – adoption testamentaria, которое рассматривалось как усыновление 
(удочерение) в завещании усыновителя [3]. Таким образом, римские юристы сумели создать 
механизм усыновления (удочерения), который, как и ряд других частно-правовых 
институтов был внедрен, а затем был усовершенствован в современном праве. Конечно, 
существовали отрицательные моменты, которые обуславливались в целом 
дискриминационным строем римской семьи.  

Рассмотрим становление института усыновления в Казахстане. Усыновление 
(удочерение) как явление, предшествующее современным отношениям усыновления 
(удочерения), в казахском обществе существовало в различных формах. Одна из них 
неразрывно связана с институтом аменгерства (которое в советском семейном праве 
традиционно рассматривалось как пережиток прошлого), это попечительство над детьми, 
оставшимися без отца или обоих родителей. 

Чтобы оставить детей умершего мужчины для рода применялось аменгерство, то есть 
выход замуж за брата мужа. Брат умершего в этом случае выступал в качестве родного отца 
его детей.  

Если вдова выходила замуж за чужого (по решению совета аксакалов и близких 
родственников) и забирала детей с собой, то в роли отца выступал уже отчим, но не было 
никаких гарантий, что он будет относится к чужим детям по-доброму, воспитывать их ни в 
чем не отказывая. То есть такие отношения оказывались не урегулированными обычным 
правом [4]. Напротив, как было отмечено, аменгерство автоматически влекло за собой 
установление над детьми отцовства брата мужа. Брат мужа или его близкий родственник в 
порядке наследования становился правоприемником, отцом. Если мать отказывалась от 
замужества, оставшиеся без отца дети вместе с имуществом поступали под опеку матери. 
Сыновья до совершеннолетия (до 15 лет), а дочери до замужества.  

Широкое распространение получил непосредственно институт усыновления. Казахи, 
как правило, были многодетны и воспитание детей при кочевом образе жизни, 
распространенных многочисленных инфекционных заболеваниях, постоянных межродовых 
распрях было затруднено. Поэтому несостоятельные многодетные родители охотно отдавали 
на воспитание детей бездетным или малодетным родственникам.  

Усыновление (удочерение) происходило в присутствии родичей или двух свидетелей. 
Переход усыновляемого в юрту усыновителя считался моментом юридического 
прекращения власти родителей и возникновения власти усыновителя [5]. Таким образом, 
усыновление (удочерение), как и факт рождения детей, порождало семейные 
властеотношения, без регламентации их личных прав. Это является особенностью 
отношений детей и родителей не только в Казахстане, но и во многих других странах.  
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 дореволюционном Казахстане с присоединением его к Российской империи 
действие адатного права было санкционировано рядом актов царизма. В родителей и детей 
периода применения норм адатного права, за исключением некоторой правовой 
регламентации, основывались на естественных факторах. Адатное право выработало 
определённую совокупность норм, регламентирующих имущественные и неимущественные 
(обязанность послушания детей родителям, запрет оскорбления родителей) отношения 
родителей и детей, но не заостряло внимания на юридических аспектах их возникновения.  

Вследствие этого попечительство практически было неотделимым от института 
усыновления (удочерения). На это оказывало свое влияние и родовое мышление. Родичи не 
могли представить члена рода вне его, если только он не был изгнан в силу крайних 
обстоятельств. 

 России до XIX века вопросы взаимоотношений родителей и детей также 
практически не получили правовой регламентации. Семья имела патриархальный склад, 
который корнями уходил в прошлое. Патриархальные традиции семьи одобрялись церковью, 
которая считала подчинение детей родительской власти непреложным законом. Государство 
также считало целесообразным вмешиваться в семейные дела. При таком состоянии дел, 
институт усыновления, как мы понимаем его сегодня, не мог существовать. Разновидностью 
родительской власти был институт опеки.  

Значительное влияние церкви на воззрения в области брачно-семейных отношений 
вело к тому, что по сути дела могли признаваться отношения родителей и детей, основанные 
только на кровном родстве. Опекунство же существенно отличалось от родительской власти.  
 опекуну законодатель относился как к постороннему лицу, который временно помогает 
несовершеннолетнему управлять имением [3]. Вместе с тем опека и попечительство, а также 
усыновление (удочерение) имеет общую главную цель – обеспечить несовершеннолетним 
семейное воспитание, охрану их прав и интересов. 

 XIX веке усыновление (удочерение) в русском праве стало допускаться, но с 
некоторыми ограничениями. В частности, усыновленный не получал прав дворянства, если 
усыновитель был дворянином. Также он не был вправе носить фамилию усыновителя без 
специального разрешения царя. Право наследования распространялось лишь на 
благоприобретенное, но не на родовое имущество усыновителя.  

Вскоре после Октябрьской революции, в самом начале деятельности советского 
государства были приняты декреты о браке и семье. 

К ним относятся декреты ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском праве, о детях и о 
ведении книг актов гражданского состояния» от 18 декабря 1917 года и «О расторжении 
брака» от 19 декабря 1917 года. Отныне вводилась регистрация рождений детей. При 
рождении внебрачных детей отцовство в их отношении также могло быть зарегистрировано. 
При возникновении спора вопрос решался в судебном порядке.  

Положения указанных декретов были перенесены в первый семейный кодекс 
советского периода – «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве», принятом ВЦИК Советов РСФСР. В нем регламентировалась опека, 
определялись ее виды и принципы осуществления. 

Усыновление (удочерение) было запрещено, поскольку предполагалось, что в 
условиях отсутствия должного контроля со стороны органов местной власти, так 
называемыми кулаками и мелкобуржуазными семьями будут эксплуатироваться сироты и 
беспризорные дети. Кроме того, считалось, что Усыновление (удочерение) могло быть также 
использовано для сохранения частной собственности путем отнесения формально 
усыновленных к ближайшим родственникам и передачи им имущества по наследству. 
Несмотря на отмену усыновления, усыновленные до издания закона, запрещающего 
Усыновление (удочерение), пользовались правами родных детей. В целом закон о 
запрещении усыновления оказался нежизненным, особенно в деревне. Для того, чтобы 
хозяйство не приходило в упадок крестьянину или крестьянке, у которых в семье не было 
трудоспособных лиц, приходилось брать в семью кого-либо на правах члена трудовой семьи. 
Это по существу и было усыновлением (удочерением), которое регламентировалось как 
примачество и устанавливалось примечанием к статье 66 Земельного кодекса. В голодные 
20-е годы произошел огромный рост детской беспризорности. Запретив усыновление 
(удочерение), государство не смогло устроить всех беспризорных детей в детские дома [3].  

 советском Казахстане традиции в области воспитания детей, институты 
попечительства, усыновления в отличие от аменгерства, калыма и т.д., никогда не вызывали  
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осуждения. Была очевидна гуманистическая направленность традиций, связанных с 
попечительством, усыновлением (удочерением). Казахское общество отличалось тем, что 
ему никогда практически не было знакомо беспризорство. Однако годы разрухи, 
гражданской войны, социальных потрясений дали о себе знать и в Казахстане. На фоне 
других институт усыновления оказался лучшей формой устройства детей. Для лиц коренного 
населения в Казахстане Усыновление (удочерение) было восстановлено за два года до 
принятия нового кодекса, в 1924 году. В Кодексе законов о браке, семье и опеке РСФСР от 
12 ноября 1926 года имелась самостоятельная глава об усыновлении. Усыновление ( 
удочерение) допускалось только в интересах самих детей и обычно было направлено для 
борьбы с детской беспризорностью. Такие дети в их личных, имущественных правах и 
обязанностях приравнивались к детям усыновителя по происхождению.  

Политика, направленная на обустройство детей, оставшихся без родителей, 
проводилась в СССР в годы Великой Отечественной войны. С учетом того, что многие дети 
остались без надлежащего надзора и контроля СНК СССР 23 января 1942 года издал 
постановление об устройстве детей, оставшихся без родителей. В нем предусматривался 
порядок направления беспризорных детей в государственные учреждения, а также 
указывалось на необходимость патронирования детей на добровольных началах в семьях 
рабочих, служащих и колхозников. Семьи, взявшие на воспитание детей на условиях 
патроната, получали ежемесячное государственное пособие. 8 сентября 1943 года был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усыновлении» (36). Усыновителю 
(удочерителю) было предоставлено право присваивать свою фамилию и отчество по своему 
имени. Усыновленные (удочеренные) дети приравнивались к родным. В соответствии с этим 
Президиум Верховного Совета Казахской ССР Указом от 15 октября 1943 года изменил 
статьи 60 и 63 – об усыновлении – действующего на территории Казахстана Кодекса. 

 1 октября 1968 года были введены в действие основы гражданского законодательства 
СССР и союзных республик «О браке и семье». В преамбуле основ подчеркивалось, что забота 
 советской семье, в которой гармонично сочетаются общественные и личные интересы, 
является одной из задач советского государства. 

Впервые в специальном законодательстве, регулирующем семейно-брачные 
отношения, цели обеспечения интересов участников семейно-правовых отношений 
выразились в нормах принципиального характера. Конечно, этому способствовали многие 
факторы: в обществе сложилась определенная стабильность. По сравнению с послевоенным 
временем зияющих проблем беспризорства не было. В этот период регулирование 
усыновления (удочерения) приобрело иной характер, значительно приблизившись к 
современному его состоянию. Кодекс о браке и семье казахской СССР был принят 6 августа 
1969 года и введен в действие с 1 января 1970 года. 

17 декабря 1998 года был принят Закон Республики Казахстан «О браке и семье», в 
котором усыновление (удочерение) приобрело известную нам сегодня форму [6]. 

Действующий в настоящее время Кодекс Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье» был принят 26 декабря 2011 года. В нем законодатели постарались 
отразить наиболее подробно применяемые формы передачи ребенка в семью, в том числе 
путем усыновления (удочерения). На сегодняшний день в Республике Казахстан 
усыновление (удочерение) производится на основании судебного решения [7].  

Благодаря усыновлению (удочерению) дети, лишившиеся возможности воспитываться 
в родной семье, воспитываются в приемных семьях как родные. В то же время Усыновление 
(удочерение) дает возможность людям удовлетворить чувство материнства и отцовства. 
Усыновление (удочерение) в Республике Казахстан направлено на соблюдение интересов 
усыновляемых (удочеряемых) детей.  

Таким образом, институт усыновления имеет давнюю правовую традицию, а его 
развитие является показателем сознательности нашего общества. 
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ƏОЖ 340.1 
КУСМАНОВА Л.Е., ЕРКІНҚЫЗЫ З. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
МЕДИАЦИЯ ЖƏНЕ ОНЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАНУ 

 
Дамыған азаматтық қоғам, бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жəне 

азаматтардың құқықтық мəдениетінің жоғары деңгейі демократиялық, бəсекеге қабілетті 
мемлекеттің белгілері болып табылады. Əлемдегі, соның ішінде ТМД елдеріндегі неғұрлым 
серпінді дамып келе жатқан бір институт медиация — дауларды баламалы реттеудің түрі 
болып табылады. Медиация-бұл азаматтық қоғамның негізі, демократия мен өркениет жолы 
деген пікір бар.  

Азаматтық қоғамда адам өз құқықтары мен мүдделерін өз бетінше қорғай алатын 
белсенді субъект ретінде қабылданады. Диалог режимі мұндай қоғамдағы өмір үшін 
айқындаушы болады. Осыған байланысты бүгінгі күні адамның құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау проблемасымен қатар бəсекелестіктен ынтымақтастыққа көшу 
арқылы жанжалдарды шешу туралы мəселе өткір тұрды. Баламалы рəсімдердің пайда болуы-
қазіргі заманғы құқықтық жүйенің объективті қажеттілігі. Құқықтық қатынастар 
субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың инновациялық нысандарының 
бірі медиация болып табылады. 

Медиацияны дауларды баламалы шешу тəсілдеріне жатқызады, бұл ретте Батыс 
Еуропа елдерінде ол мемлекеттік жəне төрелік (аралық) сот ісін жүргізуге балама ретінде 
қабылданады.  

Медиация-дауларды шешудің ең тиімді технологиясының бірі. Қазіргі əдебиетте 
"медиация" ұғымының мазмұнына əртүрлі тəсілдер ұсынылған: нормативтік (жанжалдарды 
шешудің бейбіт құралдарының бірі), коммуникативтік (дау тараптарының тиімді ымырасына 
əкелетін үш жақты келіссөздер жəне ақпарат алмасу процесі), функционалдық (тактикалық 
тəсілдер комбинациясы, жанжалдарды өзара қолайлы шешуге қол жеткізуге бағытталған 
қызмет), "Гарвард" (жанжалдарды шешудің консультациялық нұсқасы), психологиялық 
(жанжалды шешу əдісі, оның барысында оны қайта ойластыру жəне оның туындау 
себептерін жою жүргізілетін).  

Дауларды шешудің басқа балама нысандары алдындағы медиацияның негізгі 
артықшылығы тараптардың медиатордың көмегімен дауларды реттеуге тікелей қатысуы 
болып табылады.  

Медиатор-тараптардың дауды (дауларды) реттеуге жəрдемдесу мақсатында мүдделі 
емес тұлға ретінде келіссөздеріне қатысатын жеке тұлға. Ол Тараптарға қақтығысты шешуге 
көмектеседі,оларды процестің барлық қатысушыларын ұйымдастыратын шешімге 
шығарады. С. И. Калашниковтың айтуынша, даулы құқықтық қатынастарға қатысушылар 
туындаған қайшылықтарды өз бетінше реттеуге мүдделі болып отыр, оның үстіне 
медиативтік рəсім оларға ұзақ жəне шығынды сот талқылауын болдырмауға, болашаққа 
серіктестік қатынастарды сақтауға мүмкіндік береді.  

Медиация рəсімі шеңберінде құқықтық дауларды реттеу мүмкіндігі халықаралық 
тəжірибе ретінде танылды. Бірқатар елдерде медиация ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап 
бар. Начало оған еді, 1960-шы жылдары АҚШ-та, дəл сол жерде, ортасынан бастап 70-ші жж., 
медиация айналды өзіндік рəсімін. Бүгін медиация америкалық құқықтық шындықтың ажырамас 
бөлігі болып табылады. 1980-ші жылдары балама рəсімдерді қолдану мəселелерінде бағдарлар 
мен басымдықтар белгіленді. Медиация технологиясы Еуропаға келеді.  

Осы кезеңнің неғұрлым маңызды құқықтық актілері мыналар болып табылады: 
соттарға шамадан тыс жұмыс жүктемесін болдырмау жəне қысқарту жөніндегі шаралар 
туралы Еуропа Кеңесі Министрлер комитетінің ұсынысы (1986 ж.). Бұл құжатта мүше 
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мемлекеттердің үкіметтеріне дауларды шешудің баламалы тəсілдеріне қол жеткізуді 
жеңілдету жəне сот талқылауын алмастыратын рəсім ретінде олардың тиімділігін арттыру 
үшін шаралар қабылдау ұсынылады; Еуропалық комиссияның тұтынушылардың сот 
төрелігіне қол жеткізуі жəне бірыңғай нарықта тұтынушылық дауларды шешу туралы Жасыл 
кітабы (1993 ж.). Онда интеграциялық бірлестіктің бірыңғай нарығын құру жағдайында 
тұтынушылардың қатысуымен дауларды шешудің соттан тыс рəсімдерінің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету ұлттықтан жоғары деңгейде үйлестіру мен шаралар əзірлеуді талап ететіндігі 
атап көрсетіледі.  

Тұтынушылық дауларды соттан тыс шешуге жауап беретін органдар үшін қағидаттар 
туралы Еуропалық комиссияның ұсынысы (1998 ж.); азаматтық жəне коммерциялық құқық 
бойынша дауларды шешудің баламалы əдістері туралы Еуропалық Кеңестің қорытындысы 
(2000 ж.); азаматтық жəне коммерциялық құқықтағы дауларды баламалы шешу туралы 
Еуропалық комиссияның Жасыл кітабы (2002 ж.) сияқты құжаттарды қабылдау де маңызды 
мəнге ие болды. Соңғысы бүкіл Еуропалық Одақ үшін балама рəсімдерді дамыту 
басымдығын жариялайды. Осы кітаптың қабылдануымен медиацияны пайдалануды алға 
жылжыту бойынша мүмкін болатын шаралар туралы мəселе бойынша пікірталас басталды. 

Медиация өзінің дамуы барысында мемлекеттің сот жүйесіне түсетін жүктемені жəне 
оны қамтамасыз ету шығындарын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік беретін дауларды 
шешу кезіндегі өзінің үнемділігін, шапшаңдығын жəне тиімділігін дəлелдеді. Сондықтан 
ХХІ ғасырда Медиацияны дамыту-құқықтық дауларды шешу жəне реттеу жүйесінің 
тиімділігін арттырудың басым бағыттарының бірі.  

2002 жылы мемлекеттерге ұлттық заң актілерінде пайдалану үшін ұсынылған БҰҰ 
Комиссиясының "халықаралық коммерциялық келісім рəсімі туралы" үлгі Заңы қабылданады.  

Еуропа Кеңесі Министрлер комитетінің Медиация туралы ұсынымы (2002 ж.) осы 
рəсімнің басшылық принциптері – медиатордың тəуелсіздігі, бейтараптылығы мен 
құзыреттілігі, тараптардың тең құқықтылығы, медиацияның құпиялылығы, тиімділігі мен 
қол жетімділігі. 

Еуропалық Парламент пен Еуропалық Одақ Кеңесінің 2008 жылғы 21 мамырдағы № 
2008/52/ЕО "азаматтық жəне коммерциялық істердегі медиацияның кейбір аспектілеріне 
қатысты" Директивасында сот əділдігіне қол жеткізу қағидаты –ЕО құқығының іргелі 
қағидаты, сондықтан сот əділдігіне жақсы қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында мүше 
мемлекеттер соттан тыс баламалы рəсімдерді құруға шақырылады; сот əділдігіне жақсы қол 
жеткізуді қамтамасыз ету дауларды реттеудің сот жəне соттан тыс əдістеріне қолжетімділікті 
қамтуы тиіс.  

Еуразиялық экономикалық одақта медиация Еуразиялық экономикалық одақ туралы 
шарттың жалпы ережелерімен реттеледі. ЕАЭО – ның жекелеген мүше мемлекеттері осы 
құқықтық институтты енгізу бойынша қадамдар жасады.  

Мəселен, Ресей Федерациясында 2010 жылы "Делдалдың қатысуымен дауларды 
реттеудің баламалы рəсімі (медиация рəсімі) туралы" Федералдық заң; Қазақстан 
Республикасында – "Медиация туралы" Заң; Беларусь Республикасында – "Медиация 
туралы" Заң жəне медиацияны жүргізу Ережелері қабылданды. 

Қазақстанда медиация мен бітімгершілік бірыңғай орталығы жұмыс істейді. 
Қырғызстан мен Арменияда медиация да кеңінен таралды. Ресейде медиация кеңінен 
дамыды, медиация орталықтары елдің көптеген өңірлерінде бар.  

Медиация нəтижелерін практикалық байқаудан өткізу жəне оның нəтижелілігін 
халықаралық тану осы құқықтық институтты ұлттық заңнамаға енгізу кезінде сенімділіктің 
белгілі бір кепілі болып табылады.  

Медиация рəсімі тараптар сотқа жүгінгенге дейін де, сотта іс бойынша іс жүргізу 
қозғалғаннан кейін де жүргізілуі мүмкін. Тиісінше, медиация институты кешенді институт 
ретінде əрекет ете отырып, соттан тыс жəне сот бағыттары бойынша дами алады.  

Медиация негізінде еріктілік; адалдық, тең құқылық жəне Тараптардың 
ынтымақтастығы; медиатордың бейтараптылығы жəне тəуелсіздігі; құпиялылық сияқты 
базалық қағидаттар жатыр.  

Сот талқылауынан айырмашылығы Тараптар ерікті түрде, сырттан мəжбүрлемей, өзара 
келісім бойынша медиация процесіне кіру туралы шешім қабылдайды. Олар оған қатысудан бас 
тарта алады жəне кез келген уақытта келіссөздерді тоқтата алады. Медиацияны қолдану туралы 
Келісімді орындау кезеңінде осы қағидаттың қолданылуы жалғасуда. 
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Медиатордың бейтараптығы мен тəуелсіздігі (бейтараптығы) қағидатына сəйкес 
медиатор процестің барлық қатысушыларына, сондай-ақ даудың нысанасына тəуелсіз болуға 
тиіс. Ол қандай да бір тарапқа артықшылық беруге немесе артықшылық беруге құқылы емес.  

Тараптардың ынтымақтастығы мен тең құқықтылығы қағидаты олардың Медиация 
процесіндегі бірлескен іс-қимыл сипатын болжайды. Медиация дəстүрлі түрде "ұтыс — 
ұтыс" нəтижесіне бағытталған. Тараптардың ешқайсысының алдында процедуралық 
артықшылықтары жоқ. Тараптар өз пікірін білдіруге, талқылау үшін сұрақтар ұсынуға, 
медиатордың жəне басқа Тараптың ұсыныстарымен келісуге немесе келіспеуге, медиатормен 
жеке жұмыс істеуге тең құқылы. Жалпы ереже біреуді медиацияға қатысуға мəжбүрлеуге 
болмайды, яғни медиация тек ерікті негізде құрылады.  

Құпиялылық қағидатына сəйкес медиацияға қатысты барлық ақпарат, егер 
Тараптардың келісімімен өзгеше белгіленбесе, медиацияны қолдану туралы, медиацияны 
тоқтату туралы келісімдерді жасасу туралы ақпаратты қоспағанда, жария етуге жатпайды  

Құпиялылық мемлекеттік сот төрелігімен салыстырғанда медиацияның елеулі 
артықшылығы болып табылатынын атап өткен жөн. 

Сонымен, медиацияның өзіндік ерекшелігі-жанжалдың екі тарап қолдайтын 
коммуникация арқылы шешілуі. 

Осылайша, медиативтік рəсім азаматтардың жəне шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің өз құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында дауларды 
шешу құралдарын таңдауда мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал етеді. Соттардың жүктелуі 
жағдайында адамның құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін медиативтік рəсімді пайдалану 
одан əрі өзекті болып отыр. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 
Государство - особая организация общества, объединённого общими социальными, 

культурными интересами, занимающая определённую территорию, имеющая собственную 
систему управления, систему безопасности и обладающая внутренним и внешним 
суверенитетом.  

Термин «государство» обычно используется в правовом, политическом, а также 
социальном контекстах. В настоящее время вся суша на планете Земля, за исключением 
Антарктиды и прилегающих к ней островов, разделена между примерно двумястами 
государствами. Государство - это форма власти. Государство - это социальное образование, 
характеризующееся постоянством территории и населения и наличием власти, 
обеспечивающей это постоянство.  

Ни в науке, ни в международном праве не существует единого и общепризнанного 
определения понятия «государство». 

 настоящий момент не существует юридического определения государства, 
признанного всеми странами мира. Крупнейшая международная организация ООН не имеет 
полномочий определять, является ли что-либо государством. «Признание нового государства 
или правительства - это акт, который могут совершить или отказаться совершить только 
государства и правительства. Как правило, оно означает готовность установить 
дипломатические отношения. Организация Объединённых Наций - это не государство и не 
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правительство, и поэтому она не обладает никакими полномочиями признавать то или иное 
государство или правительство» [1].  

Один из немногих документов, дающих определение «государства» в международном 
праве, - Конвенция Монтевидео, подписанная в 1933 только несколькими американскими 
государствами.  

 учебнике литературе предлагается следующее определение государства - это «особая 
организация политической власти общества, располагающая специальным аппаратом 
принуждения, выражающая волю и интересы господствующего класса или всего народа» [2]. 

Толковый словарь русского языка Ожегова и Шведовой даёт два значения: «1. 
Основная политическая организация общества, осуществляющая его управление, охрану его 
экономической и социальной структуры» и «2. Страна, находящаяся под управлением 
политической организации, осуществляющей охрану её экономической и социальной 
структуры».  

«Государство - это специализированная и концентрированная сила поддержания 
порядка. Государство - это институт или ряд институтов, основная задача которых 
(независимо от всех прочих задач) - охрана порядка. Государство существует там, где 
специализированные органы поддержания порядка, как, например, полиция и суд, 
отделились от остальных сфер общественной жизни. Они и есть государство».  

«Государство есть особая достаточно устойчивая политическая единица, 
представляющая отделённую от населения организацию власти и администрирования и 
претендующая на верховное право управлять (требовать выполнения действий) 
определёнными территорией и населением вне зависимости от согласия последнего; 
имеющая силы и средства для осуществления своих претензий» [3].  

«Государство - это независимая централизованная социально-политическая 
организация для регулирования социальных отношений. Оно существует в сложном, 
стратифицированном обществе, расположенном на определённой территории и состоящем 
из двух основных страт - правителей и управляемых. Отношения между этими слоями 
характеризуются политическим господством первых и налоговыми обязательствами вторых. 
Эти отношения узаконены разделяемой, по крайней мере, частью общества идеологией, в 
основе которой лежит принцип реципрокности».  

«Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы 
держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы». «Государство есть 
воплощение права в обществе».  

Необходимо отметить, что понятие государство обозначает политическую систему 
власти, установленную на определённой территории, особого рода организацию, в то время 
как понятие страна скорее относится к культурным, общегеографическим (общность 
территории) и другим факторам. Термин страна также имеет менее официальную окраску. 
Похожее различие существует и в английском языке со словами country (которое ближе к 
понятию страна) и state (государство), хотя в определённом контексте они могут выступать 
как взаимозаменяемые.  

Сущность государства - смысл, главное, глубинное в нем, что определяет его 
содержание, назначение и функционирование. Таким главным, основополагающим в 
государстве являются власть, ее принадлежность, назначение и функционирование в 
обществе. Иными словами, вопрос о сущности государства - это вопрос о том, кому 
принадлежит государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах. Вот почему 
данная проблема является остро дискуссионной. 

Сущность государства состоит в том, что все его граждане имеют, помимо многих 
различных, противоположных или одинаковых интересов и целей, одну, единую цель и один, 
общий интерес. Об этой цели каждый может сказать: "это моя цель", и будет прав, но должен 
добавить: "не только моя". И все сразу могут сказать: "Это наша общая цель", и, высказав это, 
все будут правы. Но это и значит, что цель эта общая. Множество телесно и душевно 
разъединенных людей желают одного и того же, такого, что или сразу у всех будет, или чего 
сразу у всех не будет. Каждый желает одиноко и по-своему; "интерес" как личное переживание 
остается своеобразным и множественным. Но предмет желания един для всех и может быть 
создан только в организованном, совместном и не одиноком творчестве. Общность цели создает 
общность путей и средств, и основа политической деятельности дана [4].  

Интерес государства состоит в поддержании и осуществлении всех естественных прав 
всех его граждан, и поэтому вовлечение личной воли в "политику" означает вовлечение его в  
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борьбу за естественные права всех и каждого. Поэтому восхождение личной, частной воли к 
политической цели есть тем самым ее расширение по объему и по содержанию, и в то же 
время это есть освобождение ее от всякой чисто личной, групповой или классовой корысти, 
освобождение и очищение. Ибо политика не приемлет никакого чисто личного, группового 
или классового интереса, но или отвергает его совсем, или же признает его верным и 
справедливым естественным правом и тем превращает его в интерес общий и политический.  

 большинстве изданных в прошлые годы работ, посвященных государству, его 
сущность рассматривается однозначно с классовых позиций - как орудие неограниченной 
власти, диктатура господствующего класса. Напротив, в западных теориях государство 
показано как надклассовое образование, инструмент примирения классовых, социальных 
противоречий, представляющий интересы всего общества.  

Сущность государства - то главное в этом явлении, что определяет его содержание, 
цели, функционирование, т.е. власть, ее принадлежность [5]. Государство возникает тогда, 
когда развитие экономики достигает определенного уровня, при котором становится 
объективно невыгодной существовавшая на протяжении многих тысячелетий система 
уравнительного распределения общественного продукта, и для дальнейшего развития 
общества становится необходимым выделение определенного элитарного слоя, 
занимающегося только управлением. Это привело к социальному расслоению общества, к 
тому, что власть, ранее принадлежавшая всем его членам, приобрела политический характер, 
стала осуществляться в интересах, прежде всего привилегированных социальных групп, 
классов. Однако зарождение социального неравенства, социальной несправедливости 
объективно носит прогрессивный характер: в условиях еще крайне низкой 
производительности труда появляется, хотя бы у части людей, возможность освободиться от 
повседневного тяжелого физического труда. Это приводит не только к существенному 
улучшению социального управления, но и к возникновению науки и искусства, к заметному 
росту экономического и военного могущества такого общества. Итак, возникновение 
государства всегда связано с изменением характера публичной власти, с превращением ее в 
политическую власть, осуществляемую, в отличие от власти первобытного общества, в 
интересах, прежде всего, привилегированной части общества. Поэтому классовый подход 
дает богатые возможности для анализа характера такой власти, для определения сущности 
государства.  

Однако характер государственной власти не всегда одинаков. Так, в древних Афинах или 
Риме ее классовая принадлежность сомнений не вызывает. Власть однозначно принадлежит 
классу рабовладельцев, которые являются собственниками и основных средств производства 
(земли), и самих производителей - рабов. Последние не только не участвуют в осуществлении 
государственной власти, но и вообще лишены каких бы то ни было прав, являются «говорящими 
орудиями». Аналогичное положение власти и в феодальном обществе. Она находится в руках 
класса Феодалов - земельных собственников. Крестьяне не имеют доступа к власти, в 
значительной мере также лишены юридических прав и нередко находятся  
 собственности (полной или частичной) Феодалов. И в рабовладельческом, и в феодальном 
обществе налицо явное социальное неравенство и классовая (сословная) принадлежность 
государственной власти [6].  

Более сложна оценка характера власти в буржуазном государстве. Формально все 
люди равны перед законом, обладают равными правами, что закрепляется юридически в 
декларациях и конституциях. Фактически же в раннебуржуазном обществе законы вопреки 
декларациям устанавливают имущественный, образовательный и иные цензы, 
ограничивающие избирательные права малоимущих слоев населения. Тем самым 
обеспечивается реальная принадлежность власти экономически господствующему классу - 
буржуазии.  

 восточных государствах власть находилась в руках бюрократического чиновничьего 
аппарата (точнее, его верхушки). При этом она также в значительной степени выражала 
интересы не всего общества, а соответствующих социальных групп, стоящих у власти. Во 
многих случаях эти социальные группы фактически становятся классами, отличаются от других 
слоев общества и особым местом в системе распределения общественного продукта, присваивая 
значительную его часть, и особым отношением к средствам производства, становясь фактически 
их реальными собственниками, закабаляя и самих производителей, которые попадают в 
положение «коллективного рабства», хотя формально они свободны и являются собственниками 
земли. Подобное всевластие государственного (а иногда и  
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партийно-государственного) аппарата может иметь место и в обществе с господствующей 
частной собственностью на основные средства производства. Государственный аппарат 
приобретает «чрезвычайную относительную самостоятельность», становится во многих 
случаях практически от общества независимым. Это может достигаться, например, за счет 
балансирования между антагонистическими классами, натравливания их друг на друга, как 
это имело место во Франции при бонапартистском режиме в 50-60х гг. XIX в. Но тот же 
результат нередко получается посредством осуществления жестких мер подавления любого 
инакомыслия, любого противодействия действиям правящей верхушки. Такое положение 
было, например, в условиях фашистских режимов Германии и Италии, тоталитарных или 
авторитарных режимов стран Латинской Америки [7].  

Классовый подход дает возможность выявить существенные черты государства, 
обнаружить имеющиеся в нем социальные противоречия. Ведь во все исторические периоды 
имели место выступления эксплуатируемых классов и слоев общества против угнетателей, в 
руках которых находилась государственная власть : восстания рабов в Риме, крестьянские 
восстания и войны в Англии, Франции, Германии, Китае, забастовочное и революционное 
движение рабочих и т.п. 

Тем не менее, установление классового (сословного) характера государственной 
власти не исчерпывает проблемы сущности государства, и использование только классового 
подхода существенно ограничивает возможности научного познания государства и 
политической власти.  

Во-первых, власть в государстве может находиться в руках сравнительно небольшой 
социальной группы, которая не отражает в полной мере интересы того или иного класса, а 
действует прежде всего в своих собственных узкогрупповых интересах (бонапартизм, 
тоталитарные бюрократические режимы). 

Во-вторых, во многих странах, освободившихся от колониальной зависимости, нередко 
складывается такая обстановка, при которой ни один из социальных классов не обладает 
достаточной силой и организованностью, чтобы взять власть. Поэтому при наличии там 
общенациональных интересов (обретение независимости, развитие национальной экономики  
 культуры) возникает власть блока различных классов и неклассовых социальных групп, 
включающего национальную буржуазию, рабочий класс, крестьянство, интеллигенцию, 
ремесленников, мелких торговцев и проч.  

В-третьих, при определенных условиях может возникнуть государство, в котором 
власть не на словах, а на деле будет принадлежать всему народу, поскольку общенародные 
интересы будут преобладать над более узкими классовыми или групповыми.  

И, наконец, самое важное. Общество всегда едино, несмотря на нередко раздирающие 
его социальные противоречия. Ведь без рабов не может быть рабовладельцев, без крестьян - 
феодалов, без рабочих - капиталистов. Условием существования чиновничьего аппарата в 
восточном государстве является труд общинников и т.д. Поэтому стоящие у власти класс или 
социальная группа всегда вынуждены заботиться в какой-то мере об угнетенных классах, об 
эксплуатируемых слоях населения. 

Соотношение указанных сторон сущности государства в различных исторических 
условиях неодинаково, причем усиление одной из сторон приводит к ослаблению другой. В 
наибольшей степени превалирует классовая сторона государства в рабовладельческом 
обществе. Вся полнота власти, юридических прав, возможностей реализовать свои интересы 
принадлежит господствующему классу. Однако существующее мнение о полном бесправии 
рабов, «ужасных» условиях жизни, принудительном характере труда, беззащитности от 
любого произвола, видимо, преувеличено. Низкая производительность труда в тот период 
неизбежно приводила к тому, что число рабов многократно превышало число свободных. 
При этом раб, занятый на сельскохозяйственных работах, имея в руках орудие своего труда - 
мотыгу, вполне мог противостоять вооруженному воину. Такое общество не могло быть 
основано на голом насилии, только на физическом принуждении. Действовали и иные 
методы воздействия - идеологические, в том числе религиозные, разжигание национальной и 
социальной розни (положение рабов не было одинаковым: в Афинах, например, рабы вы-
полняли обязанности полицейских) и, несомненно, экономические методы - материальная 
заинтересованность раба в результатах своего труда (лучшая еда, условия жизни, 
возможность создать семью и т.п.). Были защищены рабы в определенной степени и 
юридически, как и любое ценное имущество. Все это указывает на большую, чем обычно 
считалось, общесоциальную роль рабовладельческого государства.  
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Таким образом, любое государство должно осуществлять (и всегда осуществляет) 
общесоциальные функции, действовать в интересах всего общества. И любое государство 
представляет все общество, является средством его объединения, способом его интеграции 
[8]. Общесоциальная роль государства также является его сущностной чертой, которая 
неразрывно связана с классовой и составляет, таким образом, вторую сторону его единой 
сущности. 
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ҚЫЛМЫСТЫҢ КӨПТІГІ: ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ, АЛДЫН АЛУ 

 
Құқық - мемлекетпен қабылданған заң нормаларының жиынтығы. Ол сипаты мен 

мазмұны жағынан əртүрлі қоғамдық қатынастарды реттеп, олардың əсер ету, қолдану аясын 
айқындап береді.  

Қоғамдық қатынастар ерекшеліктері жағынан əртүрлі салаларға бөлінеді. Бұл 
салалардың əрқайсысы сапасы жағынан ерекшеленетін қоғамдық қатынастардың түрлерін 
реттейді.  

Қылмыстық құқық Қазақстан Республикасының қылмыспен күресуді қылмыстық - 
құқық норма арқылы жүзеге асыру саясатын жүзеге асырады. Яғни қылмыстық - құқықтық 
норма қылмыспен күресетін ең басты құқық негізі болып табылады. Сондай-ақ, қылмыстық 
құқық қылмыстық іс жүргізу құқығымен, қылмыстық-атқару құқығымен қылмыстылықпен 
күрес жүргізуде тығыз байланысқа түсіп, қоғамдық қатынаста да байланыстылығын 
жалғастыра береді.  

Қылмыстық құқық өзіне қажетті ғана қоғамдық қатынастарды реттеп отырады. Ондай 
қоғамдық қатынастарға адам мен мемлекет арасындағы қоғамдық қатынас жатады. Яғни 
адам мемлекет пен қоғамдық қатынасқа түсу үшін, ол қоғамға жат əрекет жасап, қылмыстық-
құқықтық норманы бұзу керек, ал, оны реттеу үшін мемлекет атынан өзінің əділеттілігін 
жүзеге асыратын құқық қорғау органдары түседі. Осылайша, қылмыс жасаған адам құқық 
қорғау органдарымен қоғамдық қатынасқа түседі. 

Қылмыстық құқыққа қатысты қоғамдық қатынастарды тек қана қылмыстық құқық 
реттейді. Сипаты мен мазмұны басқа қоғамдық қатынасты қылмыстық құқық реттемейді. 
Мəселен, мүліктік қатынас азаматтық құқық нормаларымен реттеледі, ал, қылмыстық құқық 
бұларға қатысты өзінің қорғау функциясын атқарып, қандай да болмасын қоғамдық 
қатынаста кез келген қылмыстық қол сұғушылықтан қорғайды.  

Қылмыстық құқық əртүрлі қылмыс салаларына түсінік берумен қатар, оларды саралап 
отырады. Сондай саралау- қылмыстың көптігін де айналып өтпеді. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінде қылмыстың көптігіне түсінік 
беріліп, оның түрлері айқындалған. 

Қылмыстық құқық теориядан бойынша, қылмыстың көптігі дегеніміз тұлғаның жеке 
қылмыс болып табылатын екі немесе одан да көп бірнеше əрекет жасауы. 

Қылмыстың көптігі үш белгімен сипатталады: 
əрбір қоғамға қауіпті əрекет қылмыс болу керек; 
көптілікті құрайтын əрбір əрекет өз алдына жеке қылмыс құрамын құрау керек; 
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көптілікті құрайтын əрбір əрекет, істі сотта қараған кезде өзінің заңдық маңызын сақтау 
керек.  

Егер адам бұрын істеген қылмысы үшін қылмыстық жауаптылықтан босатылса 
немесе істеген қылмысы үшін берілген мерзімін өтесе, онда қылмыстың көптігі болмайды. 

Қылмыстың көптігін құрамалы, жалғаспалы, үзіліссіз қылмыстардан ажырата білу 
керек. Себебі, бұл қылмыстар бір қылмыс құрамынан ғана тұрады. 

Құрамалы қылмыстар бірнеше əрекеттерден тұрады, егер оларды жекелеп қарасақ, 
олардың ішкі бірлігі , бір-бірімен байланысы заңмен бір қылмыс ретінде қарастырылған. 
Сондықтан, ол нақты бір қылмыс ретінде қаралады. Мысалы, қарақшылықты (ҚК 179 бабы) 
алатын болсақ, онда екі қол сұғушылық бар: бірі-адамға қарсы бағытталған, екіншісі –жеке 
меншікке бағытталған.  

Заң ғылымдарының докторы, профессор Е.І Қайыржанов қылмыстың көптігіне 
сипаттама бере келіп, «жалғаспалы қылмыстың қауіптілігі зор» екенін атап өтті [3]. 

Жалғаспалы қылмыс-екі немесе бірдей қылмыстық əрекеттен (əрекетсіздіктен) тұрып, 
қасақана жалпы жəне бір мақсатқа бағытталады. Мысалы, талан-таражыға салуды алсақ, 
онда адам өзіне сеніп тапсырылған қаражатты өзі пайда көру үшін аздап - аздап иемденеді. 
Бұнда ысырап етудің нақты қылмыс құрамы жоқ. 

Үзілісіз қылмыс-белгілі бір уақытқа дейін үзіліссіз жүзеге асқан əрекет пен 
əрекетсіздік. Оған мысалы ретінде, қаруды ұзақ уақыт сақтауды немесе қылмыс туралы 
хабарламауды айтуға болады.  

Заң ғылымдарының докторы, профессор Е.І Қайыржановтың пікірін қолдаған кейбір 
ғалымдар С.А. (Бузынова, К.А. Панько, Л.Д.Гаухман, С.В.Максимов) қылмыс қалай , қандай 
жағдайда жасалса да, қауіпті екенін айта келе, рецидивистік қылмыстың қауіптілігі жоғары 
екенін баса көрсетті [4,5,7]. 

Қазақстан Республикасы Қылмыс Кодексінің жалпы бөлімі қылмыстың көптігінің үш 
түрін көрсеткен олар: 1) қылмыстың бірнеше қайталануы; 2) қылмыстардың жиынтығы; 3) 
қылмыс рецидиві.  

Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінде қылмыстың бірнеше рет қайталануының бір 
түрі ретінде қылмыстың қайталануына түсінік берілген. 

Қылмыстық Кодекстің Ерекше бөлімінің белгілі бір бабында немесе бабының 
бөлігінде көзделген екі немесе одан да көп əрекетті жасау қылмыстардың бірнеше рет 
жасалуы деп танылады.  

Қылмыстың бірнеше рет қайталануында адам бір –біріне ұқсас қылмыс жасауы 
мүмкін. Мысалы, бірдей екі ұрлық. Бұл жерде ұқсастық ретінде əрекеттің объективтік жəне 
субъективтік құрам белгілерінің бірдей келуі танылады.  

Бұрын істеген қылмысы үшін адам қылмыстық жазасын өтесе, соттылығы жойылса 
немесе заңда көрсетілген тəртіп бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылса, онда ол 
оның істеген қылмысы бірнеше мəрте жасалуы болып саналмайды.  

Қылмыстық Кодекстің түрлі баптарында немесе баптарының бөліктерінде көзделген, 
адам олардың бірде-біреуі үшін сотталмаған немесе заңмен белгіленген негіздер бойынша 
қылмыстық жауаптылықтан босатылмаған екі немесе одан əрекеттерді жасау қылмыстардың 
жиынтығы деп танылады. 

Қылмыстардың жиынтығы үш белгімен сипатталады: 
-адамның екі немесе одан да көп қылмыс жасауы; 
 бұл қылмыс Қылмыстық Кодекстің екі немесе одан да көп баптарында көзделген 

қылмыстардың белгілері бар іс-əрекет (əрекетсіздік); 
-адам олардың бірде –біреуі үшін сотталмаған. 
Бірінші белгі жиынтық үшін ерекше белгі емес, себебі, бұл белгі көптіліктің басқа 

түрлеріне де тəн белгі. 
Екінші белгі қылмыстың жиынтығында қылмыс бір –біріне ұқсас болмау керектігін, 

оның əртүрлі болуы керектігін көрсетеді. Мысалы кінəлі адам ұрлықтан кейін бұзақылық 
жасайды.  

Жиынтықтың үшінші белгісіне қойылатын талап, ол адамның осылардың бірде –
біреуі үшін сотталмаған немесе заңмен белгіленген негіздер бойынша қылмыстық 
жауаптылықтан босатылмаған болуы.  

Қылмыстың жиынтығы осы белгісімен рецидивтен ерекшеленеді.Қылмыстың 
жиынтығы бар деп санау үшін заңда көрсетілген негіздер бойынша қылмыстық 
жауаптылықтан босату есептелмейді.  
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Егер қылмыс жалпы жəне арнаулы нормалармен қаралатын болса, онда қылмыс 
жиынтығы болмайды. Яғни қылмыстық жауаптылық арнайы норма бойынша 
тағайындалады. Мысалы, пара алу.  

Қылмыстық Кодекстің 13 бабына сəйкес, қылмыс рецидиві дегеніміз бұрын қасақана 
қылмыс жасауы, жасаған қылмыс үшін соттылығы бар адамның қасақана қылмыс жасауы. 

Қылмыстық Кодекстің 54 бабы тұрғысынан қарасақ, рецидив ауырлататын мəн -жайлар 
ретінде қаралады. Рецидивтен келетін қоғамға қауіптіліктің өте үлкен дəрежеде екенін көрсете 
отырып, заңдылық оған көзделген негіздер мен шектерде неғұрлым қатаң жаза қолданады. 

Жалпы қылмыс жасаған адамды жауапқа тарту үшін қылмыс құрамының маңызы зор. 
Сондай-ақ, қылмысты дəрежелеудің де алатын орны ерекше. 

Қылмысты дəрежелеу деп қылмыс жасаған адамның əрекетін немесе əрекетсіздігін 
қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің, кейбір жағдайда жалпы бөлімнің нормалары 
бойынша толық жəне кең көлемде нақты қылмыс құрамьның белгілерін анықтау болып 
табылады. 

Жасалынған қылмыстың шынайы жағдайларын дəл жəне толығымен анықтау - бұл 
қылмысты дұрыс дəрежелеудің негізгі талабы. 

Қылмыстық əрекетті дүрыс дəрежелеу қылмыстық құқық қағидаларын, сонымен қатар 
заңдылықты жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, ал қылмысты дұрыс дəрежелемеу əділділік 
қағидасын бұзады, демек, кінəлінің жауаптылығы дұрыс көзделмейді. Əділділік, жазаның 
мақсаты тек қылмысты дұрыс дəрежелегенде ғана нəтижеге жетеді. Қылмысты 
дəрежелегенде қателесу ауыр зардаптарға əкеліп соғады (негізсіз ауыр жаза тағайындау, ұзақ 
мерзімге бас бостандықынан айыру).  

Мысалы, кінəлі адам өзінің жеке бас араздықтарына байланысты бір адамға жеңіл 
түрде дене жарақатын салды, ал оның істеген іс-əрекетін бүзақылық үшін қате дəрежелеген 
болсақ, онда кінəлі адамға үш жылға дейін бас бостандығынан айыруға жаза тағайындалады 
(ҚР ҚК 257- б. 1-ші бөлігі), ал денсаулыққа қасақана жеңіл түрде зиян келтіргені үшін (ҚР 
ҚК 105- б.) бір жылға дейін мерзімге түзеу жұмыстарына, не үш айға дейінгі мерзімге 
қамауға жазаланады. 

Қылмысты дұрыс дəрежелеу қылмыс жасаган адамның құқықтарының сақталуына 
кепілдік береді. 

Қылмысты дұрыс дəрежелеу дегеніміз - бүл қоғамға қауіпті іс-əрекетті қамтитын 
қылмыстың заңды толық қолдану жəне қылмысқа дұрыс қылмыстық-құқылық баға беру. 

Қандай да бір əрекетті дұрыс дəрежелеу үшін ең алдымен кінəлінің істеген əрекетімен 
толық жəне түрлі жағынан танысуға қажетті болатын барлық шын мəніндегі жағдайларды, 
кінəлінің кім екенімен жəне қылмыс істелген уақытындағы жағдайлармен толық танысу 
керек, өйткені қылмысты дəрежелеудің өзі кінəлінің істеген қоғамга қауіпті əрекеттерінің 
сипатына, кінəлінің жеке басына, оның қылмысты істегені үшін қылмыстық жауапқа 
тартылып отырған əрекетінің қандай жағдайда істелуіне байланысты.  

Қылмыстық іс-əрекетті дəрежелеудің қорытындысы, қылмыстық-құқықтық нормаға 
сəйкес қылмыс құрамы бар деген қорытынды маңызды қылмыстық іс жүргізу құжаттарын, 
соның ішінде сот үкімі мен айыптау қорытындысында көрсетіледі. Оларда қылмыс жасаған 
тұлганы қылмыстық жауапкершілікке тартуға жəне жазалауға мүмкіншілік беретін, 
қылмыстық-құқықтық нормаларды реттейтін қылмыстық заңның баптарын дəл көрсету 
жолымен қылмысты дəрежелеу жүреді. Айта кететін жағдай, əрекетті дəрежелеу кезінде, 
анықталған қылмыс құрамының барлық белгілері көрсетілген, Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің жалпы жəне негізгі бөлімдеріндегі баптар дəл көрсетілуі керек. 
Соның ішінде құрамның ерекше белгілері, құрам түрлері, негізгі, ауырлататын жəне 
жеңілдететін мəн-жайлар, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің негізгі бөлімінің 
баптарының тармақтары көрсетілсе, онда оларды дəрежелеу барысында еске алынуы керек.  

Сонымен, жоғарыда айтып кеткеніміздей, қылмыстық əрекетті дəрежелеудің маңызы 
ерекше. Қандайда болмасын қылмыстық іс-əрекетке сəйкес қылмыс құрамын анықгау 
дəрежелеу жолымен жүзеге асады, онда соңғысы қылмыс жасаған түлғаны қылмыстық 
жауаптылыққа тартуға, кінə тағу үшін, сотқа беру, жаза тағайындау, я болмаса қылмыстық 
жауаптылық пен жазадан босату үшін құқықтық негіз болады. Барлық жағдайларда 
қылмысты дұрыс дəрежелеу дегеніміз соттардың, прокурорлық, тергеу жəнеи алдын-ала 
анықтау органдарының жұмыстарының заңдылығын сақтау болып табылады.Қылмысты 
дұрыс дəрежелеу ерекше криминологиялық маңызға ие, себебі, соның негізінде қылмыстық 
құрылымның дұрыстығы анықталып, қылмыстың алдын - алу жэне ескерту шаралары  
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жасалынады. Сонымен қатар, ол Қазақстан Республикасындағы жасалынған қылмыстардың 
жағдайын, деңгейін, оның динамикасын, жалпы жəне жекелеген қылмыстардың түрлерін 
дұрыс анықтауға мүмкіндік береді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

ОРГАНДАРДАҒЫ КАДРЛЫҚ САЯСАТ 
 

Бүгінгі таңда мемлекеттің тұрақты дамуының ең бірінші факторы болып – адами 
капитал болып табылады. Мемлекет өз кезегінде арнайы басқару мен мəжбүрлеу аппараты 
бар, қоғамның өкілі бола тұра, оны басқаратын жəне оның дамуын қамтамасыз ететін 
бұқаралық биліктің өкілі ретінде тағыда адам немесе мемлкеттік қызметші тұр.  

«Кадр» термині (алғашқы рет неміс жəне француз тілдерінде «шеңбер» деген 
мағынаны білдірген) басқару саласындағы қолданысқа əскери лексиконнан келген, онда 
кəсіби қатардағы əскери жауынгерлер тобы мен командалық құрамды жəне əскер резервін 
атаған. Қазақстанда француз тіліндегі «Cadre» сөзі ХХ ғасырдың 30-40-жылдары қолданыла 
бастаған. Ең алғашында əскер жасақтаудағы ресми құжаттарда əскери-əкімшілік термині 
ретінде қолданылған. В.И.Дальдің сөздігінде келесі анықтама берілген: «Кадрлар (фр.) – 
əскери бөлімдер мен полктердің негізін құрайтын офицерлер, унтерлер жəне қатардағы 
əскери жауынгерлер».  

Мемлекеттік кадр саясаты – еліміздің еңбек əлеуетін қалыптастыру, дамыту жəне 
ұтымды пайдалану жөніндегі жалпы мемлекеттік стратегия. Кадрлардың шағын жүйесі – бір-
бірімен күрделі қарым-қатынасқа түсетін адамдар жиынтығы; бұл шағын жүйенің негізін 
персоналмен жүргізілетін мынадай жұмыстар құрайды: мемлекеттік кадр саясаты, кадрларды 
жоспарлау, іріктеу, оқыту, негіздеу, дамыту, сапалы жұмыс істеу үшін тиісті жағдайлармен 
қамтамасыз ету жəне т.б. Кез-келген қоғамның немесе мемлекеттің ілгері дамуының аса 
маңызды стратегиялық міндеті адам факторын белсенді ету негізінде қоғамның кадрлық 
əлеуетін қалыптастыру жəне оны тиімді пайдалану болып табылады. Аталған міндеттің 
өзектілігі ең алдымен, оның қоғамдық дамуының тек құралы ғана емес, сонымен бірге 
түпкілікті мəні екендігімен де тығыз байланысты. 

Мемлекеттік кадр саясаты еңбекті, түрлі басқару деңгейлері персоналды басқару 
органдары, яғни өз деңгейінде кадр саясатын əзірлейтін ұйымның персоналды басқару 
қызметтері арқылы жүзеге асырылуы тиіс.  

Кадрлық саясаттың негізгі мазмұны мыналар болып табылады: біріншіден, кадрларды 
жоспарлау, іріктеу жəне құрылымды жоғары сапалы кадрлармен жасақтау, оларды 
қызметтен босату (зейнет жасына келу, жұмыстан шығару), кадрлық ағымды талдау жəне 
т.б.; екіншіден, қызметшілердің кəсіби біліктілігін арттыру мен қайта даярлау, аттестациядан 
өткізу, кəсіби деңгейін анықтау, қызметте жоғарылауды ұйымдастыру; үшіншіден, 
кадрлардың еңбекке ынталылығын дамыту, əлеуметтік төлемдер төлеу. 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік кадр саясатының басым бағыты – білім беру 
саясаты, қазіргі заманғы білім сапасына қол жеткізу, білім сапасының адам, қоғам жəне  
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мемлекеттің өзекті жəне келешегі бар қажеттіліктеріне сəйкестігі. Ол ұлттық 
қауіпсіздігімізді, азаматтар мен еліміздің əл-ауқатының артуын қамтамасыз ететін аса 
маңызды факторға айналуда.  

Қазақстанның саяси жəне экономикалық жүйесінің өзгеруі азаматтардың кəсіби 
еңбекке қабілеттілігін ұтымды пайдалану мен өндіргіштігін басқаруда мемлекет рөлінің де 
өзгеруіне, түрленуіне себепші болды. Алайда, бұл мемлекеттің осы үдерістерді реттейтін 
қызметтерінің толық жойылуына алып келмейді. Қоғам дамуын кадрлармен қамтамасыз ету 
міндеттерінің сапасы – мемлекеттің маңызды жəне ажыратылмас қызметі, ол мемлекеттік 
кадр саясатынан нақтылы көрінеді. 

Теорияға көңіл аудару мемлекеттік кадр саясатын құрудың іргелі негіздерін бөліп 
көрсету қажеттілігіне байланысты. Бұл – бір. Екіншіден, қоғам əлдеқашан кəсіби тəжірибенің 
ұрпақтан-ұрпаққа стихиялы түрде берілу кезеңінен өтіп кетті. Кадр əлеуеті қоғам дамуының 
аса маңызды факторына айналды, ол жеке тұлға мүддесіндегі де, сондай-ақ, қоғам 
мүддесіндегі де қажеттілікті реттеуді көздейді. Мұндай тəжірибе мемлекеттік кадр саясаты 
деп аталмаса да, дамыған экономика тəжірибелері көрсеткендей, бұлайша реттеудің маңызды 
субъектісі мемлекет болып табылады.  

Үшіншіден, бүгінгі күні еліміздің кадр əлеуетінің сапалық жəне сандық сипаттамасын 
бақылап қана отырудың жеткіліксіздігі белгілі. Оны іске асыру үшін жағдай туғызуды 
үйрену қажет. Осы саладағы мемлекет қызметінің негізгі мəні де дəл осы міндетке келіп 
тіреледі. Яғни, экономикаға қанша кадрдың қажет екеніне болжам жасау. Мұның күрделілігі 
өтпелі кезеңде қандайда бір болжам жасаудың қиындығында. Келесі мəселе алдыңғы 
мəселеден туындайды, бұл даярлап шығарған кадрлардың экономиканың қажеттіліктеріне, 
талаптарына сай келмеуінде. Үшіншісі – кəсіби біліктілік құрылымының, сұраныс пен 
ұсыныстың теңгерімсіздігі, бұларда өз бастауын содан алады.  

Бүгінде кадрларды мемлекеттік басқару тəжірибесінің теориялық тұрғыдан 
негізделетіні туралы тек бір шарттылықпен ғана айтуға болады. Көбінесе дұрыс, таза мағына 
өзіндік ерекшелігі бар əдіснама, тиісінше, мемлекеттік кадр саясаты саласындағы үдерістерді 
өзіндік бағалау құралы болып табылады. 

Мемлекеттік қызмет функцияларының халықаралық тəжірибесінде: континенталдық 
«мансаптық»; англо-саксондық «позициялық»; шығыс-азиялық «элиталық мемлекеттік 
қызмет »; мемлекеттік қызметтің корпоративтік үлгілерін бөліп көрсетуге болады. 
Осылардың ішінде екі үлгілік моделді бөліп қарастыруға болады – сатылы жəне позициялық. 

Мемлекеттік қызметке кіру мен оны атқару тəртібіне қатысты осы модельдердегі 
айырмашылықтарға қарамастан, оларға мемлекеттік қызмет тиімділігін қамтамасыз ететін 
бірқатар жалпы шарттар тəн.  

Біріншісі – мемлекеттік қызметшілерді саяси «тағайындалатындар» жəне кəсіби 
«орындаушылар» деп бөлу. Екіншісі – мемлекеттік қызметке конкурстық негізде қабылдау, 
бұл мемлекеттік қызметке білікті əрі құзыретті мамандарды іріктеп алуға мүмкіндік береді 
жəне кадрларды іріктеу мен жоғарылатудың патронаждық жүйесі үшін мүмкіндіктерді 
азайтады.  

Мемлекеттік қызметтің жоғары беделі мен мəртебесі шетелдердегі мемлекеттік 
қызмет жүйесінің маңызды ерекшелігі болып табылады. 

Қазіргі кезде, көптеген елдер мемлекеттік басқарудың ұлттық жүйесінің 
ерекшелектерін ескеретін мемлекеттік қызметтің аралас моделін құруды жөн көреді. 

Мемлекеттік қызметтің көптеген тиімді модельдерінде (Нидерланды, Сингапур, 
АҚШ, Италия) жоғары мемлекеттік қызмет институты қолданылады, ол саяси шешімдер 
қабылдау процесін оларды іске асыру процесінен ажыратуға бағытталған. Жоғары 
мемлекеттік қызметтің функциялары жалпы мемлекеттік саясатқа сəйкес басқару талаптарын 
əзірлеу жəне əкімшілік қызметті жүргізу болып табылады.  

Шетелдік тəжірибені қарастыру барысында негізгі үш ерекшеліктерді атап өтуге 
болады. Біріншіден, мансаптық шенеуніктер мен саяси шенеуніктердің арақатынасы АҚШ-та 
 1:5, ал Англия мен Францияда - 1:40. 

Екіншіден, жоғарғы шенеуніктердің кəсіби карьерасын жəне мобильді болу типін 
анықтайтын мемлекеттік қызметшілердің мінез -құлқы: континенталдық Европа елдерінде 
қызметтік құқыққа бағынатын кəсіби кадрлық мемлекеттік қызмет жүйесі құрылды, ал 
англосаксондық мемлекеттерде мемлекеттік қызмет қарапайым еңбек заңнамасы негізінде 
қалыптасады жəне анағұрлым ашық болады. 
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Үшіншіден, кəсібилік дəстүр: мысалыға АҚШ-та жеке бағыттағы жұмыста негізгі 
күшті тар ауқымды маманға жүктейді, ал Ұлыбританияда жалпы характердегі білімі бар 
дженералисттерге береді. Бірақ соңғы кезде мемлекеттік қызметте сонымен қоса жоғарғы 
шенеуніктермен жұмыс істеу аясында жақындастық пайда болуда, ол мемлекеттік 
басқарудың ұлтаралық тануымен байланысты. 
 

   Мемлекеттік қызметшілердің кəсіпқойлығы жəне моральды- 
   адамгершіліктік бағдары 
 Мемлекетті

к 
 

  

органдардағы 
Мемлекеттік қызметшілердің əлеуметтік қорғалуы (кəсіптік заманауи 

кадр 
өсімге байланыстыра отырып, мемлекеттік қызметшілерді  жұмысыны

ң 
 толығымен əлеуметтік қамтамасыз ету)  арнайы 
  

 қағидалар
ы 

 

  
    

   Мемлекеттік қызметшілер іс-əрекетінің тиімділігі мен сапасын 
   бақылау 
     

 
1998 жылы 18 қыркүйекте алғаш рет посткеңестік кеңістікте, Қазақстан Президенті 

Н.Ə.Назарбаевтың Жарлығымен мемлекет Басшысына тікелей бағынышты жəне есепті құзыретті 
орган – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі құрылды. Аталмыш 
орган мемлекеттік қызмет аясында біріңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асырады. Осылайша, ел 
Президентінің «Қазақстан – 2030» стратегиясында қойылған міндеттер негізінде мемлекеттік 
қызмет реформасы мемлекеттің маңызды институты ретін негіз қалады.  

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің мəліметтеріне сəйкес, 
2005-2017 жж. аралығында мемлекеттік қызметшілер жиыны 92–95%-ды құрады (кесте 1). 
 

Кесте 1 – 2005-2013, 2017 жж. мемлекеттік қызметшілер санының өзгеру қарқыны 

Кезең Штаттық Нақты саны Жиыны, % Алдыңғы жылмен 
саны салыстырғанда +/-    

     

2005 101935 94167 92,4  
     

2006 103505 95174 91,9 +1570 
     

2007 104152 94949 91,2 +647 
     

2008 104004 94961 91,3 -148 
     

2009 102747 96935 94,3 -1257 
     

2010 90730 87389 96,3 -12 017 
     

2011 91559 87422 95,5 +829 
     

2012 91077 86887 95,4 -482 
     

2013 97831 90220 92,2 +8754 
     

2017 ж. 1 
98705 92203 93,4 +874 қаңтары     

     

 
Бұл мемлекеттік органдарда жылдан жылға бірқатар себептер бойынша 

толтырылмайтын белгілі вакантты орындар саны қалатынын көрсетті. Ондай себептер: 
 Азаматтардың мемлекеттік қызметке келу қызығушылығының болмауы (мүмкін); 
 Кадрлық резервтен лауазымға тағайындау немесе ауыстыру арқылы тағайындау; 
 Кадрларды болжамдау жəне тартуға қатысты мемлекеттік органдардағы кадр 

жұмысын ұйымдастырудағы кемшіліктер 
Осы орайда төмендегі кестеде (кесте 2) біз Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

қызметшілерінің штаттық санын көрсете кетуді жқн көрдік. 
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Кесте 2. Мемлекеттік қызметшілердің штаттық саны (2017 жылдың 1 қаңтарындағы 
мəліметтер)  

Жалпы мемлекеттік Орталық мемлекеттік Жергілікті атқарушы органдарда қызметшілер  органдарда  
    

       

Мемлекеттік  98705 Мемлекеттік 52616 Мемлекеттік 46089 
қызметшілердің   қызметшілердің  қызметшілердің штаттық  
штаттық саны, оның   штаттық саны, оның  саны, оның ішінде  
ішінде   ішінде    

       

Саяси мемлекеттік  433 Орталық 10059 Саяси мемлекеттік 107 
қызметшілер   аппараттарда, оның  қызметшілер  

   ішінде:    
       

Əкімшілік  98272 Саяси мемлекеттік 326 А корпусы əкімшілік 296 
мемлекеттік   қызметшілер  мемқызметші  
қызметшілер, оның       
ішінде:       

       

А корпусы  519 А корпусы 207 Б корпусы əкімшілік 45686 
     мемқызметші, оның ішінде  
       

Б корпусы  97753 Б корпусы 9526 Жергілікті өкілетті орган - 1099 
     мəслихатта  
       

   Территориялық 42557 Облыс, қаладағы 654 
   бөлімшелерде, о.і.:  ревизиялық комиссия  
     қызметшілерінің штаттық  
     саны  
       

   А корпусы 16   
       

   Б корпусы 42541   
       

 
ХХІ ғасыр күрделілігі арта түсіп отырған заманауи мемлекетті басқаруға жоғары 

талаптар қоюда. Қазақстанның аса маңызды міндеті – басқарушылардың біліктілігін жоғары 
саяси тобын даярлау. Осы орайда жыл сайын орташа есеппен мемлекеттік қызметшілердің 
үштен бірі қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру курстарында оқудан өтеді, соның 
нəтижесінде үш жылдық кезеңде мемлекеттік қызметшілерді жүз пайыздық оқыту 
қамтамасыз етіледі.  

Салыстырмалы талдау жүргізу негізінде біз Қазақстанда - 1 мемлекеттік қызметшіге 
171,6 азаматтан тиесілі екенін байқаймыз, ал мəселен Австралия, Финляндия, Ирландия, 
Нидерланды, Ұлыбритания, Канада, Франция, Жаңа Зеландия, АҚШ-та – 116 азаматтан 
тиесілі.Сондай-ақ Қазақстанда экономикалық белсенді халықтан мемлекеттік 
қызметшілердің үлес салмағы - 1,1%, ал Австралия, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, 
Ұлыбритания, Канада, Франция, Жаңа Зеландия, АҚШ-та – 2,43%-ды құрайды. 

Əлемдік тəжірибе, оның ішінде жеке сектор сараптамалары бойынша, бағалаудың 
негізгі түрлері бар, оларды келесі кесте түрінде көруге болады (кесте-3). 
 

Кесте 3. Қызметкерлерді бағалау əдістері 
Əдіс атауы Əдістің қысқаша сипаттамасы 
Өмiрбаяндық əдiс Өмірбаян мəліметтері бойынша қызметкерді бағалау 
Еркін түрдегі ауызша немесе Қызметкердің өзін көрсетуі туралы (жетістері мен кемшіліктері 
жазбашасы мiнездемелер бірге) ауызша немесе жазбаша мінездеме 
Нəтижелер бойынша бағалау Қызметкермен жасалған нақты жұмыстың ауызша немесе жазбаша 

 сипаттамасы 
Топтық пiкiрталастың əдiсi Топтағы пікірталастар мен мəселерді шешу, пікірталас барысында 

 қызметкердің білімі мен жеке қасиеттері жəне т.б. сапаларының 
 бағалануы 
Эталондық əдiсi Ең жақсы қызметкер туралы баға 
Матрицалық əдiс Жағымды  сапалар  бойынша  қызметкердің  нақты  сапалараның 

 жиынтығы 
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Дайын   формалар бойынша Алдын ала  дайындалған форма бойынша сапалардың тiзiмiмен 
бағалау мiнездемелердiң еркiн бағаланатын салыстыру 
жəне  ықтиярсыз  таңдауының  
əдiсi   
Жинақталатын бағалардың Сарапшылық бағаларды нақтылы шəкiл бойынша қызметкерлерді 
əдiсi  бағалау 
Анықталған топқа Анықталған  топқа  қолайлы  үміткерлер  немесе  нақты  адамдар 
қызметкерлерді таңдау əдісі таңдап алынады 
Тестілеу  Бiлу бiлiмдердiң анықтауы арнайы тесттердiң негiзiнде тағы басқа 

  мiнездемелердiң қабiлеттiлiктерi 
Орын беру əдісі  Басқа қызметкерлер арасындағы орнын бағалау 
Салыстырмалы əдіс Өзара анықталған сапалар бойынша салыстыру 
Балдық бағалау əдісі Жетістіктер мен кемшіліктер үшін баллмен мөлшерлеп анықтау 
Еркiн балдық бағалау əдiсi Əрбiр жеке жағдай бөлек қаралады. 
Графикалық профиль əдiсi Шартты  бағалау  өлшеуiштер  орынына  (əр  түрлi  сапалары 

  бойынша бағаланатын нүктелерiнiң сандық мəн жалғастыратын 
  сызықтар  Ломандарды  профиль)  бағалардың  график  түрiнде 
  формасын қолданылады. Əдiс бағаланатын тамаша қызметкермен 
  көрнекi  салыстыруы  өткiзiп,  сонымен  бiрге  өзара  əр  түрлi 
  қызметкерлердi салыстыруға мүмкiндiк бередi 
Коэффициент əдiсi Бағаның  факторлары  бөлінеді  жəне  əр  түрлi  топтары  үшiн 

  бағаланатын   бұл   факторларының   нормативтiк   мəндерiмен 
  анықталады.  Нақты  нəтиже  нормативпен  ара  қатыста  болады, 
  нəтижесінде қызметкерлердiң бағасын салыстыру жəне өткiзуге 
  мүмкiндiк беретiн əр түрлi коэффициенттер пайда болады 
Келеңсіз жаңдай əдiсi Келеңсіз  жаңдайда  қызметкердің  жауапты  шешім  қабылдауы 

  (бейтаныс мəселесiнiң шешiмi, даулы жағдайды шешу жəне тағы 
  басқалар) бағаланады 
Еркiн немесе жеке құрлымдық Еркiн формада немесе алдын ала жасалған бағдарлама бойынша 
талқылау əдісі  жұмыс жоспар мен нақты нəтижелер талқылауы жүргiзiледi 
Өзін-өзі  бағалау  жəне  өзiне Ұжымның  алдында  жазбаша  немесе  ауызша  өзiн-өзі  бағалау. 
есеп беру əдiсi  Ұжымдағы жағымды əлеуметтік-психологиялық жағдайда бұл əдіс 

  моральдық жауапкершiлiктiң жоғарылауына мүмкiндiк береді. 
   
 

Алайда қазақстандық мемлекеттік басқару жүйесіндегі кадрлық саясат жəне оны 
жүзеге асыру механизмі əлі де жетілдіру жұмыстарын талап етуде. Бұл ретте, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызметі істеру агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 16 қаңтардағы 
№02-01-02-/9 бұйрығымен «Персоналды басқару тиімділігін бағалау əдістемесе» бекітілді.  

Мемлекеттік органның персоналды басқару тиімділігін бағалау мынадай өлшемдер 
бойынша іске асырылады: 

 персоналды іріктеу тəртібі; 
 адам ресурстарын пайдалану тиімділігі; 
 мемлекеттік қызметшілерді кəсібилендіру деңгейі;  
 мемлекеттік органдардағы сыбайлас жемқорлықтың белең алу деңгейі; 
 мемлекеттік қызметшілерді уəждеу деңгейі.  
Мемлекеттік органдардың қорытынды бағасы барлық өлшемдер бойынша алынған 

есептердің нəтижелерін қосу жолымен анықталады: 
 =К1+К2+К3+К4+К5(1) 

Мұндағы: О – орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдардың 
персоналды басқару бойынша қорытынды бағасы; 

К1 - персоналды іріктеу тəртібі; 
К2 – адам ресурстарын пайдалану тиімділігі; 
К3 – мемлекеттік қызметшілерді кəсібилендіру деңгейі;  
К4 – мемлекеттік органдардағы сыбайлас жемқорлықтың белең алу 
деңгейі; К5 – мемлекеттік қызметшілерді уəждеу деңгейі. 
Персоналды басқару тиімділігін бағалау үшін өлшемдер мен көрсеткіштер баллдық 

жүйе бойынша беріледі жəне тиімді жұмыс нəтижесіне мүмкіндік болады.  
Қорытындылайтын болсақ, мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру 

мақсатында 1990-шы жылдарының аяғынан бастап Қазақстан тиімді əкімшілік реформаларды 
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жүргізуге кірісті. Осы жылдардың ішінде мемлекеттік басқару құрылымын оңтайландыру 
жүргізілді, Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік құрылды, «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы» 
заңдар, Мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексі қабылданды. Мемлекеттік қызметке 
қабылдаудың конкурстық жүйесі енгізілді. Мемлекеттік органдардың басқару тəжірибесіне 
жауапты хатшылар институты енгізілді.  

Мемлекеттік қызмет саясатындағы аса маңызды жобалардың бірі болып 
«Президенттік кадрлық резерві» болып табылады, ол мемлекеттік қызметке жоғары 
адамгершілік қасиеттері, бастамшылығы жəне тапсырылған учаскелердегі қызметінің 
табыстылығына негізделген кандидаттарды іріктеуді мақсат етеді. Олардың еңбекақысы 
елдің экономикалық даму қарқынына байланысты, бизнес құрылымдардың жалақысымен 
салыстыруға келетін деңгейде болады деп күтілуде жəне олар Қазақстанды ХХІ ғасырға 
лайықты деңгейге жеткізетін жаңа басқарушы топтың (элитаның) негізін құрайтын болады.  

Батыс дереккөздерінің мəліметтері бойынша жапонның орта статистикалық 
шығармашылық əлеуеті шамамен 60-75%, американдық немесе еуропалық қызметкердің 
шығармашылық əлеуеті 45-55% пайдаланылады. Қазақстан еңбек өнімділігі бойынша 
дамыған елдерден төмен деп есептейтін болсақ, онда күрделі емес, соншалықты дəл де 
болмайтын есебіміз отандық қызметкерлердің мүмкіндіктері ең көп дегенде 15-20%, ал 
экономиканың бүгінгі жағдайын ескергенде 5-10% пайдаланылатынын көрсетеді. 
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ТУРИЗМ САЛАСЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ МЕН 

ҚОЛДАУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТƏЖІРИБЕСІ 
 

Əрине, кез келген елде туризм саласын табысты дамытудың маңызды факторларының 
бірі оны дұрыс мемлекеттік реттеу болып табылады.  

Туризмнің дамуын мемлекеттік реттеу əуелі мақсаты əрі сауатты түрде əлеуметтік 
экономикалық функцияларды ескере отырып, нарық жағдайында туындайтын шарттарды, 
сондай -ақ туризм индустриясының қалыпты даму бағыттарын немесе тұжырымдамаларын 
жүзеге асыру үшін мемлекеттік субъектілерімен нарықтың жағдайын қамтамасыз ету 
мəселесі алдыңғы қатарда тұруы қажет. Ол əр бір ел үшін пəрменді міндеттердің қатарында 
болуы қажет. Бір сөзбен айтқанда мемлекет тарапынан туристік экожүйенің құрылуы шарт. 

Бүгінгі күні туризмді мемлекеттік реттеудің негізгі үш бағыттары 1 суретте анықталған: 
Туризм əлемдік экономикадағы басты салалардың бірі бола отырып, ол саладан түскен табыс 

мұнай өнімдерінен кейін 3інші орында келеді. БҰҰ ДЖ туристік ұйымы деректері  
бойынша, туризм əлемдегі жалпы ұлттық өнімінің 10,1 бөлігін, халықаралық инвестицияның 
11%-дан астамын, əлемдік өндірістің əрбір 9-жұмыс орынын қамтамасыз етеді [5]. 

Кез келген жеке мемлекетте «турфирма – мемлекет», «турист – мемлекет», «турист – 
турфирма» тараптарының өзара қарым -қатынастары тиісті заңнамамен реттеледі. Мұндай 
заңнама көрсетілген Тараптардың өзара қарым-қатынасының əрбір элементін толық көлемде 
қамтуға тиіс [1]. 

Бүгінгі таңда туризмді мемлекеттік реттеудің ұйымдастыру үдерісіне бірнеше көзқарас 
қалыптасты. Мəселен, нарықтық экономикасы дамыған көптеген елдерде мемлекеттік реттеу 
мүлдем жоқ, ал нарық субъектілері өздері жедел реттеуді жүзеге асырады.  
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Туризмді реттеуші 
мемлекеттік арнайы 
орталықтандырыл  
ған туристік əкімшіліктің 
болуы.  
 Негізінен 
мамандандырылған 
кəсіпорындар саны басым, 
дамыған елдерде орын 
алады.  

 Елдегі туристік өнім 
жарнамалық қызметке көп 
көңіл бөлмей-ақ , туристік 
құндылыққа ие бола алады. 
Ол дегеніміз, туристерлдің 
тарапынан қызығушылық 
танытылуы. 

 
 
 
 
 

Туристік қызметті Туризмның дамуына 
бақылаушы мемлекеттің ішінара 
мемлекеттік органның қатысуы. 
болуы. • Туризм сферасы белгілі бір  

• Бағыттың негізгі министріліктің құрамына 
мақсаты қаржылық тапсырылады. 
ресурстарды • Министрлік өз тарапынан 
иемденетін өкілеттігі арнайы мамандандырылған 
бар мемлекеттік орган нормативтік-құқықтық 
қүру. базаны құруды, бір-бірімен 

• Бұл бағыт өтпелі тығыз байланыс орнататын 
экономикалық елдерде басқа да мемлекеттік 
жиі кездесіп қана органдармен бірігуді, 
қоймай, бірнеше олардың қызметін 
дамыған елдерде де үйлестіруді, жалпы туризмді 
орын алады. дамытатын арнайы 

 ведомствоны құруды 
 көздейді.  

 
 
 

 
1 сурет - Туризмді мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары 

 
Енді бірнеше елдің мысалында мемлекеттік институттар қалай жұмыс істейтінін 

қарастырайық.  
 Австрияда туристік салаға Экономика министрлігі жетекшілік етеді. Мемлекеттің 

туристік мүмкіндіктерін жарнамалауды əлемнің 26 елінде өз өкілдіктері бар Австрия Ұлттық 
туристік кеңсесі жүзеге асырады.  

 Ұлыбританияда туризм саласын Мəдениет, ойын-сауық жəне спорт министрлігі 
басқарады , оған туризм үшін жауапты орган British Nourist Authority (ВТА) тікелей 
бағынады. Бұл ұйым Ұлыбританияға шетелдік туристер ағынын тартумен айналысады, 
сондай-ақ ішкі туризмді дамытумен айналысады. Сонымен қатар, бұл ұйым үкіметпен жəне 
туризм саласында жұмыс істейтін басқа да мемлекеттік мекемелермен консультациялар 
өткізеді. Ол үшін əкімшіліктің бастамасы бойынша өз кеңселері мен өкілдері желісі арқылы 
елден тыс жерлерде жарнамалық компаниялар өткізіледі. Сондай-ақ, бұл мақсаттар үшін 
баспасөз, радио, теледидар қолданылады. Əкімшілік халықаралық конференцияларды 
ұйымдастырумен айналысады, халықаралық туризм мəселелері бойынша консалтингтік жəне 
маркетингтік қызметтер көрсетеді жəне əртүрлі ақпараттық-анықтамалық материалдарды 
баспамен айналысады.  

 Германияда туристік бизнес ұйымымен Экономика министрлігінің Ұлттық туристік 
комитеті айналысады, ол Германиядағы туристік өнімді жылжытуға жəне елге туристік 
ағындарды ұлғайтуға жауап береді. Осы Комитеттің өкілдіктері əлемнің 27 елінде жұмыс 
істейді. 

 Израильде Туризм министрлігі жұмыс істейді. 2007 жылы бұл ұйымның бюджеті 
150 млн. Бұл қаражат əлемнің барлық елдері бойынша презентациялық, ақпараттық, көрме 
қызметімен байланысты түрлі іс-шараларды қаржыландыру үшін пайдаланылды. Сондай-ақ, 
бұл қаражаттың бір бөлігі түрлі конференциялар өткізуге, консалтингтік қызмет көрсетуді 
ұйымдастыруға, жарнамалық материалдар мен буклеттер шығаруға бағытталған  

 Индонезияда туристердің құқықтарын қорғау саласында кең өкілеттілігі бар Туризм 
істері жөніндегі арнайы ведомство жұмыс істейді. Елімізде туристік бизнестің барлық 
кəсіпорындарын қадағалау мен бақылауды жүзеге асыратын туристік полиция жұмыс 
істейді. Сонымен қатар, ол шетелдік туристер қатысушылары болатын даулы жағдайларды 
шешуге тікелей қатысады. 
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 1983 жылы Италияда туризм жəне қонақ үй индустриясын дамыту жəне жетілдіру 
бойынша заң қабылданды. Заң өңірлік деңгейде туристік бизнесті басқарудың негізгі 
органдарын жəне олардың жұмыс істеу тəртібін анықтайды. Дегенмен, Италияны 
халықаралық туристік нарықта ұсынуда басты рөл Туризм жөніндегі ұлттық басқармаға 
(ENIT) беріледі. Бұл ұйымның басты функциясы жарнамалық-ақпараттық жұмысты 
ұйымдастыру, маркетингтік зерттеулер жүргізу, шетелдік жəне жергілікті туристік 
ұйымдардың іс-қимылдарын үйлестіру болып табылады. ENIT Туризм департаментіне 
бағынады, ал оның қызметі толығымен мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады.  

 Испанияда жалпы ұлттық деңгейдегі барлық туристік қызмет «Туризм саласындағы 
құзыреттілік туралы» Заңмен жəне 1965 жылғы 14 қаңтардағы «Жеке Туристік 
кəсіпорындардың қызметі туралы» декретімен белгіленген. Мемлекеттік хатшылықтан басқа 
экономика министрлігіне мынадай ұйымдар да бағынады: – əкімшілік мəселелермен жəне 
туристік бизнес саласындағы мемлекеттік саясаттың жалпы бағыттарын əзірлеумен 
айналысатын туризм жөніндегі орталық дирекция. - "Paradores" қонақ үй желісі, оның 
құрамына 83 қонақ үй кіреді. -Мадрид пен Малагада орналасқан екі көрме-конгрестік 
орталық, сондай-ақ испан туризм институты «Turespaca». Испан туризм институты 
«Turespaca» шетелдік туристерді тартумен айналысады. Сондай-ақ, институт испан 
курорттарын ілгерілетумен жəне шетелде жарнамалық қызметпен айналысады. Институт 
қызметі толығымен мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады.  

 Францияда туризм туралы Заң турларды сатуға мүмкіндік беретін шарттарды 
анықтайды. 

Бұдан басқа, кеңесу дауысымен туристік қызметті басқаруға қатысатын бірқатар 
органдар жұмыс істейді: 

- Көлік жəне қоғамдық жұмыстар Министрлігі жанындағы туризм жөніндегі кеңес.  
- Францияның өркендеу жөніндегі ұлттық комитеті, ол қаланы көгалдандыру жəне 

экология мəселелерімен айналысады. 
- Демалыс сапарлары жөніндегі ұлттық агенттік. 
- Француз туристік инжиниринг агенттігі жəне туризм жөніндегі Ұлттық Бақылау 

кеңесі, оның құзыретіне туристік бизнестегі маркетингтік зерттеулер мен статистика кіреді. 
Халықаралық нарықта Франция бейнесін туристік орталық ретінде насихаттаумен 1987 

жылы құрылған «Maison de la France» қауымдастығы айналысады. Бұл ұйымның қызметі ішінара 
мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады, оның үлесі 60% құрайды (1 кесте). 

 Америка Құрама Штаттарында «Халықаралық туризм туралы» АҚШ-тың бірінші 
ұлттық заңы 1961 жылы қабылданды. 1997 жылдан бастап жаңа федералды туристік құрылым  
– Ұлттық туризм ұйымы (нота) жұмыс істей бастайды. Бұл заңда, егер жақын арада ноталар 
АҚШ-тың əлемдік туристік нарықтағы үлесін көтермесе жəне шетелдік туристердің ағынын 
ұлғайтпаса, онда ол таратылады.  

 Швейцарияда туризмнің барлық мəселелерімен ең ірі ұлттық жарнама агенттігі 
болып табылатын туризм жөніндегі орталық ведомство айналысады [2]. 
 

1 кесте - Бірқатар елдердегі туризмді басқарудың мемлекеттік құрылымы 
Елдер Басқару мемлекеттік Ұлттық туристік өнімнің Мемлекеттік 

 орган маркетингпен айналысатын бюджеттен 
  ұйым қаржыландыру, % 

Франция Көлік жəне қоғамдық Франция үйі, 60 
 жұмыс министрлігі Maison de la France  

Ұлыбритания Мəдениет, ойын-сауық Ұлыбританияның туристік 68 
 жəне спорт министрлігі қауымдастығы, ВТА  

Испания Экономика министрлігі TureSpania 100 
Италия Өндіріс министрлігі Италияның ұлттық туристік 100 

  агенттігі, ENIT  
 

Бүгінде жалпы мемлекеттік деңгейде туристік саясатты үйлестіруді қамтамасыз ететін 
бірыңғай ұлттық жүйесіз болуы мүмкін емес. Осыған байланысты туризм жəне саяхат 
саласындағы жетекші халықаралық ұйым болып табылатын Біріккен Ұлттар Ұйымының 
мамандандырылған мекемесі - Дүниежүзілік туристік ұйым (ЮНВТО) үлкен маңызға ие. Ол 
туристік саясат саласындағы жаһандық форум жəне туристік ноу-хаудың практикалық көзі 
ретінде қызмет етеді. Мадридте (Испания) штаб-пəтері бар ЮНВТО жауапты, тұрақты жəне 
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жалпыға қол жетімді туризмді насихаттау мен дамытуда, экономикалық дамуға, 
халықаралық өзара түсіністікке, бейбітшілікке, əл-ауқатқа, сондай-ақ азаматтық құқықтар 
мен негізгі бостандықтарды өзара құрметтеуге, сөзсіз сақтауға ықпал етуге бағытталған 
орталық жəне шешуші рөл атқарады. ДТҰ өз ұсынымдарында туризмді дамытудың қазіргі 
кезеңінде тек мемлекет пен үкімет қана емес, жеке кəсіпкерлік сектор да бұған ішінара ғана 
қатысса, онда бірінші дəрежелі қызмет атқаратынын атап өтеді. Соңғысы ешқашан туристік 
инфрақұрылымның негізгі элементтері сияқты курорттық, қонақ үй жəне өзге де туристік 
кəсіпорындарды дамыту үшін ірі инвестицияларға деген қажеттілікті өтей алмайды. Дəл осы 
мемлекет пен мемлекеттік органдар басқа елдердегі туризм жөніндегі өкілдікті ұстайды, 
туристерді тартатын бағдарламалар əзірлейді жəне туристік ақпарат ағынын қамтамасыз 
етеді [4].  

Олардың көмегімен бірқатар елдерде салық салуда жеңілдіктер, шекаралық-кедендік 
режимді оңайлату, инвестициялар үшін қолайлы жағдайлар жасау, инфрақұрылымды 
дамытуға, шетелдік нарықтардағы жарнамаға, кадрлар даярлауға арналған бюджеттік 
қаражатты ұлғайту көзделген көшпелі туризмді ынталандырудың мемлекеттік 
бағдарламалары əзірленеді. 

Мемлекеттердегі бірыңғай шетелдік турларды қарастыру кезеңдері төмендегідей: 
 Туристік өнімді шығару жағдайын қарастыру; 
 Жаңа өнімнің тұжырымдамасын (концепция) өңдеу; 
 Туристік өнімнің сипатын анықтау;  
 Тур өнімді сату мен жылжыту стратегиясын анықтау; 
 Жаңа туристік өнімді коммерциялау. 

 
2 суретте туризм жалпы алғанда, ел экономикасына келесі оңтайлы нəтижелері 

көрсетілген.  
 

 •Шетел валютасының құйылуын қамтамасыз етеді жəне төлем теңгерімі мен 
1 жиынтық экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал етеді; 

 •Халықтың жұмыспен қамтылуына жағдай жасайды. Туризм тура немесе жанама 
2 түрде экономиканың 32 саласының дамуына ықпал етеді; 

 
 

3 

 
•Елдің инфрақұрылымын дамытуға жəрдемдеседі. 
 

 
2 сурет – туризмнің оңтайлы нəтижелері 

 
Қаржылық есебінен қарастырсақ, əлемдік банктің тұжырымдамасы бойынша келесі 

2025 жылда əлемдік экономиканың көшбасшылары болып дамушы мемлекеттер болады. 
Əлемдік банктің санауы бойынша 2030 жылға қарай дамушы мемлекеттердің көмегімен 
əлемдік ЖІӨ екі есеге дейін ұлғаяды. 2030 жылға қарай əлемдік ЖІӨ 35 трлн. доллардан 72 
трлн. долларға дейін өсетін болады. Дамушы мемлекеттер осы өсімнің 38% -ын құрайтын 
болады. Əрине, осы статистикалық деректе туризм саласының экономикаға əсерін айтып 
кетпеуге болмайды [3].  

Осы себептен, дамыған экономикалық елдердің туризм саласындағы жетістіктер мен 
қатар дамушы елдердегі туризм қарқынының артуы болашақта туристік əлеуеттің 
жоғарлауына септігін тигізеді. 
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АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ЖƏНЕ 

ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ЕСЕБІ 
 

Ақшалай қаражаттары жəне олардың элементтері. 
 кəсіпорындар мен ұйымдарда ақшалар арқылы есеп айырысу операцияларының 

бухгалтерлік есебін жүргізгенде мыналарды басшылыққа алу керек: 
 ақшалар арқылы есеп айырысу операцияларын толық жəне уақытылы дер кезінде 

есептеу;  
 кəсіпорындар мен ұйымдардағы ақшалардың түгелділігін жəне олардың тиімді 

пайдаланылуын бақылау; 
 есеп айырысу, төлеу тəртібін бақылау, кəсіпорын ақшаларының кіріске алынуы мен 

шығыс етілуін дұрыс есептеу. 
Қазіргі таңда ақшалар қозғалысын басқару қаржы нарығының күрделілігіне 

байланысты маңызды мəселе болып саналып отыр. Ақшалар мен оның баламаларын дұрыс 
ашып көрсету жəне жіктеу кəсіпорын қызметінің нəтижесін дұрыс бағалау үшін қажет.  

Ақшалар шоттарында тек қана жедел арада міндеттемелерді өтеу үшін төлем жасауға 
қабілетті активтер есептеледі. Кəсіпорындар мен ұйымдардың ақшалары олардың 
кассасындағы, есеп айырысу жəне валюталық шоттарындағы ақшаларынан, 
аккредетивтеріндегі ақшаларынан, чектеріндегі ақшаларынан, банктердегі арнаулы 
шоттарындағы ақшаларынан, сондай-ақ аударылған жолдағы ақшаларынан құралады. 
«Кəсіпорындар мен ұйымдардың бухгалтерлік балансындағы ақшаларының қалдығы» деп 
аталатын бабында осы жоғарыда аталған ақшалар шоттарындағы ақшалардың барлық 
қалдығының жиынтық сомасы жазылады. 

Ақшалай қаржылар – кассадағы жəне банк шотындағы ақшалар. Ақшалай қаржыларға 
нақты ақшалар мен қалпына келтіруге дейінгі жарналар жатады. 

Ақшалай қаржылардың ағымы- ақшалай қаржылар мен олардың эквиваленттерінің 
келуі мен кетуі. 

Ақшалай қаржылардың эквиваленттері- қысқа мерзімді, жоғары өтімді салулар, олар 
ақшалай қаржылардың анықталған сомасына жəне бағалықтардың өзгеруіне тəуекелге 
душар ететін салулар.  

Ақша баламалары (эквиваленті) – бұл ақшаларға ұқсас, бірақ басқаша жіктелетін 
активтер болып табылады. Оларға қазыналық вексельдер, коммерциялық қағаздар жəне 
депозиттік сертификаттар жатады. Түрлі ұсталымдар мен айыппұлдар ұйымның ақшалары 
қатарына жатқызылмайды. Сондықтан да оларды кассадағы ақшалар шотында есептемейді. 
Ақша баламаларын кəсіпорынның есеп айырысу құралдары ретінде қарастырудың қажеттілігі де 
жоқ. Көп жағдайларда оларды қысқа мерзімді инвестициялар шотында есептейді.  

Овердрафт дегеніміз ұйымның иелігіндегі, яғни активті шоттың қалдығындағы 
сомадан артық сомада төлем төлеу нəтижесінде пайда болған кредиттік қалдық. Бұл сома 
қысқа мерзімді міндеттеме болып табылады жəне кредиторлық борыш ретінде есептеледі. 
Овердрафт ұйымдар мен кəсіпорындардың банк мекемесі арқылы басқаларға төленген 
қаржысы есеп айырысу шотындағы қалдық сомадан артық болған уақытта пайда болады. 
Егер овердрафт үлкен көлемде болатын болса, онда бұл сома ұйымның балансында немесе өз 
алдына жасалған түсіндірмелі құжатынад бөлек көрсетілуі керек.  

Ақша қаражаттарын сақтау, қабылдау мен беру үшін əрбір ұйымның кассасы болады. 
Кассир – материалдық жауапты адам. Ол касса операцияларын жүргізу тəртібімен таныс 
болуға тиіс. Осыдан кейін ғана оның материалдық толық жеке дара жауапкершілігі туралы 
онымен шарт жасалынады. 

Кассадағы ұлттық валюта түріндегі қолма-қол ақшаның есебі Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкісі бекіткен кассалық операцияларды жүргізу тəртібіне сəйкес 
жүргізіледі.  

Кассаға нақты ақша ағымдағы банктік шоттан ақшалай чек негізінде түседі. Кассаға 
ақша қабылдау кассаның кіріс ордерлері бойынша жүзеге асырылады, оған бас бухгалтер 
мен кассир қол қояды. Кассаға ақша салған жеке немесе заңды тұлғаларға бас бухгалтер мен 
кассир қол қойған ақшаны қабылдағаны туралы квитанция беріледі.  

96 



Кассадан ақша беру кассаның шығыс ордерлерімен немесе басшы мен бас бухгалтер қол 
қойған тиісінше рəсімделген төлем тізімдемелерімен акт беруге жазылған өтініштен, шоттармен 
жəне басқа да құжаттармен рəсімделеді. Жекелеген адамға кассаның шығыс ордері бойынша 
ақша берген кезде кассир алушының төлқұжатын немесе жеке басының куəлігін көрсетуді талап 
етеді. Оның атауы мен номері, оны кімнің жəне қашан бергенін ордерде көрсетеді. Алушы касса 
ордеріне қол қояды жəне алған сомасын: теңгені – жазумен, тиынды 
– сандармен көрсетеді.  

Сенімхат бойынша берілген ақша жағдайында касса шығыс ордерінде ақшаны алуға 
сенім берілген адамның тегі, аты мен əкесінің аты көрсетіледі. Егер ақша төлем тізімдемесі 
бойынша жүргізілетін болса, ол тізімдемеге: «Сенімхат бойынша» деген жазу жазылады. Бұл 
жазуды касса шығыс ордеріне немесе ведомостьқа (төлем тізімдемесіне) қоса тіркейді. 

Кіріс жəне шығыс касса ордерлері мен оның орнына жүретін құжаттарды бухгалтерия 
дəл, əрі айқын етіп сиямен немес түтікше қаламмен жазып береді. Жалақы, уақытша еңбекке 
қабілетсіздігі жөніндегі жəрдемақылар мен сыйлықтар төлем тізімдемесі бойынша 
таратылады, оның қас бетінде (титул) ақша беретін мерзімі мен оның жалпы сомасы 
көрсетіледі жəне оған басшы мен бас бухгалтер қол қояды.  

Банктен ақша алғаннан кейін үш күн өткен соң кассир төлем тізімдемесіне еңбек ақысы 
бойынша тиесілі сомасын алмаған адамдардың ата-тегінің тұсына мөртаңба соғады, берілмеген 
соманы төленбеген жалақы тізіміне енгізеді, тізімдемеде нақты төленген сома мен депозитке 
салынуға тиісті сома жөнінде жазылады. Егер төлемді кассир емес, уəкілдік алған адам жасайтын 
болса, төлем тізімдемесінде: «Тізімдеме бойынша ақша таратқан» деген жазу жазылады. Касса 
ордерлерінде өшіріп жазуға, бүлдіруге жəне түзетуге жол берілмейді.  

Жазылған касса ордерлері немесе олардың орнына жүретін құжаттар Кіріс жəне Шығыс 
құжаттарын тіркеу журналында тіркеледі, ол Кіріс жəне Шығыс касса құжаттарына жеке-жеке 
ашылады. Онда мыналар көрсетіледі: Кіріс жəне Шығыс ордерінің толтырылған күні мен номері, 
кассаға түскен жəне жұмсалған ақшалардың (жалақы, сыйлықтар, стипендиялар, іссапарға 
төленген жəне басқа да шығыстар) нысаналы мақсаты көрсетіледі. Егер ақша қаражаттарының 
нысаналы мақсаты туралы деректерді машинограмма түрінде алатын болса, Кіріс жəне Шығыс 
касса құжаттарын тіркеу журналында тек құжаттың толтырылған күні, номері мен сомасы 
көрсетіледі. Ал ақшалай қаржыларды түгендеу олардың сақтығын қамтамасыз ету, ақшалай 
операциялар бойынша операциялардың жүргізілуінің дұрыстығын тексеру мақсатында 
кəсіпорынның басшысымен бекітілген комиссиямен жүзеге асырылады. Түгендеу кезінде 
кассадағы ақшалардың жəне басқа да құндылықтардың нақты бары қаралады. Түгендеуде барлық 
ақшалай қаражаттар бойынша жүргізілген операциялардың толықтығы, дұрыстығы, нақты іс 
жүзінде бары жəне толтырылған құжаттардың дұрыстығы қаралады. Бағалықтардың нақты бары 
анықталып, құжаттардағы мəліметтермен салыстырылады. Түгендеу тізіміне барлық тексерілген 
құндылықтар жазылады. Түгендеу нəтижелерін шығарғанда ауытқулар, яғни артықшылықтар 
немесе жетіспеушіліктер анықталуы мүмкін . Мұндай артықшылықтар кіріске алынуы керек. 
Ақшалай қаржыларды түгендеу олардың сақтығын қамтамасыз ету, ақшалай операциялар 
бойынша операциялардың жүргізілуінің дұрыстығын тексеру мақсатында кəсіпорынның 
басшысымен бекітілген комиссиямен жүзеге асырылады. Түгендеу кезінде кассадағы 
ақшалардың жəне басқа да құндылықтардың нақты бары қаралады. Түгендеуде барлық ақшалай 
қаражаттар бойынша жүргізілген операциялардың толықтығы, дұрыстығы, нақты іс жүзінде 
бары жəне толтырылған құжаттардың дұрыстығы қаралады. Бағалықтардың нақты бары 
анықталып, құжаттардағы мəліметтермен салыстырылады. Түгендеу тізіміне барлық тексерілген 
құндылықтар жазылады. Түгендеу нəтижелерін шығарғанда ауытқулар, яғни артықшылықтар 
немесе жетіспеушіліктер анықталуы мүмкін.  

Валюта дегеніміз мемлекетпен қабылданған заңдық төлем құралы болып табылатын 
жəне айналымда жүретін банкноттар, қазына билеттері жəне монеталар түріндегі ақша 
белгілері болып табылады.  

Қазақстан Республикасының валютасына: айналымдағы, сондай-ақ, айналымнан 
алынған немесе алынғалы жатқан, бірақ ауыстырылатын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкінің банкілік билеттері түріндегі теңгелер; Қазақстан Республикасындағы 
банктер мен несиелік мекемелердің шоттарындағы теңгелік қаражаттар; Қазақстан 
Республикасының валютасындағы бағалы қағаздар – төлемдік құжаттар, қорларға қатысты 
құндылықтар жəне басқа да борыштық міндеттемелер жатады. 
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Шетел валютасы – бұл шет мемлекеттердің валютасы. Оған жататындар: шет 
мемлекеттің төлемдік құралы болып табылатын жəне айналымда жүретін банкноттар, қазына 
билеттері жəне монеталар түріндегі ақша белгілері, сондай-ақ, айналымнан алынған немесе 
алынғалы жатқан, бірақ, ауыстырылатын ақша белгілері; шет мемлекеттің ақша бірлігінде, 
халықаралық ақша жəне есептесу бірлігінде. 

Валюталық операциялар.Қазақстан Республикасының аумағындағы күші бар заңдарға 
сəйкес барлық валюталық операциялар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арқылы 
немесе валюталық операциялар жүргізуге Ұлттық Банктің лицензиясын алған банктер жəне 
өзге де несиелік мекемелер арқылы іске асырылуы керек. Валюталық операциялар дегеніміз: 
бұл валюталық құндылықтарға меншік құқығы мен басқа да құқықтардың ауысуымен 
байланысты, сонымен бірге, төлем құралы ретінде шетел валютасын жəне шетел 
валютасындағы төлемқұжаттарын пайдаланумен байланысты операциялар; Қазақстан 
Республикасына валюталық құндылықтарды əкелу жəне аудару, Қазақстан Республикасынан 
валюталық құндылықтардыалып шығужəне аудару; халықаралық ақша аударуды іске асыру. 
Қазақстан Республикасының 1996 жылы 24 желтоқсанда шыққан «Қазақстан 
Республикасындағы валюталық реттеу туралы» заңына сəйкес, шетел валютасымен жəне 
шетел валютасындағы бағалы қағаздармен жасалатын барлық операциялар ағымдағы 
валюталық операциялар жəне капиталдың қозғалысымен байланысты валюталық 
операциялар деп бөлінеді.  

Өкілетті банктерде заңды түлғалар - резиденттермен шетел валютасындағы 
шоттардың ашылуы, жүргізілуі жəне жабылуы №266 2000ж. 2 маусымдағы «Қазақстан 
Республикасының банк клиенттерінің банктік шоттардың ашылу, жүргізілу жəне жабылу 
тəртіптері туралы» Нүсқаулықта күрсетілген тəртіпте жүзеге асады. Заңды тұлға - 
резиденттерінің тауарлар (жұмыс, қызмет) экспорты үшін түсетін валюталық сомасы экспорт 
күнінен бастап 120 күн ішінде міндетті түрде банк шоттарына кіріске алынуы керек. Заңды 
түлғалар - резиденттер резидент емес тұлғаға төлем ақы жүргізген кезде үкілетті банкке 
дүрыс ресімделген құжаттарды (келісім-шарттар, инвойстар, коноссаменттер т.б.) үхынуы 
тиіс. Өкілетті банктер валюта заңының орындалуын тексеру мақсатында жүзеге асып жатқан 
валюталық операцияға тиісті қажетті қосымша ақпарат пен құжаттарды талап етуге қүқылы. 
Ағымдағы валюталық операциялар үкілетті банктер арқылы шектеусіз жүргізіледі. 2001ж. 31 
наурызда №88 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасымен бекітілген 1996ж. 
24 желтоқсандағы «Валюталық реттеу туралы» Заңға жəне «Капитал қозғалысымен 
байланысты валюталық операцияларды тіркеу ережелеріне» сəйкес капиталдың резидент 
еместен резидентке қозғалысымен байланысты Қлоперацияларды жүргізу мен есебін 
ұйымдастырудың тəртіптері бекітілген. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Право собственности охватывает правовые нормы, закрепляющие, регулирующие и 

охраняющие состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам, что в 
совокупности составляет право собственности, понимаемое в объективном смысле как 
единый, комплексный (многоотраслевой) правовой институт.  

Институт права собственности выполняет в обществе три основные функции: его 
нормы, во-первых, устанавливают принадлежность того или иного имущества определенным 
лицам; во-вторых, закрепляют правомочия собственника по владению, пользованию и 
распоряжению, принадлежащим ему имуществом; в-третьих, предусматривают правовые 
средства охраны прав и интересов собственника.  

Таким образом, гражданско-правовой институт права собственности охватывает 
сферы, устанавливающие характер и содержание правомочий собственника, гражданско- 
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правовой режим объектов права собственности, включая правила о возможности и порядке 
приобретения и прекращения права собственности на эти объекты, формы права 
собственности , гарантированные законом, гражданско-правовые способы защиты права 
собственности (ст. ст. 188, 235, 249, 250, 261, 264 ГК), ибо его служебная функция в том и 
состоит, чтобы закрепить существующие в данном обществе экономические отношения 
собст-венности, составляющие основу всякого общественного строя.  

Определение права собственности как субъективного права является основным 
признаком данного правового института. Реальность и ценность всякого субъективного 
права заключается в характере и объеме тех возможностей, которое данное право 
предоставляет данному лицу. В теории юридической науки дается определение 
субъективного права как меры возможного, дозволенного поведения лица, обладающего 
данным правом, гарантируемой государством. 

Ю.К. Толстой при толковании субъективного права акцент делает на таком моменте, 
как гарантированность этого вида права со стороны государства, и трактует субъективное 
право как «меру юридической власти, которую закон закрепляет за собственником»[1], но в 
то же время уточняет, что субъективное право собственности это также «закрепляемая за 
собственником юридическая обеспеченная возможность владеть, пользоваться и рас-
поряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе 
путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих 
закону и иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы 
других лиц, а также возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его 
хозяйственного господства»[2].  

Правильнее толковать субъективное право собственности как гарантированную 
государством меру возможного, дозволенного поведения лица и юридической власти, 
закрепляемого за носителем этого права требовать восстановления своих полномочий, ибо 
реальность и ценность всякого субъективного права заключается в характере и объеме тех 
возможностей, которое данное право предоставляет лицу[3].  

Такая характеристика права собственности как субъективного раскрывает его качества 
как абсолютного права. Абсолютный характер права собственности является отражением пол-
ноты «своей власти», принадлежащей собственнику в качестве управомоченного, которому 
противостоят все другие лица — носители пассивной обязанности воздержания от действий, 
препятствующих удовлетворению юридически охраняемых интересов собственника. Ибо, как 
правильно указывал в свое время Г.Ф. Шершеневич, «важно не то, что может субъект права, а то, 
чего не смеют субъекты обязанности»[4].  

Действительно, особенность содержания субъективного права собственности состоит 
не в дозволенности действий носителя права собственности, а в возможности совершения 
определенных действий при соответствующих поведениях обязанных лиц. Правовая 
обязанность выступает, прежде всего, в качестве средства регулирования поведения граждан, 
и осуществляется она нормами объективного права, на основе которых провозглашается и 
гарантируется, что частная собственность неприкосновенна. Гражданское субъективное 
право собственности в единстве с соответствующей ему правовой обязанностью всех других 
лиц и составляет содержание гражданского правоотношения, называемого абсолютным. 

Исходя из абсолютности права собственности, предстоит оценить предложенное не 
только в теории, но и законодательстве определение содержания права собственности через 
триаду – владение, пользованием распоряжение.  

 теории по поводу данной триады было высказано много интересных мнений. Одна 
из важнейших проблем, выдвинутых учеными, - какой из этих компонентов имеет решающее 
значение для наличия права собственности, и другая – исчерпывается ли содержание права 
собственности «триадой»? 

Под правомочием владения понимается юридически обеспеченная возможность 
фактического обладания имуществом п.2 ст. 188 ГК). 

Обладание вещью собственник осуществляет через право собственности, значит, 
владение уживается рядом с правом собственности, вовсе не устраняя его. Правило аренды 
может служить наглядным примером — арендатор владеет имуществом, тогда как оно 
остается на праве собственности у арендодателя-собственника. Владение имеет 
предусмотренное законом основание или титул (таковыми могут быть, например, договор 
купли-продажи, завещание и т.п.), тогда оно называется законным или титульным владением  
 противоположность фактическому, беститульному или незаконному владению[5].  
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Право пользования представляет собой юридически обеспеченную возможность 
извлекать из имущества его полезные свойства, а также получать от него выгоды. Выгода 
может вступать в виде дохода, приращения, плодов, приплода и в иных формах (часть 3 п.2 
ст.188 ГК).  

Пользование составляет цель права собственности, но собственник может, не лишаясь 
своего права, предоставить имущество во временное пользование другому лицу (например, 
договор проката автомобиля, холодильника и т.п.). Правомочие пользования тесно связано с 
правомочием владения, так как собственник может пользоваться своим имуществом только 
при условии одновременного владения им.  

Право распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность 
определять юридическую судьбу имущества (часть 4 п.2 ст. 188 ГК ). Собственник 
распоряжается имуществом, передавая его в собственность и управление другому лицу, 
заключая любые сделки — продать, подарить , сдать в наем и т.п. Как мы видим, правомочие 
распоряжения «решает» судьбу имущества, вплоть до того, что исчезает объект права 
собственности (уничтожение вещи), а значит, прекращается и право собственности . Отсюда 
вытекает, что если права пользования и владения, возможно, бывают выделенными из права 
собственности путем передачи их другому субъекту, то, передавая право распоряжения, 
собственник лишается и права собственности.  

Из приведенного выше анализа понятия права собственности как субъективного права 
вытекает вывод, что субъективное право собственности — это гарантированное 
законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Данное положение закреплено в ст. 188 
ГК. Гарантии — признание и защита права собственности субъекта устанавливаются 
государством на основании принятых им нормативных правовых актов. 

Объектом гражданского права становится все то, на что направлены гражданские права  
 обязанности, то есть все то, что служит предметом (или результатом) деятельности 
участников гражданских правоотношений. 

Среди объектов гражданских прав доминирующее место занимают веши, т.е. 
предметы внешнего материального мира, созданные трудом человека или находящиеся в 
естественном состоянии.  

 объектам гражданских прав относятся не только вещи как результаты труда, но 
материальные и нематериальные услуги (результаты работы физических и юридических лиц по 
ремонту имеющихся вещей или по созданию новых, деятельность по перевозке пассажиров  
 грузов, по хранению вещей и т.д.), а также результаты творческой деятельности граждан 
(прежде всего произведения науки, литературы и искусства, результаты технического 
творчества как объекты авторского и изобретательского права), личные неимущественные 
блага граждан и организаций, закрепляемые и охраняемые гражданским правом (ст. 115 ГК). 

Объекты гражданских прав принято разделять на: 1) вещи (включая деньги и ценные 
бумаги); 2) услуги (действия, работы); 3) результаты творческой деятельности; 4) личные 
неимущественные блага.  

В соответствии со ст. 115 ГК объектами гражданских прав могут быть имущественные 
 личные неимущественные блага и права. Вещи и услуги (результаты действий) могут быть 
объединены в категорию имущественных объектов гражданских прав, а результаты творческой 
деятельности и личные неимущественные блага - в категорию неимущественных объектов 
гражданских прав. Причем законодатель, трактуя такие понятия, как имущественные блага и 
права, уточняет, что это имущество, и далее перечисляет отдельные виды имущества.  

Понятие «имущество» широко используется в законодательстве и науке права, особенно 
гражданского, хотя в несколько ином значении, чем в экономике. Данным понятием в 
экономической науке обозначают собственность в широком смысле слова с производными от 
нее экономическими формами. В этом значении, например, имущество предприятий, наряду с 
живым трудом, представляет собой материальную основу их деятельности.  

В гражданском праве термин «имущество» используется как для обозначения конкретных 
вещей, так и при определении совокупности имущественных прав и обязанностей субъекта, 
например, когда при наследовании определяется имущество (в состав наследственного 
имущества включаются и долги наследодателя), или когда речь идет об имуществе, находящемся 
на балансе предприятия (в состав которого входят не только здания, сооружения, оборудование, 
но и требования к должникам об оплате поставленной продукции, 
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и обязанности по выплате сумм, причитающихся кредиторам, например, за поставку сырья, 
и т.п.).  

Некоторые авторы при рассмотрении понятия имущества указывают, что его можно 
определить однозначно, как совокупность вещей. Р.О. Халфина и М.Г. Масевич 
рассматривают два элемента - вещь и отношение[6].  

Другие полагают, что это понятие имеет троякое значение и употребляется для 
обозначения либо совокупности вещей, либо имущественных прав, либо имущественных прав  
 обязанностей, принадлежащих определенному лицу[21]. Иногда отмечается и четыре 
значения слова «имущество». 

Таким образом, в настоящее время в юридической литературе имущество 
характеризу-ется двояко: с одной стороны, под имуществом понимают вещи или 
совокупность вещей, включая деньги и ценные бумаги, и определяют его при этом как 
объект права (или правоотношения); с другой стороны — как совокупность субъективных 
прав, иногда и обязанностей.  

Качество имущества приобретается вещью при подпадании ее под волю человека, при 
выступлении в качестве объекта права. Свойство имущества у вещей возникает как их 
социальное свойство, выражающее отношения людей и опосредствованное волевым 
отношением к вещам как носителям потребительной стоимости и стоимости[7]. 

Волевое отношение к вещи, как к своей, — это есть собственность. Можно ли отсюда 
констатировать, что имущество и собственность есть тождественные понятия? Собственность 
 имущество - близкие, даже во многом тождественные понятия, последнее в действующем 
законодательстве обычно представлено как объект права собственности, как, например, в ст. ст. 
188,191 ГК, но отсюда не следует, что понятие «имущество» уже понятия собственности: 
«имущество» для обозначения собственности употребляется в узком значении этого понятия.  

Объектом права собственности являются индивидуально определенные вещи, 
обладающие социальным свойством имущества, которое возникает у вещей в рамках 
общественных отношений при попадании в распоряжение человека.  

Объектом права является все то, что может служить средством осуществления 
интереса. А средством осуществления интереса могут быть, как известно, вещи и чужие 
действия.  

 зарубежной теории права объектом права собственности признаны не только вещи, 
но и нематериальные блага. Многие системы права, признавая объектом права 
собственности не только вещи, но и некоторые права, в том числе и право требования, 
называют их бестелесным имуществом. При определении денег как объекта права 
собственности французское право все еще основывается на реальной вещи, как на телесном 
имуществе. Отнесение денег к разряду бестелесного имущества было свойственно русскому 
гражданскому праву[8].  

Особенность денег как имущества состоит в их двойственной природе как 
материального объекта (имущества) и нематериального (безналичные деньги). В отношении 
наличных денег у владельца возникает вещное право, а по поводу безналичных денег - 
имущественное отношение с банком, заключающееся в праве требования. 

Значит, имущество — это не только вещи, но и имущественные отношения, 
обязательственные права требования, предметом которых являются вещи, предметы 
материального мира. Отношения по поводу действий, не связанных с передачей вещей и 
иных материальных благ, или тех действий, результатом которых не являются материальные 
объекты, представляют собой отношения неимущественные.  

Согласно ст. 115 ГК под имуществом подразумеваются имущественные блага и права. 
Под имущественными благами законодатель понимает все те материальные предметы 

 иные ценности, в частности энергию, работы и услуги, которые могут удовлетворять 
материальные и иные потребности субъектов права и быть включенными в сферу 
отношений, регулируемых гражданским правом. Поэтому, например, солнце и солнечное 
излучение в число имущественных благ как объектов гражданских прав не входят, хотя, 
несомненно, являются благом для человечества. К имущественным благам могут быть 
отнесены лишь те объекты природы, которые, являясь природными ресурсами, 
одновременно могут быть объектами человеческой деятельности и признаны 
законодательными актами в качестве объектов права собственности. 

Согласно п.3 ст.6 Конституции и ст. 193 ГК земля, ее недра, воды, растительный и 
животный мир, другие природные ресурсы находятся, за исключением случаев,  
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предусмотренных законодательными актами, в государственной собственности и, значит, 
относятся к имущественным благам.  

Итак, имущественные блага и имущественные права, как вытекает из положений 
законодательства, объединены общим понятием имущества. Поэтому под имуществом могут 
пониматься как отдельные имущественные блага или имущественные права, так и их 
совокупность. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ 

 
Право на образование – одно из неотъемлемых прав человека, относимое к правам 

человека второго поколения. Его историю традиционно отсчитывают с 1793 года, когда в 
Декларации прав человека и гражданина якобинской Конституции I года перед обществом 
была поставлена задача обеспечения доступности образования для каждого.  

Вместе с тем, вопросы права на образование обсуждаются на протяжении всей истории 
существования человечества, не говоря уже о том, что те или иные представления о доступности 
и необходимости образования для тех или иных слоев населения, справедливости  
 сфере образования находят выражение в реально существующей общественно-
исторической практике. 

Целью данной статьи является рассмотрение взглядов древнегреческих мыслителей 
на образовательно-правовые проблемы и их социальной обусловленности. 

Прежде всего, необходимо определить, что мы имеем в виду под понятием 
образование. Для нас образование – это, в первую очередь, синоним формирования человека 
 соответствии с образом, являющимся общественным идеалом, на достижение которого 
направлены усилия становящегося индивида. В разные эпохи становится актуальным тот или 
иной идеальный образ, вызванный к жизни конкретным способом общественной 
жизнедеятельности человека.  

Право на образование в таком случае – это исторически-конкретная возможность, 
имеющаяся у индивида, для достижения этого идеального образа и осуществления им 
способа жизнедеятельности, достойного человека. Наивысшую степень осуществления такой 
возможности дает высшее образование. 

Как видим, такой взгляд существенно отличается от общепринятого, 
зафиксированного, к примеру, в определении Задориной М.А: «Право на образование – это 
конституционное право на получение определенной суммы знаний, создающее предпосылку 
для социально-экономического и правового прогресса общества, развития каждого человека, 
его культуры и благополучия» [1, с.93].  

Приведенное определение никак нельзя назвать универсальным, поскольку право на 
образование не сводится к определенному массиву имеющихся в наличии нормативно- 
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правовых актов, как и не ограничивается возможностью получения определенной суммы 
знаний. Понимание же права на образование, предлагаемое нами, ориентировано не на 
номинально-количественные, а на содержательные, сущностные основания и обладает 
большим эвристическим потенциалом.  

Человек в эпоху античности мыслится как микрокосм, малый космос, воплощающий в 
себе все характеристики макрокосма, космоса большого. Космос, представлявшийся в эпоху 
античности живым существом, гармоничен, разумен, прекрасен, упорядочен, несуетен, 
целостен. Стало быть, таков и идеальный человек. 

Ориентация на образ космоса в качестве основы имеет особенности организации 
общественно-природной жизнедеятельности того времени. Как пишет Н.В. Гусева: «В 
структуре практической деятельности в античности особый акцент делался на функции 
целеполагания, в которой отражалось воплощение субъектной характеристики как 
прерогативы рабовладельца, свободного горожанина по отношению к рабу, на которого 
возлагается лишь функция исполнения приказа рабовладельца. Такое разделение 
деятельности и акценты отражались в натурфилософских системах в особой форме, в виде 
гипертрофированного представления о функциях целеполагания, которое выражается в 
онтологизированном образе начала. Образ начала, космоса, таким образом, возникает как 
результат человеческого мироустройства» [2, с. 45].  

Приближение к образу первоначала, самоосуществление человека как такого 
особенного, которое равномощно и равновелико целому, всеобщему, в представлении 
античных мыслителей возможно через знание. Для Сократа знание божественно по своим 
истокам и статусу. Задача человека – добыть это знание через осмысление универсалий. 
Степень, глубина этого осмысления, природная предрасположенность к постижению основ и 
первоначал бытия становятся основанием и условием занятия человеком той или иной 
позиции в организации общественного пространства и представлений о справедливости этой 
организации. Говоря о специфике правосознания античной эпохи, В.С.Нерсесянц пишет: 
«Степень овладения знанием означает меру причастности людей к божественным началам и, 
следовательно, уровень справедливости и законности в общественной, политической и 
частной жизни» [3, с.408].  

Для Платона истинное образование – это постижение вечного бестелесного мира эйдосов, 
являющихся прообразами всех существующих в эмпирическом мире тел, вещей и явлений. 
Познание этого вечного мира доступно немногим избранным – только философам, а 
образование, достойное человека, которое можно назвать поистине высшим образованием для 
представителей эпохи античности – это философское образование. Для кого же оно доступно 
 необходимо? 

 своих размышлениях Платон выделяет три сословия: правителей, стражей, 
ремесленников и землевладельцев, что отражает социальную структуру древнегреческого 
полиса. Эта структура пирамидально-иерархична. На вершине социальной пирамиды 
находятся правители, способные к осмыслению универсалий и устроению общественной 
жизни в соответствии с ними; ниже расположены стражи, обладающие определенной 
духовностью, проявляющейся в преданности государству; в основании же этой пирамиды 
находится основная масса граждан - ремесленники и земледельцы, которые, по убеждению 
Платона, не поднимаются выше материальных интересов и руководствуются лишь 
влечениями и чувственностью.  

Философское образование – прерогатива управляющего сословия. В «Законах» 
Платон пишет, что именно философы должны стоять во главе государства. Становление 
философа – это дело практически всей жизни. Философию «дозволяется изучать только по 
достижении 30 лет, когда ум укоренился в ориентации на стабильность, сохранение статус-
кво и послушание учителю-философу, вещающему абсолютные истины, почерпнутые из 
вечного мира идей» [4, с.51]. И лишь к пятидесяти годам граждане, получившие 
философское образование, могут приступить к делам управления государством [5, с.88]. 
Длительность подготовки правителя-философа обусловлена его ответственностью за 
организацию социальной жизни по образу и подобию космического мироустройства, за 
установление гармонии и порядка в государстве, где основными доблестями должны стать 
не богатство и знатность, а мудрость, мужество и справедливость.  

Остальные два сословия, согласно Платону, тоже должны быть образованы. В «Законах» 
он призывает охватить воспитанием всех граждан, провозглашая принцип всеобщего 
обязательного обучения: «Стар и млад должны по мере сил получить образование».  
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Позже в «Государстве» он пишет о том, что обучаться должны только два сословия: 
философы и стражи.  

Однако принципиально позиция Платона по поводу образования не изменилась. Речь 
в его творчестве идет о двух видах и уровнях образования: философско-теоретическом и 
эмпирическом. Первое необходимо для управляющего сословия, чтобы на разумных, 
справедливых основаниях управлять общественной жизнью, второе – для остальных 
свободных граждан, чтобы они могли ориентироваться в эмпирически воспринимаемой 
реальности и учились подчиняться законам общественного устройства. Толпе, считал 
Платон, не присуще быть философом. Самое же главное - надобности в философском 
образовании для нее нет.  

Об образовании же для рабов речи вообще не идет, поскольку статусом человека они 
не наделялись. 

Сходные взгляды на образование высказывает Аристотель. Утверждая, что все люди от 
природы стремятся к знанию, все науки он делит на две группы – философию, науку об 
«определенных причинах и началах», являющуюся высшим видом познания, и все остальные, 
занятые познанием эмпирически наблюдаемых вещей. Занимающийся философией , «знает все, 
хотя он и не имеет знания о каждом предмете в отдельности»; «способен познать трудное  
 нелегко постижимое для человека [ведь воспринимание чувствами свойственно всем, а 
потому это легко и ничего мудрого в этом нет)» [6, с.68]. 

Если все науки изучаются ради вне их лежащей прагматичной цели, то цель изучения 
философии – в ней самой. Философское познание – это непрерывный, бесконечный путь 
самосозидания человека, его приближения к вечному и совершенному космическому Уму и 
тем самым обретения высшего наслаждения и счастья. 

Для Платона занятия философией необходимы в первую очередь для разумного 
устроения общественной реальности, Аристотеля же более интересует вопросы 
самосовершенствования и блага отдельного человека. Назначение философа – стать наставником 
для тех, кто на этом пути менее продвинут. «Мудрому надлежит не получать наставления, а 
наставлять, и не он должен повиноваться другому, а ему - тот, кто менее мудр»  
[6, с.68]. . 

Успешно заниматься философией может только тот, кто свободен, кто избавлен от 
необходимости жизнеобеспечения, поскольку занятия философией - это процесс, 
продолжающийся всю жизнь.  

Разумеется, возможность непрерывных занятий философией доступна только весьма 
обеспеченному рабовладельцу. Аристотель вовсе не исключает таковую и для менее 
обеспеченных людей, занятых физическим трудом, говоря, что можно поступать прекрасно и 
добродетельно даже и с умеренными средствами. Тем не менее, вполне справедливо он 
считает, что работы, которые исполняются за плату, «лишают людей необходимого досуга и 
принижают их» [7, с.629]. 

Как видим, и у Платона и у Аристотеля право на образование в соответствии с 
идеальным образом человека имеют только слои крупных рабовладельцев. Насколько же это 
справедливо с точки зрения великих мыслителей?  

Осмысление вопроса о справедливости в области права происходит у них в рамках 
естественного права. 

Для Платона справедливость заключается в том, «чтобы каждое начало (каждое 
сословие, каждый член государства) занимались своим делом и не вмешивалось в чужие 
дела. Кроме того, справедливость требует, по Платону, соответствующей иерархической 
соподчиненности этих начал во имя целого. Так, характеризуя справедливость в идеальном 
государстве, Платон пишет: «заниматься каждому своим делом это, пожалуй, и будет 
справедливостью»; «справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял 
тоже свое» [8, с. 205-206]. Справедливость, по Платону, состоит также в том, «чтобы никто 
не захватывал чужого и не лишался своего» [8, с. 206]. 

Справедливость, по Платону, предполагает «надлежащую меру», определенное 
равенство. Он различает два вида равенства: «геометрическое равенство» (равенство по 
достоинству и добродетелям) и «арифметическое равенство» («равенство меры, веса и 
числа»). «Геометрическое равенство» – это «самое истинное и наилучшее равенство»: 
«большему оно уделяет больше, меньшему – меньше, каждому даря то, что соразмерно его 
природе» [9, с.208]. Право на образование лежит для Платона именно в рамках 
«геометрического равенства».  
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Аристотель различает справедливость распределяющую и справедливость 
уравнивающую.  

«Распределяющая справедливость – это проявление справедливости при 
распределении всего того (власти, почести, выплат и т.п.), что может быть разделено между 
членами общества. Здесь возможно как равное, так и неравное наделение различных лиц 
соответствующими благами» [3, с. 413]. 

«Уравнивающая справедливость действует в сфере обмена и «проявляется в 
уравнивании того, что составляет предмет обмена» [3, с. 413]. Этот вид справедливости 
применяется в области гражданско-правовых сделок, возмещения вреда, преступления и 
наказания» [3, с. 413]. 

Вполне очевидно, что в сфере образовательных отношений действует 
распределяющая справедливость. 

 результате рассмотрения взглядов античных философов на проблемы права на 
образование мы пришли к следующим выводам. 

Высшее, самое достойное человека образование и для Платона и для Аристотеля – это 
философское образование. 

Назначение философии, ее ничем не заменимая специфика - в осмыслении мира как 
целого. Такое осмысление помогает понять закономерности мирового развития, основания и 
перспективы становления любого частного, особенного явления. Тем самым беспредельно 
раздвигаются границы человеческого «Я», в пространство которого входит весь мир, в 
отличие от пространства личности, ограниченной плоской картиной эмпирически 
наблюдаемой действительности. 

Для Платона философское образование имеет непосредственной целью разумное, 
гармоничное устройство человеческой жизни, такое же гармоничное, как устройство мира, 
космоса. Для Аристотеля оно является путем к личному счастью, понимаемому не как 
непрерывное получение удовольствий от вещей, пищи, путешествий и т.д., характерное для 
наших современников, а как состояние соответствия, уподобления прекрасному космосу в 
результате непрерывного бескорыстного самосовершенствования человека.  

 представлении древних мыслителей возможность философского осмысления 
действительности – огромная привилегия, право на которую имеют лишь немногие избранные 
– рабовладельцы, избавленные от необходимости трудиться за плату и заниматься физическим 
трудом. Такое положение дел и Платону и Аристотелю представляется весьма справедливым и 
соответствует законам космоса. Взгляды античных мыслителей на справедливость в области 
образования обусловлены природно-социальными предпосылками – устройством наличной 
социальной действительности и тем самым выступают ее отражением.  

Актуальность взглядов философов древности для сегодняшнего дня связана с 
пониманием высочайшего статуса философии. Неотъемлемое право любого становящегося 
человека – это право на формирование пространства личности, соразмерного пространству 
целого, обладающей возможностью соотносить себя с этим целым, осмысливать в его 
контексте свое собственное существование. Лишь только полноценное философское 
образование является основой реализации этого права. 
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АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АУДИТІ 

 
Ақша қаражаты жедел жайылатын активтерге жатады жəне касса мен банк шоттарында 

жатқан қолма қол ақша қаражаттары болып табылады. Ақша қаражаттарының аудиторлық 
тексеру бағдарламасы аудиттің 6-шы суретте көрсетілген процедураларынан тұрады.  

Ақша қаражаттарының ұрлану мүмкіндігі үлкен болғандықтан, көбінесе 1010 
«Кассадағы ақша қаражаты », 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты» 
шоттары мəні бойынша тексерілетін категорияға жатады. Мəні бойынша тексеру 
процедуралары 500 ХАС-қа сəйкес бұл қаржылық есептің мəнді бұрмаланғандығы жөніндегі 
аудиторлық дəлелдерді алу үшін өткізілетін тексеріс. Бұл процедуралар бірыңғай 
операциялар тестінен, шотттарлың сальдосымен талдамалық процедураларынан тұрады. 

Ақша қаражаттары операцияларын жүргізу заңнамалық, жалпымемлекеттік, 
ведомстволық жəне басқа нормативтік актілермен жеткілікті түрде қатаң реттелген. 

Жалпы аудитте ақшалай операцияларды тексеру тəсілдерінің өзіндік ерекшеліктері бар. 
Функционалдық  аудиттің  арнайы  əдіс  тəсілдерінің  көмегімен  ақшаны  басқаруды, бағалы  
қағаздардың  тиімділігін  арттыру  мен  ұйымдастыруды  жақсартудың  əр  түрлі резервтерін  

ашуға  болады.  Мəселен,  инкассациямен  төлемді  тездету,  электронды  ақша аударуды, 
сейф жүйесін, репо мəселесін жəне тағы басқа ең көп шамаға молайту сияқты тəсілдерді 

дұрыс жəне уақыттылы қолдану нақты ақшамен бағалы қағаздарды шапшаң əрі 
ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.  

Ақшалай қаражатпен, əсіресе оның жылжымалы бөлігі қолма қол ақшамен (еңбекақы 
бергенде, өндірістік шығындарды төлегенде, есеп берілетін соманы беру мен пайдалануда 
жəне т.б.) жасалатын операциялар міндетті тұтастай тексеруді талап етеді 

Ақша қаражаттарының аудиторлық тексеру бағдарламасы 
Іс тəжірибеде кездесетін, жасалу тəсілдері бойынша кассалық банк операцияларының 

атқарылуы мен шот төлемдері үдерісіндегі қызмет бабын теріс пайдалану мен бұрмалаулар 
былайша жіктеледі:  

 Рəсімделген құжаттармен жəне қолхаттармен жасырылған жəне ештеңемен 
жасырылмаған ақшалай қаражатты тікелей ұрлау; 

 Банктен, əр түрлі тұлғалар мен ұйымдардан кіріс ордерлері бойынша басқа 
ұйымдардан сенімхат бойынша түскен ақшаны кіріске алмау жəне иемдену; 

 Кассадағы ақшаны есептен шығару,бір құжатты қайтадан пайдалану, кассалық 
құжаттар мен есептердегі жиынтықты дұрыс есептемеу; 

 Ақшаның жалған құжаттар бойынша негізгі есептен шығару сомасын көбейту, 
заңды ресімделген құжаттардағы жалғандық; 

 Əр түрлі тұлғалар мен ұйымдарға заңды есептелген соманы сіңіріп кету, соның 
ішінде еңбекақыны, депонентті соманы негізсіз иелену; 

 Контрагенттермен дайын өнім, тауар үшін қолма қол ақшамен есеп айырысу, 
бақылаушы кассалық ақпараттарды қолданбай жұмыс орындау мен қызмет көрсету жəне т.с.с. 

Мұндай бұрмалаулар мен теріс пайдаланулар кассирді дұрыс іріктемеу, (тəжірибесіз 
жəне сенімсіз), кассаны жүйелі тексермеу, ішкі бақылаудың нашарлығы жəне т.с.с. 
салдарынан болады.  

Ақша қаражаттары аудитінің күрделі учаскелерінің бірі касалық операцияларды тексеру. 
Ең алдымен кассадағы кассалық операцияларды кім жəне қалай атқаратынын білу керек. 
Тексерудің қорытындыларды аудитор, бас бухгалтер жəне кассир қол қоятын акті жасаумен 
ресімделеді. Ақшалай қаражаттың немесе ақшалай құжаттың жəне басқа құндылықтардың артық 
шығуы немесе кем шығуы анықталған жағдайда касссирден жазбаша түсініктеме алу керек. 
Ақшалай қаражаттың көп жетпеуі табылғанда, аудитор кəсіпорын басшысына кассирді тексеру 
анықталғанша қызметінен шектеу туралы мəселе қояды.[1]  

 Ақша қаражаттарының есебі аудитінің мақсаты мен міндеті.  
Транзиттік экономика жағдайында функционалды аудиттің өте өзекті бағыты – 

ағымдағы активтің ең жылжымалы жəне толық өтімді элеменнтері қатарына жататын ақша 
мен оның баламаларының төлеу циклі мен қозғалысыын тексеру болып табылады. Ақшалай 
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операциялар қарқынды кең ауқымды сипатта. Дəл осы учаскеде үлкен резервтер мен əр түрлі 
бүрмалаулар жасырынған.  

Ақшалай жəне кассалық-банктік операцияларды жүргізу заңнамалық, жалпы 
ммлекеттік, ведомствалық жəне басқа нормативті актілермен жеткілікті түрде қатаң 
реттелген. Сондықтан төлеу циклі функционалды аудитін өткізуге дайындық кезінде 
қабылданған заңдардың , стандарттардың, бухгалтерлік есептің, аудиттің, ақша тасуын, 
қолданылуын, қаржылық бақылаудың нормалары мен ұйымдастыру ережелерінің 
талаптарын мұқият оқып-білу қажет. Операциялық аудитор кəсіпорынның төлеу мен 
қозғалыс циклін есептеу мен бақылау жүргізудің сапалы жақтары туралы анық 
тұжырымдамаларын қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты проблемалық сипаттағы 
көптеген заңдық, ұйымдастырушылық, əдіснамалық, қаржылық, есептік, экономикалық 
мəселелерді шешудің баламалы мүмкіндіктерін қарастырған жөн.  

Дегенмен жалпы аудитте ақшалай операцияларды тексеру мен ревизиялау 
тəсілдерінің өзіндік ерекшеліктері бар. Олар жалпы əдістері арқылы жасалса да, бұл 
операцияларды уақтылы жəне тиімді атқаруға ерекше көңіл аударатын төлеу циклінің 
функционалдық аудитінде бұлар шынында жеткіліксіз. Сондықтан ғылыми зерттеулердің 
күн талабына сай бағыты ақшаны басқарудың функционалдық аудитінінің ерекшетəсілдерін 
анықтау мен ізденістерін талдау болып саналады.[2]  

Операциондық аудитор төлем мен ақша қозғалысы циклін функционалды аудитін 
өткізгенде мынларды анықтайды: касса-банк операцияларын атқаратын қызметкерлердің 
сандық жəне сапалық құрамы; касса-банк құжаттарын жасап, өңдейтін адамдар үшін есеп 
пен ақша бақылауды əдістемелік жəне ереже белгілейтін қамтамасыз етудің бар-жоғы; бұл 
жұмыс учаскесінің қызметкерлері кімге есеп береді; касса-банк жəне басқа ақшалай 
операциялардың дүрыстығын кім, қашан жəне қалай тексереді? 

 Кəсіпорында кассадағы ақшаның бар-жоғын кенеттен тексеруді жүйелі жүргізуге 
арналған тұрақты жұмыс істейтін комиссияны тағайындау туралы басшының бұйрығы бар ма? 

 Бұл бұйрық орындала ма, кассаны кенеттен тексеру, актілері бар ма жəне олардың 
мазмұны қандай? 

 Аналитикалық жəне синтетикалық есеп, шаруашылық-ішілік бақылау мен ақшалай 
операцияларды жедел қлдау жолға қалай қойылған? 

Ақшалай қаражатпен, əсіресе оның жылжымалы бөлігі – қолма-қол ақшамен жасалатын 
операциялар – міндетті тұтастай тексеруді талап етеді. Ықтимал бұрмалаулар мен қызмет бабын 
теріс пайдалану – касса-банк операцияларын бақылаудың маңызды міндеті. Іс-тəжірибеде 
кездесетін, жасалу тəсілдері бойынша касса-банк операцияларының атқарылуы мен шот 
төлемдері процесіндегі қызмет бабын теріс пайдалану мен бұрмалаулар былайша жіктеледі: 
Рəсімделген құжаттармен жəне қолхаттармен жасырылған жəне ештеңемен жасырылмаған 
ақшалай қаражаты тікелей ұрлау. Банктен, əртүрлі тұлғалар мен ұйымдардан кірістік ордерлер 
бойынша, басқа ұйымдардан сенімхат бойынша түскен ақшаны кіріске алмау жəне иемдену. 
Кассадағы ақшаны есептен шығару; бір құжатты қайтадан пайдалану; кассалық құжаттар мен 
есептерде жиынтықты дұрыс есептемеу. Ақшаны жалған құжаттар бойынша негіссіз есептен 
шығару сомасын көбейтіп, заңды рəсімделген құжаттардағы жалғандық Əр түрлі тұлғалар мен 
ұйымдарға заңды есептелген соманы сіңіріп кету, соның ішінде еңбекақыны, депонентті соманы 
негіссіз иелену. Контрагенттермен дайын өнім, тауар үшін қолма-қол ақшамен есеп айырысу, 
бақылаушы-кассалық ақпараттарды қолданбай, жұмыс орындау мен қызмет көрсету. Ақшаның 
есеп шот бойынша қозғалысын төлеу циклін тексеру үшін кəсіпорын банк көшірмелері мен 
бастапқы құжаттардың мəліметтерін салыстыру қажет. Сонымен бірге көшірмелердің 
өңделетіндігін, құжаттардың нөмірленетінін, ақшаны есептен шығару толық, жеткілікті 
расталғандығын тексеру керек. Алынған ақпаратты мынадай тəртіппен топтастыруға болады: 
Касса мен кассалық операциялардың аудиті негізінде үш бағыт бойынша өтеді: қолма-қол 
ақшаны түгендеу; оларды түгел жəне уақтылы кіріске алуды тексеру; ақшаны шығыстарға 
есептен шығарудың дұрыстығын тексеру. [3] Жалпы алғанда касса мен кассалық операцияларды 
тексергенде келесі əдіснаманы қолдануға болады: Кассаны түгендеу аудитордың тексеру орнына 
келгенінеде бірден өткізіледі. Оны өткізуге дейін аудитор мыналарды анықтауы тиіс: 
кəсіпорында басшысының кассадағы ақшаның бар-жоғын кенеттен тексеруді жүйелі жүргізу 
үшін тұрақты жұмыс істейтін комиссия туралы бұйрығы бар ма, бұл бұйрық орындала ма? 
Кассаны кенеттен тексеру актілері бар ма жəне олардың мазмұны қандай; тексерілетін 
кəсіпорынға бір кассир немесе бірнеше кассир қызмет көрсете ме, кассир тек тексерілетін 
кəсіпорында ғана жұмыс істей ме немесе өз міндеттерін басқа  
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ұйымдарға қызмет етумен қоса атқарады ма, кассирді тағайындау туралы бұйрық жəне 
кəсіпорын əкімшілігі кассирмен жасасқан материалдық жауапкершілік туралы шарт бар ма, 
кассир кассалық операцияларды жүргізу ережелерімен танысты ма? Кассаға тексеруді жүзеге 
асырғанда, аудитор мынадай шарттарды сақтауға міндетті: тексеру құрамында кəсіпорынның 
кассир мен бас бухгалтері міндетті түрде кіруге тиісті, кəсіпорын басшысы тағайындаған 
тұрақты жұмыс істейтін комиссия мүшелерінің қатысуымен жүргізіледі; кассаны тексеру кезінде 
кассаға бөгде кісілерге кіруге рұқсат етілмейді жəне кассадан тыс операциялар тоқтатылады. 
Кассаны тексеру мүмкін болмағанда немесе бірнеше касса болғанда олардың барлығын аудитор 
мөрлеп жабады. Кілт кассирде қалады, ал мөр аудиторда болады. Бұл бір кассадағы ақшаның 
жетіспеушілігін басқа кассадағы бар ақша есебінен орнын жабу мүмкіндігін болдырмау 
мақсатымен жасалады. Кассир түгендеу комиссиясының қатысуымен соңғы күндегі кассалық 
операциялар жөнінде есеп жасайды. Кассалық кітап бойынша ақша қалдығын шығарады. Барлық 
кірістік жəне шығыстық құжаттар касса есебіне кіргізілгені, кассаны түгендеу сəтінде кіріске 
алынбаған жəне есептен шықпаған ақшалай қаражат жоқ екендігі жайлы қолхат береді. Бұл 
қолхат кассаны түгендеу актісі түрінің тақырыптық бөлігіне кіреді. Касса есебіне бас бухгалтер 
қол қояды жəне тиісті шоттар мен бухгалтерлік регистрде ақша қозғалысы туралы 
операцияларды көрсету үшін бухгалтерияға беріледі. Кассадағы бар ақшаны жекелеген түрде 
немесе банктік орауда тұрғанына қарамастан түгел қайта санау жүргізіледі. Мұндай міндетті 
процедура кассада сақталатын (пошта маркілері, мемлекеттік баж маркілері, вексельдік маркілер, 
жолақы билеттері, төленген авиабилеттер, төленген, бірақ əлі демалыс үйлеріне, санаторийлерге 
берілмеген жолдамалар жəне т.б.) ақшалай құндылықтар мен басқа да құндылықтар бойынша 
жүргізіледі. Ақша мен құндылықтар екі мəрте саналады: алдымен кассир, сосын комиссияның 
басқа мүшесі санайды.[4] Аудитордың өзі бұл аудиторлық процедураның дұрыс өтуіне бақылау 
жасауға тиіс. Ақшалай қаражаттар атаулы құн бойынша ескеріледі. Ақшалай құжаттар аудитінде 
мыналарды тексеру керек: бұл құжаттар іс жүзінде бар екендігін, билеттер мен жолдамалар 
кімдерге арналған жəне қандай қаражат есебі дұрыстығын тексеру қажет. Олардың есебі ақшалай 
қаражат қозғалысы жөніндегі кітапта жазылуы тиіс. Қортыңдай келсек ақшалай құжаттардың 
түсуі мен есептен шығарылуы кассалық кірістік жəне шығыстық кассалық құжаттармен 
рəсімделуі тиіс. Осылайша, кассир ақша жөніндегі сияқты ақшалай құжаттар қозғалысы 
бойынша да есеп жасайды жəне оны бас бухгалтерге тапсырады. Түгендеу жүргізу кезеңінде 
кассада ішінара төленген тізімдемелері болуы мүмкін. Аудитор бас бухгалтер мен кассирге 
оларды белгіленген тəртіп бойынша жабуды, оларға кірістік ордер рəсімдеуді жəне кассирге оны 
есепке енгізуді ұсынуға тиіс. Егер кассаны тексеру еңбекақы беру кезеңімен тұспа-тұс келсе, 
тізімдеме бойынша көптеген адамдарға əлі төленбесе, бұл тізімдемелер кассир есебіне кірмеуі 
мүмкін. Кассалық есепке енбеген, ішінара төленген шығыстық кассалық құжаттар ретінде актіге 
жазылады.[5] Қортындылай келгенде, ақша қаражаттарына жəне өтімді активтерге жасалынатын 
қатаң бақылау жүйесі – ақпарат тұтынушылар экономикалық шешім қабылдау үшін 
пайдаланатын қаржылық қорытынды есепте бейнеленген мəліметтердің шынайлылығын 
қамтамасыз ететілентіндігін көреміз. Ақша қаражаттарын қорғау көптеген кəсіпорындар үшін 
маңызды мəселелердің бірі болып табылады. Ақшаны жасырып алып кету оңай, сондай-ақ 
олардың меншіктік таңбалары болмайды жəне конвертацияланушылық қасиеті бар. Дегенмен 
жалпы аудитте ақшалай операцияларды тексеру мен ревизиялау тəсілдерінің өзіндік 
ерекшеліктері бар. Олар жалпы əдістері арқылы жасалса да, бұл операцияларды уақтылы жəне 
тиімді атқаруға ерекше көңіл аударатын төлеу циклінің функционалдық аудитінде бұлар 
шынында жеткіліксіз. Ақша қаражаттарының аудиті банктік операциялардың тексерісіне үлкен 
көңіл аударады. Сондықтан, аудиторлық тексерістің бұл сатысы банктегі ақша қаражаттарының 
шотындағы операциялардың заңдылығын тексереді. 
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КƏCIПOPЫНДА НEГIЗГI ҚҰPАЛДАPДЫ ТИIМДI ПАЙДАЛАНУДЫ АPТТЫРУ 

 
Наpықтық экoнoмика жағдайында нeгiзгi құpалдаpды тиiмдi қoлданy шығаpылатын 

өнiмнiң cапаcын көтepy жəнe бəceкeлecтiк наpықта тeз cатылатын жəнe үлк eн cұpаныcқа иe 
бoлатын cапалы өнiм шығаpy қазipгi yақытта экoнoикалық peфopалаpды шeшyдe тығыз 
байланыcты.  

Өнepкəciптiк өндipicтiң тиiдiлiгiн аpттыpy бoйынша шаpалаp жүйeciндe Қазақcтан 
Pecпyбликаcы Үкiмeтiнiң бағдаpлааcымeн нeгiзгi қopлаpды пайдаланy дeңгeйiн eдəyip 
аpттыpy, ұлттық экoнoмика cалалаpы бoйынша кəciпopындаpда жəнe ұйыдаpда қop 
қайтаpымын аpттыpyға бағытталған шаpалаp кeшeнiн ұдайы өндipicтeгi, өнepкəciп 
жұыcының көpceткiштepiн жақcаpтyға жəнe oның тиiмдiлiгiн аpттыpyдағы pөлi eн 
экoнoмикалық мəнiмeн алғышаpтталған. 

Нeгiзгi құpалдаpдың əлeyмeттiк экoнoмикалық маңызы, аң алдымeн, eңбeк 
құpалдаpының қoғадық өндipicтiң дамyындағы үлeciмeн анқталады. Eңбeк құpалдаpы, 
oлаpдың матepиалдық құpамы көп жжағдайда кeз кeлгeн қoғамның атepиалдық тeхникалық 
cипатын анықтайды. «Экoнoмикалық дəyipep нe өндipeтiндiгiн eмec, қалай eңбeк 
құpалдаpымeн өндipiлeтiндiгiн өзгeшeлeйдi. К.Маpк c «Eңбeк құpалдаpы тeк қана адамдық 
жұмыc күнiнiң дамyының өлшeyiшi eмec, coндай ақ oл eңбeк жүзeгe аcыpылатын қoғамдық 
қатынаcтаpдың көpceткiшi», дeп жазған. 

Кəciпopын icкepлiгiнe аванcталған баpлық құpалдаpды капитал дeп атаyға бoлады.  
Кəciпopынның бyхгалтepлiк баланcын құpy кeзiндe oның шаpyашылық құpалдаpы 

актив, ал oлаpдың қаpжылндыpy көздepi мeншiктi капитал жəнe кəciпopынның 
мiндeттeмeлepi дeп аталады.  

Нeгiзгi құpалдаpды нeғұpлым тoлығымeн қoлданy, өндipic көлeмiн ұлғайта oтыpып, 
жаңа өнд ipicтiк қyаттылықтаpын eнгiз y мұқтаждығын төмeндeтyгe, coның аpқаcында 
кəciпopын пайдаcын дұpыc пайдаланyға алып кeлeдi (тұтынy қopына аyдаpылатын үлecтi 
ұлғайтy, жинақтаy қopының баcым бөлiгiн тeхнoлoгиялық пpoцecтepдi мeханикаландыpy мeн 
автoматтандыpy жəнe т.б.).  

Нeгiзгi құpалдаpды пайдаланyды жақ cаpтy oлаpдың айналыдылығын үдeтy, тeхдeтy 
дeгeн мағынаны бiлдipeдi, oл өз кeзeгiндe табиғи жəнe мopальдық тoзy yақыттаpынын 
аpаcындағы айыpашылықты, алшақтықты қыcқаpтyға eдəyip ықпал eтeдi жəнe нeгiзгi 
құpалдаpды жаңалаy қаpқынын тeздeтeдi. 

Кəciпopын қызeтiнiң тиiдi лiгi өндipicтiң нəтижeлepiн шығындаp мeн қoлданылған 
pecypcтаpды cалыcтыpy жoлымeн өлшeнeдi, қoл жeткiзiлгeн тиiмдiлiктi аванcталған нeмece 
қoлданылған pecypcтаpмeн cалыcтыpа oтыpып кəciпopын қызм eтiнiң тиiдiлiгi н бipқатаp 
көpceткiштepiн анықтаyға бoлады. Oлаpды шаpтты түpдe eкi тoпқа бөлyгe бoлады: 

 қopытындылаyшы; 
 тeхникo экoнoмикалық.  
Бipiншi тoптың көpceткiштepiнe табыcтың дeiгeйiн, eңбeк өнiдiлiгi, қop 

қайтаpыдылығы, матepиал қайтаpымдылығы, капитал cалyдың қайтаpыдылығы жатады. 
Eкiншi тoпқа pecpcтаpды пайдаланy тиiмдiлiгiнiң көpceткiшт epi жатады. Oлаp 

кəciпopындағы өндipic пpoцeciнiң кeйбip жақтаpын жocпаpлаy нақты талдаy, oның өcy 
ceбeптepiн eceптey үшiн қoлданылады.  

Кəciп opын қызмeтiнiң тиiдiлiгiн cипаттайтын маңызды көpceткiштiң бipi қop 
қайтаpымы, oл нeгiзгi өндipicтiк қopлаpды пайдаланyды қopтындылаyшы көpceткiш бoлып 
табылады.  

Шаpyашылық cyбъeктiлepi өзiнiң қызмeтiн жүзeгe аcыpy үш iн матepиалдық 
тeхникалық қop (МТҚ) құpy кepeк. МТҚ дың нeгiзiн нeгiзгi қopлаp құpайды. 

Нeгiзгi құpалдаpды нəтижeлi өoлданyды халық шаpyашылығы мағынаcында қайта бағалаy 
қиын. Oның шeшiмiн табy қoғаға кepeк өнiмн iң өндipiciн көбeйтy, жаcалған өндipicтiк 
пoтeнциалдың қайтаpымдылығын өcipy жəнe халық қажeттiлiктepiн тoлық қанағаттандыpy, 
eлдeгi жабдықтаpдың тeңдiгiн жақcаpтy, өнiнiң өзiндiк құнын төмeндeтy, өндipic 
peнтабeльдiлiгiн өcipy жəнe кəciпopын қopын көбeйтyдi бiлдipeдi, eгep икeмдi құpалдаp наpық 
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қажeттiлiктepiн қанағаттандыpатын бoлcа, oнда талдаyшы бұл икeдi жүйeнiң баpлық қажeттi 
кoмпoнeнттepi баp жoқтығын анықтаy кepeк.  

Қазipгi к eздe кəciпopындаp өтe қымбат тұpатын құpалдаpмeн, poбoтталған 
жиынтықтаpмeн , көлiк өқpалдаpмeн жəнe т.б. нeгiзгi қop түpлepiмeн жабдықталған. Жұмыc 
пpoцeci кeзiндe oла өздepiнiң жұыc cапаcын жoғаpлатады, яғни бөлшeк бұйымдаpының 
тoзyынан құpал өзiнiң дəлдiгiн, қyатын, өнiдiлiгiн жoғаpлатады. 

Нeгiзгi құpалдаpдың тoзy ыc ыpабын азайтy oлаpды жақcылай пайдаланy жoлымeн, 
нeгiзгi көpceткiштepдiң дeңгeйлepiн қop қайтаpымы, аyыcымдық кoэффициeнтi, жабдықтаy 
жүктeeciнiң кoэффициeнтiн аpттыpy мүмкiн. 

Кəciпopында нeгiзгi құpалдаpды пайдаланyды жақcаpтy жoлдаpы: 
а) кəciп opынды аpтық құpалдаpдан, машиналаpдан бocатy жəнe жалға 
бepy; ə) жаңа жағдайдағы, cапалы, жocпаpлы, күpдeлi жөндeyлep жүpгiзy; 
б) жoғаpы cапалы нeгiзгi өндipicтiк қopды cатып алy; 
в) қызмeт көpceттyiндe пepcoналдың бiлiктiлiк дeңгeйiн көтepy; 
г) нeгiзгi құpалдаpдың физикалық жəнe мopальдық тoзyын шeктeн тыc бoлдыpмай 

жаңа жағдайда жақcаpтy; 
 кəciпopынның жұмыc icтey аyыcымының кoэффициeнтiн көтepy; 
д) өндipicтiк пpoцecкe қажeттi шикiзаттаp мeн матepиалдаpды дайындаyдың cапаcын 

жақcаpтy;  
ж) жаңа тeхника жəнe пpoгpeccивтi тeхнoлoгияны, аз қалдықты, қалдықcыз 

тeхнoлoгияны eнгiзy; 
з) өндipicтi бipiктipy, мамандандыpy. 
Нeгiзгi құpалдаpды тиiмдi пайдаланy мəceлeciн шeшy қoғамға қажeттi өнiм өндipiciн 

аpттыpyды, құpылған пoтeнциал қайтаpымын аpттыpyды, құpылған пoтeнциал қайтаpымын 
аpттыpyды, халықтың қажeттepiн тoлық қанағаттандыpyды, eлдeгi жабдықтаpдың баланcын 
жақcаpтyды, өнiнiң өзiндiк құнын төмeндeтyдi, өндipic peндабeльдiлiгiн өcipyдi, кəciпopын 
қopын жинақтаyды бiлдipeдi.  

Нeгiзгi құpалдаp мeн өндipicтiк қyаттаpды аcа тoлығымeн пайдаланy өндipic көлeмi 
өзгepгeн жағдайда жаңа өндipicтiк қyаттаpдың eнгiзiлyi қажeттiлi гiнiң азаюына əкeп coғады, 
нəтижeciндe кəciпopын пайдаcын жақcы пайдаланyға ықпал eтeдi.  

Нeгiзгi құpалдаpды пайдаланyды жақcаpтy oлаpдың айналыдылығын жылдадатyды 
бiлдipeдi, мұның өзi мopальдық жəнe физикалық тoзy мepзiмiн қыcқаpтy жəн e нeгiзгi 
құpалдаpдың айыpмашылықтаpын жаңаpтy қаpқынын жылдамдатy мəceлeлepiн шeшyгe 
eлeyлi түpдe əcep eтeдi. 

Ақыpында нeгiзгi құpалдаpды тиiдi пайдаланy шығаpылатын өнiм cапаcын 
аpттыpyмeн байланыcты, өйтк eнi наpықтық бəceкeлecтiк жағдайында жoғаpы cапалы өнiм 
үлкeн cұpаныcқа иe жəнe тeз аылады.  

Нeгiзгi құpалдаp мeн өндipicтiк қyаттаpдың табыcты қызeт атқаpyы oлаpды 
пайдаланyд жақcаpтyдың интeнcивтi жəнe экcтeнcивтi фактopлаpына байланыcты. 

Жабдықтың жұмыc yақытын аpттыpyдың нeгiзгi бағыттаpы: 
а) жабдықтың iшкi аyыcымдық тұpып қалyын қыcқаpтy жəнe жoю, oған қ oл жeткiзy 

үшiн жабдықты жөндey cанын аpттыpy, нeгiзгi өндipicтi yақытылы eңбeк күшiмeн, 
шикiзатпeн, матepиалдаpмeн, oйынмeн қамтамаcыз eтy кepeк;  

ə) жабдықтың күнi бoйы тұpып қалyын қыcқаpтy, oның жұмыcында аyыcымдық 
кoэффициeнтiн аpттыpy. 

Бұл аталғандаp нeгiзгi құpал экcтeнcивтi жақcаpтyға жатады, бұл бip жағынан 
күнтiзбeлiк кeзeңдe жұмыc icтeп тұpған жабдықтаpдың жұмыc yақытын аpттыpyды бiлдipce, 
eкiншi жағынан - кəciпopында баp баpлық жабдықтың құpамында жұмыc icтeп тұpған 
жабдықтың үлec cалмағын аpттыpатындығын бiлдipeдi.  

Нeгiзгi құpалдаpдың жəнe өндipicтiк қyаттаpды пайдаланy тиiмдiлiгiн аpттыpyдың 
маңызды жoлы баcы аpтық жабдықтың cанын азайтy жəнe opнатылмаған жабдықтаpды 
өндipicкe жылдам қатыcтыpy бoлып табылады. Eңбeк құpалдаpының көп бөлiгiнiң тұpып 
қалyды өндipic өciiнe кeдepгi жаcап, oлаpдың физикалық тoзyы cалдаpынан тiкeлeй 
шығындаpға əкeп coғады, өйткeнi жабдықтаpды ұзақ cақтаy нəтижeciндe oлаp жаpаcыз 
бoлып қалады. Ал физикалық жақcы бoлғанымeн өзгe жабдықтаp opальды тoзyға ұшыpап, 
физикалық тoзy қатаpына жатқызылады. 
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Нeгiзгi құpалдаpдың бeлceндi бөлiгiнiң үлec cалмағының аpтyы қop қайтаpымына oң 
ықпалын тигiздi. Нeгiзгi өндipicтiк қopлаpдың бeлceндi бөлiгiнiң қайтаpым дeңгeйiнiң аpтyы 
бipiншi ceбeптiң əcepiн жoғаpлатады. 

Кəciпopында нeгiзгi құpалдаpды пайдаланyды жақcаpтyy жoлдаpы: 
 кəciпopынды аpтық құpалдаpдан, машиналаpдан бocатy жəнe жалға бepy; 
 жаңа жағдайдағы, cапалы, жocпаpлы, күpдeлi жөндeyлep жүpгiзy;  
 жoғаpы cапалы нeгiзгi өндipicтiк қopды cатып алy; 
 қызмeт көpceтyiндe пepcoналдың бiлiктiлiк дeңгeйiн көтepy;  
 нeгiзгi құpалдаpдың физикалық жəнe opальдық тoзyын шeктeн тыc бoлдыpмай жаңа 

жағдайда жақcаpтy; 
 кəciпopынның жұмыc icтey аyыcымының кoэффициeнтiн көpceтy; 
 өндipicтiк  пpoцecкe  қажeттi  шикiзаттаp,  матepиалдаpды  дайындаyдың  cапаcын  

жақcаpтy; 
 жаңа тeхника жəнe пpoгpeccивтi тeхнoлoгияны, аз қалдықты, қалдықcыз 

тeхнoлoгияны eнгiзy; 
 өндipicтi бipiктipy, аандандыpy.  
Нeгiзгi құpалдаpды тиiмдi пайдаланy мəceлeciн шeшy қoғамға қажeттi өнiм өндipiciн 

аpттыpyды, құpылған пoтeнциал қайтаpымын аpтыpyды, халықтың қажeттepiн тoлық 
қанағаттандыpyды, eлдeгi жабдықтаpдың баланcын жақcаpтyды, өнiмнiң өзiндiк құнын 
төмeндeтyдi, өндipic peнтабeлдiлiгiн өcipyдi, кəciпopын қopы жинақтаyды бiлдipeдi.  

Нeгiзгi құpалдаp мeн өндipicтiк қyаттаpды аcа тoлығымeн пайдаланy өндipic көлeмi 
өзгepгeн жағдайда жаңа өндipicтiк қyаттаpдың eнгiзiлyi қажeттiлi гiнiң азаюына əкeп coғады, 
нəтижeciндe кəciпopын пайдаcын жақcы пайдаланyға ықпал eтeдi.  

Кəciпopын активтepiн пайдаланy тиiмдiлiгi – бepiлгeн кəciпopынға қаpажаттаp 
cалyдың дұpыcтығы тypалы шeшiдep қабылдаyда қажeттi əpi маңызды бeлгiлepдiң бipi 
бoлып cаналады.  

Кəciпopын мүлiктepiнiң тиiмдiлiгiн өлшeyдiң бipдeн – бip дұpыc, танылған əpi кeң 
таpаған қopтындылаyшы көpceткiштepiнiң бipi – табыcтылық кoэффици eнтi, oл таза 
табыcтың жалпы активтepгe өатынаcын көpceтeдi. Активтepдiң табыcтылық дeңгeйiн 
капиталды пайдаланyдың таңдаy жoлдаpымeн, мыcалы, кəciпopынның алған табыcымeн 
cалыcтыpған жөн. 

Табыcтылық кoэффициeнтiнe талдаy жүpгiзyшiлep: 
а) баcқаpy тиiмдiлiгiнiң көpceткiштepi;  
ə) кəciпopынның инвecтициялаy мақcатында қажeттi табыcты жeткiлiктi түpдe ала алy 

қабiлeтiн көpceтeтiн өлшeyiш; 
б) табыcты бoлжаy əдici; 
в) шeшiм қабылдаy жəнe бақылаy құpалы peтiндe пайдаланады. 
Баcқаpy би iдiлiгiнiң көpceткiшi peтiндe, аванcталған капиталдың табыcтылығы 

дeңгeйi oның cапаcының индикатopы бoлып табылады. Кəciпopынның инвecтициялаyға 
қажeттi табыcты жeткiлiктi көлeдe алy мүмкiндiгiн бiлдipeтiн өлшeyiш peтiндe, аванcталған 
капиталдың табыcтылық дeңгeйi кəciпopынның ұзақ epзiдi қаpжылық тұpақтылығының 
ceнiмдi көpceткiшi бoлып cаналады. Ocыған байланыcты oл, инвecтopлаp eн ұзақ мepзiмдi 
нecиeлep, заeм бepyшiлepдiң үлкeн назаpына иe бoлады. 

Бұл көpceткiштi табыcты бoлжаy мақcатында пайдаланyдың ти iдiлiгi coнда, oл 
кəciпopынның бoлашақта алынатын табыcын активтepмeн байланыcтыpyға мүмкiндiк бepeдi. 
Бұл бoлжаyдың нақтылығын жoғаpлатады.  

Нeгiзгi құpалдаp мeн өндipicтiк қyаттаpды жақcаpтyдың экcтeнcивтi жoлы тoлығымeн 
əлi пайдаланылмаған жəнe oның өз шeгi баp. Интeнcивтi жoлдың мүмкiндiктepi əлдe қайда 
кeң.  

Нeгiзгi құpалдаp мeн өндipicтiк қyаттаpды пайдалан yды интeнcивтi жақcаpтy yаыт 
бipлiгiндe жабдықты жүктey дəpeжeciн аpттыpyды бiлдipeдi. Жүктey интeнcивтiлiгн аpттыpy 
жұыc icтeп тұpған ашиналаp eн жабдықтаpды мoдepнизациялаy аpқылы, oлаpдың oптиальды 
жұыc peжиiн бeлгiлey аpқылы мүмкiн бoлады. 

Тeхнoлoгиялық пpoцecтiң oптиальды peжимi жағдайындағы жұмыc нeгiзгi 
құpадаpдың құpамын өгepтпecтeн жəнe yақыт бipлiгiнe шаққандағы матepиалдық pecypcтаp 
мeн шығындаpды төмeндeтy аpқылы өнiм өндipiciн жақcаpтyға жағдай жаcайды.  

Нeгiзгi құpалдаpды интeн cивтi жақcаpтy eңбeк құpамын тeхникалық жeтiлдipy 
жoлымeн өндipic тeхнoлoгияcын жeтiлдipy жoлымeн, «ocал жepлepдi» өндipicтe жoю  
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жoлымeн, eңбeктi ғылыми ұйымдаcтыpy мepзiмiн қыcқаpтy аpқылы, жұмыcшылаpдың кəciби 
бiлiктiлiгiн аpттыpy аpқылы мүмкiн бoлады. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 Əбдіманапов Ə., Раимов С. Бухгалтерлік есеп принциптері жəне қаржылық есеп беру. 

Алматы 2005. 
 «Бухгалтерлік есеп стандарттары» Аламаты, 2000. 
 Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты. М.Аскери 1999. 
 Бухгалтерлік есептің типтік шоттар жоспары. 18 қыркүйек, 2002 ж. №438. 

 
ƏОЖ 343.85 
ЗƏКИЕВА Ж., ОҚАПОВА Н., ОРСАЕВА Р.А. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
КƏМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚҚА ТАРТУ 
 

Кəмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 132-бабында қарастырылған.  

Кəмелетке толмағанды қылмыстық əрекетке тарту деп қылмысқа тартушы адамнаң 
кəмелетке толмағанның қылмысқа қатысуға ынтасын ниетін ұмтылысын жəне дайындығын 
қалыптастыру жөніндегі мақсатты əрекеттерін тану қажет. Мұндайда ересек адамның 
əрекеттері белсенді болуы тиіс жəне психикалық немесе денесіне зиян келтіру мен ұру, 
көндіру, қауіп туғызу жəне қорқыту, ақша беру алдау кек алу, қызғану жəне өзгеде ұждансыз 
сезімін қоздыру жауапсыздыққа сендіріп қылмысты жасаудың орны мен тəсілін немесе оның 
іздерін жасыру туралы кеңес беру, жасаған əркеттер жасағаны үшін ақы төлеуге енемесе 
ұрланған заттарды сатуға көмектесуге уəде беру жəне т.б. ұштасуы мүмкін. 

132-баптың 1-ші тармағы бойынша, он сегiз жасқа толған адамның кəмелетке 
толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тартуы екі жылдан алты жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

Ата-анасы, педагог не кəмелетке толмаған адамды тəрбиелеу жөнiндегi мiндеттер 
Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам жасаған немесе 
телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет желісін пайдалану арқылы жасалған дəл 
сол іс- əрекет белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.  

132-баптың 1-ші немесе 2-шi бөлiктерiнде көзделген, күш қолданып немесе оны 
қолдану қатерін төндіріп жасалған іс-əрекеттер белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе 
белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, төрт жылдан сегіз 
жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланатыныы көрсетілген. 

Кəмелетке толмаған адамды ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауға тартуға 
байланысты іс-əрекеттер белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен 
айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланатынын көрсетсе, кəмелетке толмаған адамды қылмыстық 
топтың қылмыстық əрекетіне тартуға байланысты іс-əрекеттер үшін белгiл i бiр 
лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра 
отырып, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланатыны қарастырылған. 

Жалпы кəмелетке толмаған адамды есеңгiрететiн заттарды пайдалануға не 
уытқұмарлыққа не спирттік iшiмдiктерді бірнеше рет пайдалануға не қаңғыбастықпен 
немесе қайыршылықпен айналысуға тарту белгілі болса, ол міндетті түрде жіті бақылауға 
алынып, назардан тыс қалмау керек.  

Ата-анасы, педагог не кəмелетке толмаған адамды тəрбиелеу жөнiндегi мiндеттер 
Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам жасаған дəл сол іс-əрекетті яғни 
кəмелетке толмаған адамды есеңгiрететiн заттарды пайдалануға не уытқұмарлыққа не 
спирттік iшiмдiктерді бірнеше рет пайдалануға не қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен 
айналысуға тарту фактісі белгілі болса, онда ол адам белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе 
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белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айырылуы мүмкін екенін жоққа 
шығаруға болмайды.  

Жалпы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 132-бабында қарастырылған 
əрекеттер орын алғандығы белгілі болса, онда тергеу органдары жəне соттар кəмелетке 
толмағандарды қылмыстық немесе өзге қоғамға ересектер қандай əреттерге тарту 
мақсатында ересектердің нақты қандай əрекеттер жасағанын көрсетуге міндетті. 

Ересек адамның кəмелетке толмағанға психикалық немесе денесіне зиян келтірмей, 
қылмыс жасау туралы өздігінен жай ұсыныс айтуы кəмелетке толмағанды қылмыстық 
əрекетке тарту болып табылмайды.  

Кəмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тартуға (134-бап) келсек, 
жезөкшелікпен айналысуға тарту күш қолдану немесе оны қолдану қатерін төндіру, тəуелді 
жағдайын пайдалану, бопсалау, мүлкін жою немесе бүлдіру арқылы не алдау жолымен 
кəмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту сияқты əрекеттер арқылы 
жүзеге асуы мүмкін. Сондықтар, қылмыстық құқық бұзушылықты алдын-ала тергеу кезінде 
орын алған жайттарды толық та нақты саралау басты міндет. Ол кінəлінің қылмыстық 
жауаптылықтан жалтармауын қамтамасыз етеді.  

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 134-бабының 3-ші тармағы 
ауырлататын мəн-жайларды қарастыра отырып, ол: 

 адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен; 
1-1) телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет желісін пайдалану арқылы; 
 бірнеше рет жасалған іс-əрекеттер; 
 қылмыстық топтың қатысуымен болатынын қарастырған.  
Қылмыстық заң кəмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар 

жасауға тартуға жол берген ата-анасы, педагог не кəмелетке толмаған адамды тəрбиелеу 
жөніндегі міндеттерді орындамаған үшін қылмыстық жауаптылық қарастырған.  

Қылмыстық кодекстің 132-бабының 3-бөлігінде жəне 134- бабының 3-бөлігінде 
көзделген кəмелетке толмағандарды қылмыстық немесе қоғамға қарсы іс əрекеттерге тарту 
кезінде күш қолдану деп кəмелетке толмағанның денесін ауырту мен, денсаулығына жеңіл 
жəне орташа дəрежедегі орташа зиян келтірумен байланысты ұрып соғуды өзгеде күш 
қолдану əрекеттерін түсінген жөн. Егер кəмелетке толмағанды қылмыстық немесе қоғамға 
жат өзге əрекетке тарту оның денсаулығына ауыр зардап келтірумен немесе дербес қылмыс 
құрамын құрайтын өзге əрекеттермен ұштасса оның бұл əрекеттерді қылмыстардың 
жиынтығы бойынша дəрежелеу қажет.  

Қылмыстық кодекстің 132 бабы бойынша егер адам жас баланы қылмыс жасауға 
көндірсе ол кəмелетке толмаған адамды қылмыстық іске тарту жəне 134- бабы бойынша 
қылмыс емес, өзге жезөкшелік, арақ ішу, қайыр сұрау сияқты теріс қылықтарға баулыса, ол 
кəмелетке толмаған адамды қоғамға қарсы іс əрекеттер жасауға тарту болып табылады. Осы 
баптармен көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар, кəмелетке толмағанның ересек 
адамның ықпалымен қылмыстарды жасау ниеті пайда болған кезде қылмысты немесе 
қоғамға қарсы өзгеде əрекеттерді жасауға тарту сəтінен бастап аяқталды деп есептелінеді.  

Кəмелетке толмағанды қылмыстық құқық бұзушылыққа тартқан жəне оған қатысқан 
ересек адамның əрекеттері жас өспіріммен бірге нақтылы қылмысқа қоса қатысқаны жəне 
оны қылмыстық əрекетке тартқаны үшін жауапкершілікті көздейтін ҚК-нің баптарының 
жиынтығы бойынша дəрежеленетіні түсіндірілсін мұндайда қылмыстық жауапкешілік 
жүктелетін жасқа толмаған адаммен бірге жасалған қылмысты адамдар тобымен жасалған 
деп дəрежелеуге болмайды. Мұндай жағдайда ҚК- нің 28 -бабының 2- бөлігіне сəйкес6 
кəмелетке толмаған адамды қылмыстық əрекетке тартқан ересек адамды қылмысты 
орындаушы деп тану қажет.  

Қазіргі таңда ата-ананың бала тəрбиесіне толық қатыса алмауының себептері ретінде 
келесілерді атауға болады: нарықтық экономика кезеңіндегі əлемдік дағдарысты бастан 
кешудегі отбасылардың əлеуметтік-тұрмыстық жағдайларының қыспаққа түсіп, тұрмыстық 
əл-ауқатының төмендеуі, баланың толық отбасында тəрбиелене алмауы, отбасылық рухани 
құндылықтардың жетіспеуі, отбасындағы келіспеушілік, жанжал, отбасы мүшелерінің 
өздеріне тиесілі рөлдерін қажетті деңгейде орындай алмауы, балалар қараусыздығы мен 
бақылаусыздығы болып табылады.  

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Кəмелетке толмаған адамдардың 
қылмыстық құқық бұзушылықтары жəне оларды қылмыстық құқық бұзушылықтар мен 
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қоғамға қарсы өзге де іс-əрекеттер жасауға тарту жөніндегі істер бойынша сот практикасы 
туралы» 2002 жылғы 11 сəуірдегі  

№6-шы нормативтік қаулысына сəйкес, жоғарыда айтып өткеніміздей, кəмелетке 
толмағанды қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тарту деп қылмысқа тартушы адамның 
кəмелетке толмағанның қылмысқа қатысуға ынтасын (ниетін, ұмтылысын) жəне дайындығын 
қалыптастыру жөніндегі мақсатты əрекеттерін тану қажет. Мұндайда ересек адамның əрекеттері 
белсенді болуы тиіс жəне психикалық немесе денесіне зиян келтірумен (ұру, көндіру, қауіп 
туғызу жəне қорқыту, ақша беру, алдау, кек алу, қызғану жəне өзге де ұждансыз сезімін қоздыру, 
жауапсыздыққа сендіріп, қылмыстық құқық бұзушылықты жасаудың орны мен тəсілін немесе 
оның іздерін жасыру туралы кеңес беру, жасаған əрекеттер үшін ақы төлеуге немесе ұрланған 
заттарды сатуға көмектесуге уəде беру жəне т.б.) ұштасуы мүмкін.  

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары жəне соттар кəмелетке толмағанды 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды немесе қоғамға қарсы іс-əрекеттерді жасауға тарту 
мақсатында ересектердің қандай нақты əрекеттер жасағанын көрсетуге міндетті.  

Өзімізге белгілі,ересек адамның кəмелетке толмағанға психикалық немесе денесіне 
зиян келтірмей, қылмыстық құқық бұзушылық жасау туралы өздігінен жəй ұсыныс айтуы 
кəмелетке толмағанды қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тарту болып табылмайды.  

Қылмыстық Кодекстің 132, 133, 134 жəне 144-баптарымен көзделген қылмыстық құқық 
бұзушылықтар, кəмелетке толмағанның ересек адамның ықпалымен қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды қасақана жасау ниеті пайда болған кезде, қылмыстық құқық бұзушылықты 
немесе қоғамға қарсы өзге де əрекеттерді жасауға, сондай-ақ жезөкшелікпен айналысуға, 
эротикалық мазмұндағы өнімдерді əзірлеуге тарту сəтінен бастап аяқталды деп есептеледі.  

Қылмыстық заң кəмелетке толмағанды қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тартқан 
жəне оған қатысқан ересек адамның əрекеттері жасөспіріммен бірге нақтылы қылмыстық құқық 
бұзушылық жасауға қоса қатысқаны жəне оны қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тартқаны 
үшін жауапкершілікті көздейтін ҚК -нің баптарының жиынтығы бойынша сараланатыны 
түсіндірілсін. Мұндайда қылмыстық жауапкершілік жүктелетін жасқа толмаған адаммен бірге 
жасалған қылмыстық құқық бұзушылықты адамдар тобымен жасалған деп саралауға болмайды. 
Мұндай жағдайда ҚК-нің 28-бабының екінші бөлігіне сəйкес кəмелетке толмаған адамды 
қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тартқан ересек адамды қылмыстық құқық бұзушылықты 
орындаушы деп тану қажет екендігін көрсеткен.  

Қарап отырсақ, Қазақчтан Республикасының Қылмыстық кодексі кəмелетке 
толмағанды қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тартқан адамдарға қатаң жауаптылық 
жүктеп, заңмен қудаланатынын, қылмыстық заңмен қатаң жазаға кесілетінін көрсеткеніне 
куə етеді. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

 Республике Казахстан право на получение квалифицированной юридической 
помощи гарантируется каждому ст. 13 Конституции. При этом понятие «каждый» включает в 
себя и тех, кто не имеет средств для оплаты услуг адвоката. Конституционное право каждого 
человека на получение квалифицированной юридической помощи и принцип 
состязательности требует дальнейшего развития. В настоящее время реализация этого 
конституционного права сопряжено с проблемами, особенно применительно к неимущим 
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гражданам, прежде всего, в сельской местности. В правовом государстве защита граждан не 
должна ставиться в зависимость от их имущественного положения и места проживания» [1].  

 соответствии с Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и 
правовой помощи» от 5 июля 2018 года, адвокатура в Республике Казахстан призвана 
содействовать в реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией 
Республики Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение 
квалифицированной юридической помощи. Так, законом Республики Казахстан «Об 
адвокатской деятельности и юридической помощи», согласно статьи 18. Гарантированная 
государством юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, 
имеющим право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных законом и 
иными законами Республики Казахстан, на бесплатной основе, признается гарантированной 
государством юридической помощью[2]. 

На основании вышеизложенных положений, хотелось бы дать следующее 
определение понятию квалифицированная юридическая помощь. Квалифицированная 
юридическая помощь – это юридическая помощь, оказываемая гражданам и юридическим 
лицам специалистами, обладающими высшим юридическим образованием и специальными 
профессиональными навыками в этой области. Поскольку право на получение 
квалифицированной юридической помощи закреплено в Конституции Республики 
Казахстан, то оно относится к основным, т.е. конституционным, правам и свободам.  

Понимание права на квалифицированную юридическую помощь в широком смысле 
позволяет утверждать, что связывать использование этого права с судебным разбирательством 
неверно. Этим правом человек может пользоваться и вне судебного разбирательства, в 
конкретных жизненных ситуациях, а государство обязано обеспечить его реализацию.  

 казахстанской юридической науке, право на поучение квалифицированной 
юридической помощи не являлось предметом специального научного исследования. Основные 
наработки в этом направлении имеются в РФ. Российский ученый М.В. Баглай относит право на 
получение юридической помощи к конституционным гарантиям правосудия [2, с.230]. Эта 
позиция при всей ее целесообразности представляется недостаточно обоснованной теоретически, 
это объясняется тем, что в Конституции речь идет о праве на получение квалифицированной 
юридической помощи, а не о гарантии правосудия.  

Российский исследователь А.В. Зиновьева, которая к традиционно выделяемым, в 
науке конституционного права трем группам прав - личным, политическим, социально-
экономическим - добавляет еще одну, четвертую группу, которую называет юридическими 
правами-гарантиями человека и гражданина, включая в нее право на государственную 
защиту своих прав (ч. 1, ст. 45 Конституции РФ); право защищать свои права и свободы 
всеми способами (ч.2, ст.45); право на судебную защиту своих прав и свобод (ч.1, ст.46); 
право на получение квалифицированной юридической помощи (ч.1, ст. 48); право 
пользоваться помощью адвоката (ч.2, ст. 48); право не свидетельствовать против себя самого, 
своей супруги (супруга) и близких родственников (ст. 51); право на компенсацию 
причиненного ущерба от преступления и злоупотребления властью (ст. 52,53); презумпцию 
невиновности (ст. 49) [3]. С предложенной А.В. Зиновьевым классификацией прав и свобод, 
и выделением в них юридических прав-гарантий человека и гражданина следует согласиться. 

Выделение четвертой группы основных прав и свобод позволяет отнести 
конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи, с одной 
стороны, к праву в том смысле, как это закреплено в Конституции, а с другой – к юридической 
гарантии прав и свобод, так как человек, используя свое право на получение юридической 
помощи, может защитить свое другое право. Тем самым право на получение юридической 
помощи есть юридическая гарантия всех остальных прав человека и гражданина.  

Права человека подразделяются на четыре поколения. Отметим, что юридическую 
природу конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической 
помощи следует выводить из «второго поколения» прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленного в духе позитивистской доктрины прав и свобод. Это право, не есть 
естественное право человека, а позитивное право, которое закреплено Конституцией РК, 
подобно другим основным правам и свободам человека и гражданина. По классификации 
основных прав и свобод, право на получение квалифицированной юридической помощи 
следует отнести к юридическим правам-гарантиям человека и гражданина [4, с. 59, 60]. 
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Конституционное право на квалифицированную юридическую помощь входит в 
правовой институт основных прав и свобод человека и гражданина, который лежит в основе 
правового статуса личности.  

 научной литературе под ним понимается единство прав, свобод и обязанностей 
человека. Поэтому право на получение квалифицированной юридической помощи в числе 
других основных прав и свобод составляет основу правового статуса личности и как 
конституционное право обладает наивысшей юридической силой и подлежит повышенной 
защите. Конституционная норма о праве на квалифицированную юридическую помощь 
носит не обязывающий характер, а лишь управомочивающий. 

Очевиден также ряд гарантирующих норм, касающихся всех прав и свобод. Это связано 
 тем, что государство, способствуя формированию гражданского общества, стремится 
предоставить человеку максимальную степень свободы и дает ему право самостоятельно 
принимать решение об использовании или неиспользовании конституционного права. В 
последнем случае определяющее значение имеет общая правовая культура населения, 
повышению которой в нашей стране в настоящее время не уделяется должного внимания [5].  

Квалифицированная юридическая помощь может быть оказана в различных отраслях 
права. Однако профессиональная защита по уголовным делам может осуществляться только 
адвокатами в соответствии со статьей 28. Организация, порядок оказания и учет 
гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами Закона 
Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» [6]. По 
уголовным делам обвиняемым (подсудимым) из категории малоимущих граждан, 
юридическая помощь обеспечивается бесплатно за счет средств республиканского бюджета.  

Что же касается административного, гражданского права и других смежных отраслей 
права (трудовое, банковское, таможенное и т.д.), то квалифицированную юридическую 
помощь в отношении любых вопросов в указанных сферах могут оказывать и адвокаты, и 
другие юристы, работающие без лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. 
Таким образом, в Республике Казахстан квалифицированную юридическую помощь могут  
предоставлять адвокаты и иные специалисты, обладающие специальными профессиональными 
навыками в этой области. Что же касается мировой практики, то вопросы предоставления 
квалифицированной юридической помощи осуществляются по-разному. 

Хотелось бы остановиться на некоторых моделях предоставления юридической 
помощи. Так, одной из распространенных моделей предоставления юридической помощи 
является модель, при которой «оказание бесплатной юридической помощи 
администрируется специальным независимым органом – «Управлением либо Комиссией по 
юридической помощи». К примеру, Великобритания, Уэльс, Венгрия, Латвия, Болгария. 
Управление, либо Комиссия состоит из представителей разных профессий и институтов 
(государство, адвокатура, законодатели, научное сообщество и т.д.). Указанный орган 
выполняет различные функции, включая: исследование и сбор данных с целью принятия 
правильных решений относительно развития политики государства, установление 
контрольных процедур, решения по распределению бюджета и т.д. 

Модель «Офис публичного защитника» (К примеру, в таких странах, как США, 
Израиль, Литва). При такой модели, адвокаты работают полный рабочий день 
исключительно по делам, оплачиваемым государством.  

При этом юристы, работающие в Офисе публичного защитника, - это 
негосударственные адвокаты, и члены независимой адвокатской организации, обязанные 
соблюдать все этические нормы своей профессии. Юристы обязаны посвящать все свое 
время назначенным им делам, за это они получают зарплату ежемесячно. Такая система 
введена для того, чтобы адвокаты могли полностью сосредоточиться на назначенных им 
делах, и чтобы не возникало никакой «конкуренции» между государственными и частными 
клиентами. Работа Офиса публичного защитника ведется по специальным стандартам, и ее 
качество гарантируется системой контроля. 

Контрактная модель (к примеру, в Великобритании, Уэльсе, Нидерландах) - при такой 
системе специальный орган (Управление по юридической помощи) подписывает контракт с 
юридической фирмой или непосредственно с адвокатом на оказание помощи по 
определенному количеству дел, либо по всем делам в данной юрисдикции, оплата 
производится за каждое дело в отдельности, либо суммарно. При этом юристы соревнуются, 
чтобы выиграть контракт. 
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Институт, выделяющий деньги, ответственен за контроль качества выполнения работы. 
Существует разновидность указанной модели к примеру, в Австрии, при которой государство 
подписывает контракт с национальной ассоциацией адвокатов и ассоциация сама организует 
систему выплаты денег, получаемых ежегодно из государственного бюджета.  

Модель «Ex оfficio» («назначение адвокатов государством») – при такой модели 
соответствующий общественный институт (прокуратура или суд) нанимает и оплачивает 
адвоката нуждающейся стороне (используются разные модели оплаты: за одно дело, 
почасовая оплата, согласно сметы, и т.д .). Адвокат назначается из списка членов коллегии, 
из тех, кто желает вести дела (иногда по списку специализаций), или из всех членов, так как 
оказание юридической помощи по назначению государства является обязанностью каждого 
адвоката. Такая модель существует преимущественно в постсоветских государствах, а также 
в Германии. 

Модель Юридической клиники например Южная Африка, США - при этой модели 
молодые адвокаты, выпускники юридических университетов под руководством старших 
коллег оказывают бесплатную юридическую помощь не в самых сложных делах во время 
своей стажировки. В некоторых странах как Венгрия университетские правовые клиники 
также могут получать гранты на предоставление бесплатной правовой помощи, 
обеспечиваемой студентами под руководством адвокатов [7].  

 Российской Федерации ведущую роль в оказании квалифицированной юридической 
помощи играет адвокатура, организация и деятельность которой строится на основе 
Федерального закона от 26 апреля 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Адвокатура выполняет государственно-значимую функцию в сфере 
отправления правосудия, относящуюся не к защите интересов самих членов объединения, а к 
защите неограниченного круга физических и юридических лиц, нуждающихся в помощи, 
оказываемой адвокатами. Адвокат - это лицо, которое имеет высшее юридическое обра-
зование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по 
юридической специальности. 

Согласно Федеральному закону от 26 апреля 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (ст. 9, 11, 26), для получения статуса адвоката 
необходим стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо стажировка в 
адвокатском образовании в течение одного года или двух лет, а также сдача 
квалификационного экзамена.  

При этом адвокаты, в отличие от юрисконсультов, находясь в адвокатских кабинетах, 
коллегиях, бюро и консультациях, без отношений соподчиненности с заказчиком и не 
будучи связанными со спецификой деятельности организации-работодателя, всегда имели и 
имеют более широкую область деятельности и возможность более комплексного и 
нетрадиционного подхода к разрешению сложных проблем. Кроме того, адвокат, в силу 
принадлежности к адвокатскому сословию, имеет перед юристами ряд законодательно 
закрепленных преимуществ. 
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ДЕНСАУЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

(Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексі бойынша) 
 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексі бойынша денсаулыққа қарсы 
қылмыстарға: денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру (ҚР ҚК 106 бабы); денсаулыққа 
қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтіру (ҚР ҚК 107 бабы); денсаулыққа қасақана жеңіл 
зиян келтіру (ҚР ҚК 108 бабы); денсаулыққа жан күйзелісі жағдайында зиян келтіру (ҚР ҚК 
111 бабы); қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде денсаулыққа ауыр зиян келтіру (ҚР ҚК 
112 бабы); қылмыс жасаған адамды ұстау кезінде денсаулыққа ауыр зиян келтіру (ҚР ҚК 113 
бабы); денсаулыққа абайсызда зиян келтіру (ҚР ҚК 114 бабы); Адамның ағзалары мен 
тіндерін алып қоюға мəжбүрлеу немесе заңсыз алып қою (ҚР ҚК 116 бабы); Соз ауруын 
жұқтыру (ҚР ҚК 117 бабы); адамның иммун талшығы вирусын (ВИЧ/ЖҚТБ) жұқтыру (ҚР 
ҚК 118 бабы) сияқты қылмыстық құқық бұзушылықтар [2] жатады.  

Қазақстан Республикасы Конституциясы Қазақстан Республикасында тұратын əрбір 
адамның денсаулығын қорғауға кепілдік береді [1].  

Егер кез келген адам өз денсаулығына зақым келтірсе, онда ол қылмыстық жазалау 
əрекетін құрамайды. Алайда, кейбір жағдайларда тəжірибе көрсеткендей, кəнілі өз денсаулығына 
зақым келтіру арқылы басқа объектіге қол сұғады, міне, бұл əрекет қылмыс құрамының белгілері 
болып табылады (ҚР ҚК 387 бабы, 2 тармағы «а» пункті; ҚР ҚК 443 бап).  

Кінəлінің адам денсаулығына зиян келтіруге келісуі іс-əрекеттің қылмыс екендігін 
жоққа шығаратын мəн-жайлар болып табылмайды. 

Қылмыс объектісі басқа адам денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
қоғамдық қатынастар болып табылады. 

Денсаулыққа қарсы қылмыстар объективтік жағынан басқа адамның денсаулығына, 
құқыққа қарсы əрекеттер мен əрекетсіздіктер арқылы зиян келтірумен сипатталады. 

Денсаулыққа зиян келтіру қылмыында қылмыстың орны, уақыты, құрамы, тəсілі 
қылмысты саралауда маңызды рөл атқармайды. Десек те, кейбір қылмыс құрамы үшін 
объективтік белгі ретінде тəсілдің қылмысты саралау үшін маңыздылығы мен рөлі зор. (ҚР ҚК 
 бабы 2 тармағының «б», «в» тармақшалары; ҚР ҚК 107 бабы 2-ші тармағының «д», «е» 
тармақшалары). 

Денсаулыққа зиян келтіру қылмысы субъективтік жағынан қасақаналықпен де, 
абайсыздықпен де жасалуы мүмкін. 

Денсаулыққа зиян келтіру қылмысының субъектісі - есі дұрыс, он алты жасқа толған 
адам (ҚР ҚК 107 бабының 1-ші тармағы; 108-118 баптар) ал, кейбір жағдайларда қылмыс 
субъектісі 14-ке толған (ҚК 106 бап, 2-ші тармақ, ҚК 107 бап) адам болып табылады.  

Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру (ҚР ҚК 106 бабы). Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексі денсаулыққа қасақана зиян келтірудің ауырлатпайтын (ҚР ҚК 106 бабының 
1-ші тармағы), ауырлататын (ҚР ҚК 106 бабының 2-ші, 3-ші тармақтары) жəне жеңілдететін (ҚР 
ҚК 108 бабының 2-ші тармағы, 109 бап, 110 бап) мəн-жайларын қарастырған.  

Денсаулыққа қасақана зиян келтіру түсінігі əртүрлі белгілермен сипатталады. Яғни, 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 106 бабында көрсетілген белгілердің кез 
келгені орын алатын болса, онда ол адам денсаулығына қасақана зиян келтіру негізі болып 
саналады. Ондай негіздерге адам өміріне қауіпті зиян; көруден айыру түріндегі зиян; тілден 
айырылып, сөйлеуден қалу; естуден қалу түріндегі зиян; қандай да болсын органнан 
айырылу немесе органның қызметін жоғалту; бет əлпетінің қалпына келтіргісіз бұзылуына 
əкеп соққан зиян келтіру; өмірге қауіпті басқа да зиян келтіру; еңбек қабілетінің кемінде 
үштен бірін тұрақты түрде жоғалтуға ұштасқан немесе кінəліге мəлім кəсіби еңбек қабілетін 
толық жоғалту; түсік тастау; психикасын бұзуы; есірткімен немесе уытты умен ауыру.  

Адамның өміріне қауіпті зиян ретінде адам өміріне қауіпті болып саналатын 
жарақаттардың барлығын айтуға болады. 

Ондай жарақаттарға: адамның бас сүйегіне зақым келтірілуі; бас сүйектердің ашық 
немесе жабық сынуы; мидың зақымдануы т.б. жатады.  

Қасақана ауыр дене жарақатының салдарынан көруден айырылу жəбірленушінің екі 
көзінің бірдей көрмей қалуын білдіреді. Сондай-ақ, көздің көру қабілетін 35% мөлшерінде  
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жоғалту немесе 2 метр қашықтықта бармақтың санын көре алмау денсаулыққа ауыр зиян 
келтіргендендік деп саналып, ауыр дене жарақаты ретінде сараланды.  

Тілден айырылу дегеніміз сөйлеу қабілетін жоғалтып, өз ойын айналасындағыларға 
түсінікті етіп жеткізу қабілетінен біржола жоғалту. 

Естімей қалу деп мүлдем кереңдікті немесе қатты айтылған сөзді өте жақын жерден 
(құлағынан 3-6 см қашықтықта) ести алатын жағдайда қалуды айтады. 

Қандай да болсын органнан айырылуға немесе органның қызметін жоғалтуға - 
жəбірленушінің жарақат алу салдарынан аяқ, қолының қимылсыз сал күйге түсуін жатқызуға 
болады.  

Сот-медицина сараптамасы бет əлпетінің қалпына келтіргісіз бұзылу фактісін 
қарастырмайды, себебі, бұл түсінік медициналық түсінік емес. Сондықтан, сараптама тек бет 
əлпеті жарақатының сипатын көрсетіп, жарақаттан туындаған зиянды қаншалықты түзету 
мүмкін екенін анықтайды[4, 242 ]. 

Еңбек қабілетінің кемінде үштен бірін тұрақты түрде жоғалту ретінде жалпы еңбек 
қабілеті мен мамандықты талап етпейтін еңбекке қабілеттілік танылады. 

Түсік тастау-қандай да болмасын келтірілген зақымдардың салдарынан болуы мүмкін. 
Екіқабат əйелдің мерзіміне қарамастан, келтірілген зақымдардың салдарынан түсік тастауы 
ауыр дене жарақатына жатқызылады.  

Психиканың бұзылуы - ауыр дене жарақатының белгі болып саналады. Сондықтан, 
психиканың бұзылуы жөнінде диагнозды қою, себеп-салдарын анықтау сот психиатриялық 
сараптаманың құзырында.  

Есірткімен немесе уытты умен ауыруға əкеліп соққан денсаулықтың бұзылуын 
тудыру да денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру болып саналады. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодекстің 107 бабында денсаулыққа қасақана 
ортаща ауырлықтағы зиян келтіру сараланған . Денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы 
зиян келтіру адамның өміріне қауіпті болмауы; кодекстің 106 бабында көрсетілген 
зардаптарға əкеп соқпауы; денсаулықтың ұзақ уақытқа бұзылуы; жалпы еңбек қабілетінің 
кемінде үштен бірін айтарлықтай тұрақты жоғалту сияқты əрекеттер арқылы сипатталады.  

Денсаулыққа келтірілген зиянды сот-медициналық бағалау Ережесіне сəйкес, 3 
аптадан (21 күннен көп) артық уақытқа уақытша еңбек қабілетін жоғалту денсаулықтың ұзақ 
уақытқа бұзылуы, жалпы еңбек қабілетінің кемінде үштен бірін (10-нан 30%-ға дейін) 
жоғалту болып табылады. 

Еңбек қабілетін жоғалту жөніндегі анықтама сот-медицина сараптамасы арқылы 
анықталады. 

Жалпы, сот-медицина сараптамасы Ережесіне сəйкес, денсаулыққа орташа ауырлықта 
зиян келтіруге, мысалы, ұсақ сүйектердің сынуы мен жарықшақтануы, буынның шығуы, 
қабырғаның сынуы, бір құлақтың есту қабілетін жоғалтуы, аяқ пен қолдың саусақтарын 
жоғалту сияқтылар жатады. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодекстің 108 бабында денсаулыққа қасақана 
жеңіл зиян келтiру қарастырылған. 

Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтiру алдыңғы баптарда сараланғандай адамның 
өміріне қауіпті болмауы; кодекстің 106, 107 баптарында көрсетілген зардаптарға əкеп 
соқпауы; денсаулықтың ұзақ уақытқа бұзылмай, жеңіл зиян келтірілуі; жалпы еңбек 
қабілетінің кемінде төрттен бірін айтарлықтай тұрақты жоғалту сияқты əрекеттер арқылы 
сипатталады.  

Еңбек қабілетін жоғалту жөніндегі анықтама сот-медицина сараптамасы арқылы 
анықталады.Қылмыс субъективтік жағынан тікелей де жанама да қасақаналықпен жүзеге 
асады. Қылмыс субъектісі есі дұрыс, 16 жасқа толған адам [4,238 ].  

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодекстің 10 8 бабында қарастырылған нормаға 
сəйкес, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келт iрген əрекеті үшін кінəліге екі жүз айлық 
есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салу; не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына 
не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуы; не алпыс тəулікке 
дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.  

Ұрып-соғу (ҚР ҚК 109 бабы). Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодекстің 109 
бабының 1-ші тармағы ұдайы ұрып-соғу немесе өзге күш қолдану əрекеттері жолымен тəн 
зардабын немесе психикалық зардап шегуді қарастырып, жауаптылық белгілеген.  

Қылмыс объективтік жағынан ұдайы ұрып-соғу немесе өзге күш қолдану əрекеттері 
арқылы жүзеге асады.  
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Ұдайы ұрып-соғу ретінде жылына кемінде үш ретпен қол көтеру, яғни, сабау жатса, 
тəн азабын шектіруе адамды астан, судан айыру, лас жерде ұстау сияқты т.б. əрекеттерді 
айтуға болады.  

Ал, психикалық зардап шектіру дегеніміз адамды ұрып-соғумен бірге қорлау, 
қорқыту, келеке ету. 

Күш қолдану арқылы зардап шектіруге адамның денесін қатты немесе өткір затпен 
ауырту; жарақаттау; күйдіру; қыздыру əрекеттері жатады. 

Адамға күш қолдану немесе психикалық зардап шекккізу əрекеттері əрекет басталған 
сəттен бастап аяқталған қылмыс болып саналады. 

Қылмыс субъективтік жағынан қасақаналықпен жүзеге асады. Яғни кінəлі өзінің 
ұдайы ұрып-соғу немесе өзге күш қолдану əрекеттері арқылы тəн зардабын немесе 
психикалық зардап келтіретінін біледі, білсе де, саналы түрде жол береді.Қылмыс субъектісі 
- он алты жасқа толған, есі дұрыс адам. 

Қылмыстық кодекстің 109 бабының 2-ші тармағында азаптаудың ауырлататын 
түрлері қарастырылып, қылмыстық жауаптылық шегі белгіленген. 

Қинау (ҚР ҚК 110 бап). Қылмыстық кодекстің 110 бабының 1- тармағында «ұдайы 
ұрып-соғу немесе өзге де күш қолдану əрекеттері арқылы тəн зардабына немесе психикалық 
зардап шегуге ұшырату, егер бұл іс-əрекет денсаулыққа ауыр немесе ауырлығы орташа зиян 
келтіруге əкеп соқпаса, - бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл 
салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады» деп көрсетілген.  

Аффект жағдайында денсаулыққа зиян келтіру (ҚР ҚК 111 бап). Қылмыстық заң 
жəбірленушінің тарапынан болған зорлықтан, қорлаудан немесе ауыр тіл тигізуден не 
жəбірленушінің өзге де құқыққа қарсы немесе  

моральға жат əрекеттерінен (əрекетсіздігінен), сол сияқты жəбірленушінің ұдайы құқыққа 
қарсы немесе моральға жат мінез-құлқына байланысты туындаған ұзаққа созылған психикалық 
зақым келтіретін жағдайдан болған жан күйзелісінің (аффект) кенеттен туындауы жағдайында 
қасақана ауыр зиян келтіруін қарастырып, қылмыстық жауаптылық белгілеген.  

Қылмыс объективтік жағынан жан күйзелісі жағдайында жəбірленушіге қасақана 
ауыр немесе орташа ауырлықтағы зиян келтірумен сипатталады. 

Субъективтік жағынан қылмыс тікелей немесе жанама қасақаналықпен де жүзеге 
асырылуы мүмкін. Қылмыс субъектісі - есі дұрыс, 16 жасқа толған адам. 

Қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде денсаулыққа ауыр зиян келтіру (ҚР ҚК 112 
бабы). Бұл қылмыс объектісі - адам денсаулығы. Қылмыс объективтік жағынан денсаулыққа 
қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде жасалған қасақана ауры зиян келтірумен сипатталады.  

Ауыр зиян келтіру - денсаулыққа қарсы жасалған қылмыстардың ішіндегі қауіптісі 
болып саналатыны белгілі. 

Ауыр зиян келтіру адам өміріне қауіпті зиян, көруден айырылу түріндегі зиян, тілден 
айырылып, сөйлеуден қалу түріндегі зиян естуден қалу түріндегі зиян, қандай да болмасын 
органның айырылу немесе органның қызметін жоғалту түріндегі зиян, бет əлпетінің қалпына 
келтіргісіз бұзылуына əкеп соққан түріндегі т.б. зияндар болып бөлінеді [4, 241]. 

Қылмыс жасаған адамды ұстау кезінде денсаулыққа ауыр зиян келтіру (ҚР ҚК 113 
бабы). Қылмыстық заң қылмыс жасаған адамды ұстау үшін қажетті шараларды асыра 
қолдану кезінде денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру əрекеттерін жан-жақты саралап, 
қылмыстық жауаптылық белгілеген. 

Бұл қылмыстық əрекетте ниет пен мақсат криминальды сипатты қарастырмайды. 
Оған басты себеп - ниеттің қылмыс істеген адамды ұстауға бағытталуы, мақсаттың-кəсіби 
міндетін орындау мен қылмыскерді ұстау үшін құқық қорғау органдарына көмек көрсетуге 
əрекет етуінде болса керек.  

Денсаулыққа абайсызда зиян келтіру (ҚР ҚК 114 бап). Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық Кодексінің 111 бабының 1-ші тармағында денсаулыққа абайсызда зиян келтіру 
қаралса, 2-ші тармағы абайсызда екі немесе одан да көп адамның денсаулығына ауыр зиян 
келтірудің түрлерін сараланған. Ал, 4-ші тармағы абайсызда екі немесе одан да көп адамның 
денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтіру əрекетіне жауаптылық белгілеген. [4, 242].  

Денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық 
тағайындағанда кінəлі адамның қоғамқа қауіптілігі, кінəсінің деңгейі, қылмыстық əрекеттен 
келген зардаптың мөлшері жан-жақты сараланып, нақты істелген қылмысқа сəйкес жаза 
тағайындалады.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕГ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 

 
Деньги – это, пожалуй, одно из наиболее великих изобретений человеческой мысли. В 

живой природе аналогий не найдётся. Вся структура современной экономики предопределена 
существованием денег. Деньги «родила» торговля, а поскольку торговля – одно из самых 
древних занятий человечества, то в старину уходят корни и денежной системы, хотя устройство 
её многократно и сильно меняется на протяжении истёкших тысячелетий.[1]  

Действительно, деньги – это товар, выступающий в роли всеобщего эквивалента, 
отражающего стоимость всех прочих товаров. 

Каковы же основные этапы истории развития денег? 
 

 этап:   
появление денег с выполнением их функций случайными товарами;  
 этап:  
закрепление за золотом роли всеобщего эквивалента (этот этап был, пожалуй, самым 
продолжительным); 

 
 этап:  
этап перехода к бумажным или кредитным деньгам; и последний четвертый этап – постепенное 
вытеснение наличных денег из оборота, вследствие чего появились электронные виды платежей.  

 
Деньги, как и любое другое понятие, имеют свою сущность. 
История денег – это отображение культурного, экономического развития держав. 15 

ноября – День национальной валюты Казахстана. Обратимся к истории появления и 
распространения денежных единиц на территории Казахстана. Денежной единицей 
(национальной валютой) Республики Казахстан является казахстанский тенге. 

Само название «тенге» взято из древнетюркского обозначения денег вообще, а также 
из названия серебряной монеты (тенга), распространенной в древних государствах Средней 
Азии (например, исторически знаменитая «бухарская тенга»). Русским языком оно 
заимствовано как «деньга», «деньги», арабским - «данек», персидским - дангх, санскритским 
 танке, древнегреческим - данака. Согласно античной мифологии такую монету платили 
лодочнику подземного мира Харону в качестве платы за перевоз через реку Стикс, т.е. в 
загробный мир. Отсюда у греков обычай класть монету в рот покойнику.  

Тенге состоит из 100 тиынов, которые выступают в качестве дробных долей денежной 
единицы. Таким образом Казахстан придерживается, как и подавляющее большинство 
других стран, десятичной системы строения национальной валюты.  

Какие деньги использовало население древнего Казахстана? 
Ушуцянь:  
Во время археологических раскопок могильника Мардан Отрарского оазиса были 

найдены древние китайские монеты – ушу, или ушуцянь. 
 качестве средства расчета их использовали еще во II веке до н.э. в крупнейшем 

государстве Средней Азии – Кангюй. Оно располагалось в долине реки Сырдарьи и в 
предгорье Каратау, на одной из веток Великого шелкового пути, где процветала торговля.  

Кайюань танбау:  
Эти  монеты  заменили  ушу в  VI веке  н.э.  В  могильниках  на  юге  Казахстана  и  в 
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Семиречье находят такие артефакты. Это говорит о том, что кайюань танбау были основным 
средством расчета в торговых городах. 

Согдийские монеты: 
 VIII веке монополия китайцев на чеканку ходовой валюты была подорвана 

восточноиранским племенем согдийцев. Представители этих племен в основном были 
караван-сарайщиками. Их постоялые дворы располагались по всей территории от Ирана до 
Китая. 

Поначалу согдийцы наладили собственный выпуск китайских монет, но вскоре стали 
изображать на них символы, принятые в бухарском монетном деле, и делали надписи на 
согдийском языке.[2]  

Фельси: 
На раскопках древнейшего города Отрар (юг Казахстана, с. Талапты) обнаружены все 

описанные виды монет, а также бронзовые деньги, которые чеканили торговые города, 
возникшие на средней Сырдарье.  

Ханы этих центров торговли – тюрки – отливали собственные монеты. На них 
чеканилась тамга и образ свирепого льва – символы власти новых правителей. 

Самая распространенная денежная единица этого времени – монеты тюргешских ханов. 
 конце VIII века к этому средству расчета присоединяются арабские фельсы. 

Серебряные дирхемы: 
Серебряные дирхемы в Казахстане появились в IX-XI вв. С виду они были черными. 

Этот эффект давала медь, которую использовали в сплаве.  
На дирхемах изображали профиль владыки и атрибуты его власти. Эти деньги – 

долгожители в регионе. Их чеканили на протяжении четырех столетий. 
Из-за серебряного кризиса в XI веке большей популярностью стали пользоваться 

монеты из меди и кусочки золота. 
Монеты времен нашествия монголов 
Археологи доказали, что в монгольском государстве Чагатаидов, в состав которого 

входили территории юга Казахстана, чеканились высококачественные серебряные монеты, а 
в Отраре – золотые динары.  

Интересно, что на монгольских серебряных деньгах (отливали в Таразе, Отраре и 
Кендже) чеканили лик халифа Насира – правителя Багдада, которого монголы свергли в 1258 
году. Историки считают, что это было доказательством верности исламу. Такие монеты 
использовали на западе Казахстана и в Золотой Орде Джудичей. 

На протяжении 400 лет в Казахстане пользовались серебряной танга, а во времена 
Российской империи (ХVIII-ХХ вв.) ходили рубли (монеты золотые, медные, серебряные, 
банкноты).  

Во времена Советского Союза их заменили бумажные купюры. Только с 
приобретением независимости Казахстан получил национальную валюту, у них одинаковый 
вес; типовые надписи; изображен лик августейшей особы.  

Эти монеты получили распространение и на территории Казахского ханства, которое 
было врагом Шейбанидов. 
 

ХХ век. История независимого Казахстана 
Тенге вернулся к казахстанцам через триста лет. В Республике Казахстан 15 ноября 

1993 года эта денежная единица была введена в качестве общенационального платежного 
средства.  

На закрытом заседании Верховного Совета было поддержано предложение Саука 
Такежанова вернуться к историческому названию денег, которые были распространены на 
территории Казахстана несколько столетий.  

Принятию решения о введении национальной валюты поспособствовал 
экономический кризис. После распада СССР бывшие республики вели расчеты в советских 
рублях. Инфляция была огромной.  

Поэтому Россия без согласования с другими государствами постсоветского 
пространства вводит в 1993 году национальную валюту. Об этом РФ сообщает 
правительству Казахстана за три дня до старта реформы. Магазины республики пустеют из-
за хлынувшего потока советских рублей. Обесценились вклады и сбережения. 
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Правительство Казахстана принимает решение о проведении реформы национальных 
платежных средств. В период с 15 до 20 ноября 1993 года республика перешла на тенге. Курс 
обмена тогда был 500 рублей к 1 тенге.  

Сначала деньги печатали в Англии, а с 1998 года на Казахстанском монетном дворе. 
Сотые тенге – тиыны были бумажные, а со временем стали отливать монеты. Однако из-за 
инфляции они быстро вышли из обращения.  

Специальная государственная комиссия утверждала дизайн банкнот (первоначально их 
было семь – номиналом 1, 3, 5, 10, 20 и 50 тенге). Было решено изображать на деньгах портреты 
исторических и культурных деятелей, которые прославили Казахстан. Со временем 
 принятом стиле разработали и напечатали банкноты номиналом от 200 до 10000 тенге. 

 2006 году старые банкноты заменили новыми купюрами. Для новых казахстанских 
денег характерны: 

  Эстетическая целостность концепции. 
  Более технологичный уровень выполнения (наличие высоких уровней защиты).  
 Ментальная специфика (акцент на историческом и духовном национальном 

наследии). 
Национальный банк Казахстана выступил с разъяснениями основных положений 

Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам электронных денег». Напомним, что целью принятия 
данного Закона является создание правовых условий для использования электронных денег 
на территории Казахстана как нового инструмента оплаты по торговым сделкам, в том числе 
для совершения покупок в интернет-среде. 

 связи с переходом Казахстана на латинский алфавит до 2025-го Нацбанк огласил о 
проведении замены банкнот с кирилличными надписями на купюры на латинице. Это будет 
безболезненный для населения республики процесс: новые деньги войдут в оборот 
постепенно. Таким образом, современные денежные системы экономически развитых стран 
прошли определенные этапы развития и характеризуются их основными чертами.  

 будущем электронные деньги могут стать популярным средством платежа, так как 
с их появлением совершение покупок в интернете станет более удобным для населения. 
Подобные инновации в перспективе способны значительно повысить доступность 
финансовых услуг для физических лиц с использованием возможности современных 
технологий. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ЖҮЙЕСІ 

 
Саясаттың негізгі мəселесі билік болғандықтан, саясатты билік теориясы үлкен орын 

алады. Билік саясаттың саяси институттар мен барлық саяси əлемнің мінін түсініп білуге 
көмектеседі. Шығыстың көрнекті ойшылы Ибн-Халдун (1332-1406) адамның басқа жан-
жануарлардан ерекшелігі – ол билік үшін күреседі деген екен. Ағылшын философы, қоғам 
қайраткері Бертран Рассель (1872-1970) физикада басты ұғым энергия болса, қоғамдық 
ғылымдарда негізгі ұғым билік болып табылады деген. Американың əйгілі əлеуметтанушысы 
Талкотт Парсонс (1902-1979) экономикалық жүйеде ақша қандай орын алса, саяси жүйеде 
билік те соншалықты орын алады деп тұжырымдаған [1].  

Билік туралы мынандай тұжырымдамалар бар: теологиялық, бихевиористік, 
инструменталистік, структуралистік, конфликтілік. Сонымен билік деп белгілі бір əлеуметтік 
одақтардың (рудың, таптың, халықтың) немесе жеке тұлғаның түрлі əдістерді, соның ішінде 
мəжбүрлеу əдістерін пайдалана отырып, адамдардың өз еркіне бағындыру қабілетін 
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қамтамасыз ететін ұйымдастырылған күш. Алғашқы қауымдық құрылыс кезеңінде билік 
қоғамдық сипатта болды. Мұнда қауым болып тайпаларды басқарды. Құл иеленушілік 
құрылыста құл иеленушілер жəне құлдар пайда болып, теңсіздік туды. Бір таптың екінші бір 
тапты бағындыру қажеттілігі туды. Осылай билік аппараты дүниеге келді, адамдарды 
еркінен тыс, ықтиярсыз еркіне көндірген мекемелер пайда болды. 

Əйгілі неміс социологы, философ, тарихшы жəне саяси экономист Макс Вебер (1864-
1920) биліктің көздерін келесідей жіктеп көрсеткен [2]: 

Күш көрсету (физикалық күш, қару-жарақ, ұйымдастырылған топ, күш қолдану қатері) 
Бедел (отбасылық жəне əлеуметтік байланыстар, харизм, сараптамалық (арнайы) білім, 

сенім) 
Құқық (ереже жəне өкілеттілік, ресурстарды бақылау, əдет-ғұрып жəне дəстүр)  
Түрлі ғылыми еңбектерде «Билік» сөзі əр мағынада қолданылады. дегенмен оны 

ықпал ету бағыты мен объектісіне байланысты жалпылама түрде келесідей жіктеуге болады: 
 

 КЛАССИФИКАЦИЯ  ТҮРЛЕРІ  
   

      
 
 

Əсер ету саласына байланысты 
 
 

Құрылымына байланысты 
 
 

Мемлекеттік режиміне  
байланысты 

 
Қолданылатын əдістеріне  
байланысты 

 
Белгілі бір органға 
байланыстылығына сəйкес 

 
 
Саяси, экономикалық, ақпараттық, рухани 
жəне т.с.с. 
 
монархиялық (диктаторлық жəне т.б.), 
алқалық (парламенттік билік) 
 
демократиялық, авторитарлық, 
тоталитарлық 
 
мəжбүрлеу, сенім, бедел 
 

 
Мемлекеттік (заңнамалық, атқарушылық, 
сот), өңірлік, жергілікті əкімшілік билігі 

 
Сурет 1. Билік классификациясы мен түрлері 

 
Бірақ биліктің толық мағынасы мемлекеттік-саяси салада ғана айқындалады. 

Сондықтан саяси билік биліктің ең негізгі түріне жатады.  
Биліктің басқа түрлерімен салыстырғанда саяси биліктің мынадай ерекшеліктері бар 

оның өктемдік сипаты, оның бүкіл қоғамның атынан билік жүргізуі, басқарумен кəсіби 
айналысатын адамдардың мүддесін қорғауы, басқа мекемелерге қарағанда билік 
органдарының тəуелсіздігі, қоғам өмірінің жұмыс тəртібін белгілеуде жеке -дара құқығы, 
мемлекет шеңберінде ашық күш қолдана алуы, т.с.с. Саяси билік бар жерде теңсіздік бар. 
Мұнда біреулер билеуге құқықты да, екіншілері оларға бағынуға міндетті болып келеді. 

Бірақ Қазақстан Республикасы Конституциясына сəйкес мемлекеттік биліктің бірден-
бір бастауы – халық жəне билікті тікелей республикалық референдум жəне еркін сайлау 
арқылы жүзеге асырады, сондай-ақ өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға береді 
деп көрсетілген [3]. Сондай-ақ халық пен мемлекет атынан билік жүргізуге Республика 
Президентінің, сондай-ақ өзінің конституциялық өкілеттігі шегінде Парламенттің құқығы 
бар. Республика Үкіметі мен өзге де мемлекеттік органдар мемлекет атынан оларға берілген 
өкілеттіктері шегінде ғана билік жүргізеді. Конституцияның 3-бабының 4 тармағына сəйкес 
Қазақстан Республикасында мемлекеттік билік біртұтас жəне заң шығарушы, атқарушы жəне 
сот тармақтары болып бөлінеді.  

Республика Призиденті мемлекеттік аппаратта ерекше орын алады, ол үш биліктің біріне 
де жатпайды. Ол мемлекет билігінің барлық тармағының келісіп жұмыс жасауын жəне өкімет 
органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Президент – мемлекеттің 
басшысы, мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде 
жəне халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін 
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жоғары лауазымды тұлға. Президент халық пен мемлекеттік билік бірлігінің, Конституцияның 
мызғымастығының адам жəне азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны əрі кепілі. 

Заң шығарушы билік органдары 
Жоғарғы өкілеттік органдарды халық сайлайды. Парламент – заң шығару функциясын 

жүзеге асыратын Республиканың ең жоғарғы өкілді органы. Парламент тұрақты негізде 
жұмыс істейтін екі палатадан: Сенат жəне Мəжілістен тұрады. Сенат облыстардан, 
республикалық маңызы бар қаладан жəне астанасынан екі адамнан тиісінше барлық өкілді 
органдары депутаттарының бірлескен отырысында сайланатын депутаттардан тұрады. Жеті 
депутатты Президент тағайындайды. Мəжіліс Республиканың əкімшілік-аумақтық бөлінісі 
ескеріле отырып, құрылатын жəне сайлаушылар саны шамамен тең бір мандатты аумақтық 
сайлау округтері бойынша сайланатын алпыс жеті депутаттардан тұрады. Негізінде заң 
шығару тек парламенттің құзыреті, бірақ кейде басқа жоғарғы органдар осы жұмысқа 
кіріседі. Парламент кейбір заңдарды қабылдау құқығын Президентке береді, оны делегаттық 
заңдылық деп атайды. Қазақстан тарихында екі палаталық парламент 1995 жылғы 
Конституциясында жарияланған. Бұл Парламенттің қабылдаған заңдарының сапасын 
көтеруге, парламентті біршама тұрақты жəне орнықты органға айналдыру үшін қолданған 
шара. Қазақстанның сайлау жүйесі мажоритарлық типке жатады, сайлауға депутаттар 
жиырма бес жасқа толуы керек.  

Қазақстан Республикасының Конституциясының 54-бабына сəйкес, Парламент 
палаталарының бөлек отырысында мəселелерді əуелі Мəжілісте, ал содан кейін Сенатта өз 
кезегімен қарау арқылы [3]: 

 заңдар қабылдайды; 
 республикалық бюджетті жəне оның атқарылуы туралы есептерді, бюджетке 

енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды талқылайды, мемлекеттік салықтар мен 
алымдарды белгілейді жəне оларды алып тастайды;  

 Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысының мəселелерін шешу 
тəртібін белгілейді; 

 мемлекеттік наградаларды тағайындайды, Республиканың құрметті, əскери жəне 
өзге де атақтарын, сыныптық шендерін, дипломатиялық дəрежелерін белгілейді, 
Республиканың мемлекеттік рəміздерін белгілейді;  

 мемлекеттік заемдар мен Республиканың экономикалық жəне өзге де көмек 
көрсетуі туралы мəселелерді шешеді; 

 азаматтарға рақымшылық жасау туралы актілер шығарады; 
 Республиканың халықаралық шарттарын бекітеді жəне олардың күшін жояды. 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Парламенті жəне оның 

депутаттарының мəртебесі туралы» Конституциялық Заңының 9 -бабына сəйкес [4], 
Палаталарды мемлекеттік тілді еркін меңгерген өз депутаттарының арасынан Палаталар 
депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы Сенат пен 
Мəжіліс сайлаған төрағалар басқарады. Сенат Төрағасының қызметіне кандидатураны 
Қазақстан Республикасының Президенті ұсынады. Мəжіліс Төрағасының қызметіне 
кандидатураларды Палатаның депутаттары ұсынады. Палаталар əр Палатада саны жетіден 
аспайтын тұрақты комитеттер құрады. Палаталардың бірлескен қызметіне қатысты 
мəселелерді шешу үшін Сенат пен мəжіліс тепе-тең негізде бірлескен комиссиялар құруға 
хақылы. Комитеттер мен комиссиялар өз құзырындағы мəселелер бойынша қаулылар 
шығарады. Комитеттер мен комиссияларды құру, олардың өкілеттігі жəне қызметін 
ұйымдастыру тəртібі заңмен белгіленеді. Парламент Республиканың бүкіл аумағында 
міндетті күші бар Қазақстан Республикасының заңдары, Парламенттің қаулылары, Сенат пен 
Мəжілістің қаулылары түрінде заң актілерін қабылдайды. Республиканың заңдары 
Республика Президенті қол қойғаннан кейін күшіне енеді. 

Атқарушы билік органдары  
Атқару билігі Үкіметтің қолында болады. Президенттік республикаларда үкімет саяси 

жəне ұйымдық тұрғыдан Президент қамтитын атқарушы билік тармағына жатады. 
Парламенттің қатысуымен Президент басқарады əрі құрады, оның дербес құзыретті алқалы 
шешуші органы. Кабинет мүшелері бүкіл халық сайлаған Президент алдында дербес жауап 
береді. Үкіметтің нақты егеменділігі нақты мемлекет басшысының субъективтік пікіріне 
тікелей тəуелді. Қазақстан Республикасының үкіметі – атқарушы билікті жүзеге асыратын, 
атқарушы органдардың жүйесін басқаратын жəне олардың қызметіне басшылық ететін 
мемлекеттік орган. Оның заңдық ауқым тұрғысынан – Конституцияда жəне қолданылып  
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жүрген заңдарда белгіленген. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық Заңның 1 -бабына сəйкес [5], Үкімет Қазақстан Республикасының 
атқарушы билігін жүзеге асырады, атқарушы органдардың жүйесін басқарады жəне олардың 
қызметіне басшылық жасайды.  

Үкіметті Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі , орынбасарлары, 
Республика Үкіметінің аппаратының басшысы, Республика министрлері, мемлекеттік 
комитеттердің төрағалары құрамында Республика Президенті құрады.  

«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық Заңның 4-бабына 
сəйкес, Республика Үкіметінің өкілеттік мерзімі төмендегідей: Республика Үкіметі 
Президенттің өкілеттік мерзімі біткенше іс-қимыл жасайды жəне жаңадан сайланған 
Республика Президенті алдында өзінің өкілеттіктерін доғарады. Республика Үкіметінің жаңа 
құрамы бекітілгенге дейін Республика үкіметі өз міндеттерін атқара береді.  

Қазақстан Республикасының Конституциясының 60-бабында Үкіметтің келесідей 
құзыреті берілген. Оларға қысқаша сипаттама беріп өтелік [3]: 

 мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабілетінің, 
қауіпсіздігінің, қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын əзірлейді жəне 
олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады;  

2)Парламентке республикалық бюджетті жəне оның атқарылуы туралы есепті əзірлеп 
ұсынады, бюджеттің атқарылуын қамтамасыз етеді; 

3)Мəжіліске заң жобаларын енгізеді жəне заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді;  
 Мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады; 
 Республиканың сыртқы саясатын жүргізу жөнінде шаралар əзірлейді;  
 Министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық жəне жергілікті 

атқарушы органдардың қызметіне басшылық жасайды; 
 Республиканың министрліктері, мемлекеттік комитеттері, өзге де орталық жəне 

жергілікті атқарушы органдары актілерінің қолданылуын толық не бір бөлігінде жояды 
немесе тоқтата тұрады;  

8)Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдардың басшыларын қызметке 
тағайындайды жəне қызметтен босатады; 

 Конституциямен, заңдармен жəне Президент актілерімен өзіне жүктелген өзге де 
қызметтерді орындайды. 

Үкімет құрылымы төмендегідей: Премьер-Министр, оның орынбасарлары, Үкімет 
аппаратының басшысы, 14 министрлік жəне 11 мемлекеттік комитет. Олар өздерінің 
құзыреті бойынша бұйрық жəне инструкция қабылдайды. Үкімет өзінің бүкіл қызметіне 
Конституцияда жəне Республика Президентінің алдында жауапты. Премъер – Министр жəне 
оның орынбасарлары, Үкімет аппаратының басшысы Төралқаның құрамына кіреді. Премьер-
Министр өзінің өкімімен Төралқа құрамына Үкіметтің басқа да мүшелерін кіргізуге хақылы. 
Министрлік тиісті мемлекеттік басқару саласына басшылықты, сондай-ақ заңдармен 
көзделген шекті-салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Республика орталық атқарушы 
органы болып табылады.  

Республика Премьер-Министрі Үкіметтің жұмысын ұйымдастырады жəне Үкімет 
мүшелерінің арасындағы қызметтік міндеттерді бөледі; Республика Президентімен, 
Парламентпен, Конституциялық Кеңеспен, Жоғарғы Сотпен, Бас прокуратурамен, басқа 
мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста Үкіметтің атынан өкілдік етеді немесе Үкімет 
атынан өкілдік етуді тапсырады; халықаралық қатынастарда Үкімет атынан өкілдік етуді 
тапсырады; Үкімет мүшелерінің орталық жəне жергілікті атқарушы органдар басшыларының 
есебін тыңдап отырады; заңмен қарастырылған өзге де өкілеттіктерді атқарады.  

Сот билігі 
Қазақстандағы сот билігі біртұтас мемлекеттік биліктің дербес тармағы болып 

табылады. Ол Республика атынан жүзеге асырылады. Сот билігі өзіне азаматтардың, 
олардың бірлестіктерінің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, мемлекеттік 
органдар мен ұйымдардың құқықтармен заңды мүдделерін қорғауды, Қазақстан 
Республикасы Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік-құқықтык актілерінің, 
халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды. Сот билігі 
Республика Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының негізінде туындайтын барлық істер мен дауларды шешуде 
қолданылады. Соттар шешімдерінің, үкімдері мен өзге де қаулыларының бүкіл Қазақстан 
аумағында міндетті күші болады.  
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«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мəртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы N 132 Конституциялық заңының 
3-бабына сəйкес сот жүйесi келесіден тұрады [6]: 

 Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты 
 Жергiлiктi соттарға мыналар жатады: облыстық жəне оларға теңестiрiлген соттар 

(Республика астанасының қалалық соты, республикалық маңызы бар қалалардың қалалық 
соттары); аудандық жəне оларға теңестірілген соттар (қалалық сот, ауданаралық сот).  

 Мамандандырылған (əскери, қаржылық, экономикалық, əкiмшiлiк, кəмелетке 
толмағандардың iстерi жөнiндегi жəне басқа) соттар. 

Қазақстан Республикасының сот жүйесіне кірмейтін «Астана» халықаралық қаржы 
орталығы сотының ерекше мəртебесі бар. 

Жоғарыдағы айтылғандарды қорытындылай келе біз Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік билік жүйесінің келесідей сызбасын жасай аламыз (сурет 2):   

Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік билік 

 
 

ҚР Президенті –  
мемлекет басшысы 

 

Заң шығарушы билік  Атқарушы билік  Сот билігі 
         

         
ҚР Парламенті  ҚР Үкіметі  ҚР Жоғарғы соты 

         

         

Сенат  Мəжіліс  Атқарушы биліктің  Жергілікті  Маманданған 
  орталық органдары  сот  сот       

         
         

 
Жергілікті атқарушы 

Мəслихаттар органдар - акиматтар 

 
Сурет 2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік жүйесі 

 
Биліктің кең тарихи жолына қарамастан, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында 

қалыптасқан биліктің үш тармағы да еліміздің Ата заңына жəне халықаралық деклорацияларға 
сəйкес қызметін атқарған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлт мақсатына айналған «Дамыған 
30 елдің қатарына енетіні» сөзсіз. Себебі кез-келген билік жүйесі ол ҚР Конституциясы мен 
қазақстан халқының мүддесін қорғауы тиіс. Билік органдары бір қарағанда өзара байланыссыз 
болғанымен, ел ішіндегі тұрақтылық, экономиканың дамуы жəне өзге де əлеуметтік-
экономикалық, құқықтық мəселелердің барлығы аталған билік тармақтары жүйесіндегі 
мемлекеттік басқару органдарына байланысты. Мəселен, ҚР Үкіметі мен Парламенті бірлесе 
белгілі бір бағдарламаны ойлап тапса, оны жүзеге асырылуын аталған билік тармақтары 
бірыңғай организм ретінде қадағалауы тиіс. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН ЖƏНЕ 

ОРТА КƏСІПОРЫНДАРДЫ ҚОЛДАУ 
 

Ең алдымен шағын жəне орта бизнес дегеніміз не дегенге жауап берсек - ол, ешқандай 
монополистік бірлестікке кірмейтін жəне экономикада монополияға қатысты бағынышты 
рөл атқаратын жеке меншіктегі ұсақ жəне орта кəсіпорындардың қабылданған жиынтық 
атауы.  

Шағын жəне орта бизнес түсінігінің мəнін ашпас бұрын, алдымен оның қалыптасу 
көздерін анықтап алу керек. «Қазақстан Республикасында қазіргі таңда кəсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыру жəне дамытуға, əсіресе, шағын жəне орта кəсіпкерліктің дамуы мен тиімді 
қызмет етуіне ерекше көңіл бөлініп отыр. Себебі кез-келген елдің экономикасы 
қанағаттанарлық деңгейде дамып отырса да, шағын кəсіпорындардың дамуына баса назар 
аударатыны белгілі. Осы негізде «2050 жылға дейінгі даму Стратегиясында» жəне əлемнің 
дамыған 30 елінің қатарына кіру тұжырымдамасында бизнесті дамыту мəселесі 1-ші мəселе 
болып тұр[1]. 

Біздің мемлекетіміздің тəуелсіздігінің екі онжылдығы ішінде шағын жəне орта бизнес 
секторы іс жүзінде нөлден бастап дамыды, онда азаматтардың өз ісін, бизнесті, кəсіпкерлікті 
дамытуға қатысты бастамашылығы көрінеді. Əлемнің дамыған елдерінде шағын жəне орта 
кəсіпкерлік секторы ЖІӨ-ні қалыптастыруға елеулі үлес қосуда. Бүгінде Қазақстанда 
экономиканың осы секторын кеңінен тарату жəне дамыту үшін қадамдар жасалуда. 
Осылайша, қолайлы іскерлік ахуал жасау үшін елде кəсіпкерлік қызметті реттейтін 
нормативтік-құқықтық база жетілдірілуде, бизнеске салық жүктемесі төмендеуде, 
кəсіпорынды ашу рəсімдері жеңілдетілуде, қаржылық жəне қаржылық емес шаралар түрінде 
бизнесті кешенді қолдау жүзеге асырылуда. Осы шаралардың арқасында біздің еліміздегі 
шағын жəне орта кəсіпкерлік бұқаралық жəне салыстырмалы түрде серпінді құбылыс болды. 

Шағын жəне орта кəсіпкерліктің субъектілері 1 суретте кескінделген. 
Шағын кəсіпкерлік субъектілеріне жатқызуға болады:  

 
Қызметкерлердің орташа жылдық саны 100 адамнан аспайтын  

 
Орташа айлық табыс ағымдағы қаржы жылына 1.01 белгіленген 300 000 еселенген 
айлық есептік көрсеткіштен (АЕК) тұратын 

 
1сурет - Шағын кəсіпкерлік субъектілері 

 
Шағын кəсіпкерлік субъектілерінің рөлінде дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар бола 

алмайды:  
-Есірткі құралдарының, прекурсорлардың жəне психотроптық заттардың айналымына 

байланысты қызметті жүргізеді; 
-Астық қабылдау пункттерінде астықты сақтауға бағытталған қызмет атқарады; 
-Ойын бизнесін жүргізеді жəне лотереялар өткізеді; 
-Радиоактивті материалдардың айналымына бағытталған қызмет жүргізеді; 
-Сақтандыру нарығында қызмет жүргізеді немесе банк қызметімен айналысады; 
-Аудиторлық қызмет жүргізеді; 
-Бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызмет жүргізеді; 
-Кредиттік бюро ретінде қызмет атқарады; 
-Күзет қызметімен айналысады;  
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-Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының айналымына байланысты 
қызметті жүргізеді (Кəсіпкерлік кодекстің 24-бабының 4-тармағына сəйкес). 

Орта кəсіпкерлік субъектілеріне жатқызуға болады 2 суретте көрсетілген: 
 
 
 

      

    жеке кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар жүзеге асыратын 
Орта   кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын 

кəсіпкерлік      
 

    
    

субъектілері:   ірі жəне шағын кəсіпкерлік   

      

      
 
 

2 сурет - Орта кəсіпкерлік субъектілері 
 

Жалпы, кəсіпкерлік қызмет нарықтық экономиканың икемділігіне, инвестициялық 
ресурстарды тартуға, техникалық прогресті дамытуға ықпал етеді жəне бұл қазіргі сəтте 
жұмыссыздықтың проблемаларын шешеді. Өз бизнесін құру жəне дамыту мүмкіндігі өткен 
жылдармен салыстырғанда нақты болды жəне заңнамалық деңгейде бекітілді[2]. 
 

1 кесте - 2017-2018 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы шағын кəсіпкерлік жəне 
микрокредиттік ұйымдар қызметінің көрсеткіштері  

  2017 жыл   2018 жыл  
          

   оның ішінде   оның ішінде 
          

Атауы 
Барлығы заңды жеке шаруа 

Барлығы заңды  жеке шаруа 
 (фермер)  (фермер)  тұлғалар- кəсіп- тұлға-  кəсіп-   қожалық-   қожалық-   дың керлер  лардың  керлер   тары   тары         

Қазақстан 1158680 204 773 764 683 189 224 1207374 226 383  783 389 197 602 
Республикасы          

Тік талдау 100 % 17,67% 66% 16,33% 100% 18,75%  64,9% 16,4% 
          

Көлденең - - - - 48 694 21 610  18 706 8 378 
анализ          

Көлденең - - - - 4,2 9,54  2,39 4,24 
талдау          

салыстырмалы          
өзгеріс, %          

          
 

Жоғарыда көрсетілген 1 кестеде 2018 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша жұмыс 
істеп тұрған шағын жəне орта кəсіпкерліктің субъектілерінің саны өткен 2017 жылдың тиісті 
күнімен салыстырғанда 4,2% - ға артқанын көрсетеді. Шағын жəне орта кəсіпкерліктің 
субъектілерінің субъектілерінің жалпы саны 2018 жылы жеке кəсіпкерлердің үлесі 64,9% – 
ды, шағын кəсіпкерліктің заңды тұлғалары – 18,5% – ды, шаруа немесе фермер 
қожалықтары-16,4% - ды, орта кəсіпкерліктің заңды тұлғалары-0,2% - ды құрады. Шағын 
жəне орта бизнес кəсіпорындарын ұстау үшін банктерге кредит беру шарттарын қайта қарау, 
ставкаларды төмендету жəне кредит беру шарттарын оңайлату осы қызметтің даму деңгейін 
ұстап тұруға көмектеседі[2].  

Қазіргі уақытта Қазақстанда өз бизнесін құру процесінің кейбір қиындықтарына 
қарамастан, біз осы саланы дамытуға қарқынды қадамдар жасалып жатыр. Бұл қызметтің 
өзектілігі сөзсіз, өйткені кəсіпкерлік нарықтық экономиканың басты құрамдас бөлігі болып 
табылады. Көптеген алдыңғы қатарлы елдерде «бизнес-инкубаторлар» деп аталатындар бар, 
онда кəсіпкерлікке қызығушылық танытатын жас ақыл-ой келіп, өз идеяларымен жəне 
жоспарларымен бөліседі, ал əртүрлі сарапшылар кеңес береді, оларды серіктестермен 
байланыс жасауға, бизнес-жоспарлар мен т. б. əзірлеуге үйретеді. 
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Сондықтан да өз ісін ашу - бұл кəсіпкерге жүктелетін үлкен тəуекел мен 
жауапкершілік. Бірінші кезекте, кəсіпорынды ашуды шешкен кезде Басқарманың ұйымдық 
нысанын таңдау қажет. Ұйымдастыру - құқықтық нысанын таңдағаннан кейін бастапқы 
капитал маңызды аспект болып табылады, яғни бірінші салым. Бастапқы капитал нысанында 
несиені, қарыздарды немесе кəсіпорынның құрылтайшылары енгізетін жарғылық қорды 
пайдалануға болады.  

Кəсіпкер үшін нарықты білу, халықтың қажеттілігіне бағдарлай білу өте маңызды 
аспект болып табылады. Бүгінде нарықта қандай тауарлар мен қызметтер сұранысқа ие 
болатынын нақты түсіну қажет. Бұдан басқа, шағын бизнес барынша мобильді болуы тиіс, 
яғни, егер қандай да бір тауарларға сұраныс түссе, онда кəсіпкерге бұрынғы бағытын 
қалдырып, басқа рыноктарға тез бағдарлануы қажет.  

Статистикалық мəліметтерге сүйене отырып, Қазақстанның ЖІӨ ресейліктен 10 есе 
аз, алайда ауыр жəне ұзақ дағдарыс кезеңінде біздің мемлекетіміз шағын жəне орта бизнесті 
қолдауға үш есе көп ақша қаражатын бөлді.  

Мемлекет осы саланы дамытуға көп көңіл бөледі, өйткені ол көптеген 
артықшылықтарға ие. Мысалы, егер бизнес-саладағы адамдар саны айтарлықтай өссе, бұл өз 
кезегінде орта таптың қалыптасуына алып келеді. Орта таптың басым болуы-демократиялық 
елдегі саяси тұрақтылыққа жол. Екіншіден, жұмыспен қамтылған халықтың өсуі жүріп 
жатыр, азаматтардың табысы артып келеді, бұл халықтың түрлі топтарының əл-ауқатының 
сəйкессіздігін туындатады. Үшіншіден, бұл өскелең ұрпақ үшін бизнес саласында өз 
қабілеттерін көрсетуге, сол арқылы өзін жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік[3].  

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасында өз бизнесін құру тиесілілік нысанына 
қарамастан, негізгі мақсаты халықтың сұранысын қанағаттандыру жолымен таза табыс алу 
болып табылатын, қажетті тауарларды шығару немесе талап етілетін қызметтерді көрсету 
арқылы қызмет болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлік 
қызмет түріне, шаруашылық жүргізуші субъектінің шамасына, басқарудың ұйымдық 
нысанына жəне тиесілілік сипатына байланысты жіктеледі. 

Елімізде шағын жəне орта бизнес компанияларын салық төлеуден босату жөніндегі 
заңнамалық негіз 2019 жылдың соңына дейін əзірленетін болады. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев шағын жəне шағын бизнесті 2020 жылдың 
қаңтарынан бастап үш жылға табыс салығынан босатуды тапсырған болатын. 

Осы негізде 2020 жылдың қаңтарынан бастап микро жəне шағын бизнес субъектілерін 
тексеруге үш жылдық тыйым салу туралы шешім күшіне енеді. «Бизнес субъектісі 
ұйғарылған нормалар мен ережелерді бұзған жағдайда, əсіресе санитарлық-
эпидемиологиялық салада мұндай компаниялар жабылатын болады, олардың иелері 
жауапкершілікке тартылады. Осылайша, біз бизнеске жүктемені төмендетеміз, сонымен 
қатар ол құқық қорғау жəне бақылау органдарының іс-қимылына байланысты көптеген 
проблемаларға əлі де итермелеуде».  

Бұл мəселе бойынша президенттің негізгі ұстанымы – бизнестің дамуына кедергі 
келтіретін кез келген əрекеттер мемлекетке қарсы қылмыс ретінде қарастырылуы. Осыған 
байланысты президент Үкіметке жаңа «Бизнестің жол картасы» шеңберінде келесі 3 жылда 
қосымша 250 млрд теңге бөлуді тапсырды. 

Əлеуметтік аспектілерге баса назар аудара отырып , бизнесті қолдаудың жаңа 
нысандарын белсенді енгізу керек, отбасылық бизнес құру, ең алдымен, көп балалы жəне аз 
қамтамасыз етілген отбасылар үшін. Тиімді шағын жəне орта бизнес-қалалар мен ауылдарды 
дамытудың берік негізі. Шағын, əсіресе микробизнес елдің əлеуметтік-экономикалық жəне 
саяси саласында маңызды рөл атқарады. Бірінші кезекте, ауыл тұрғындары тұрақты 
жұмыспен қамтылып, жұмыссыздық азаюда, салық базасы құрылуда[4].  

Қорытындылай келе, Қазақстанда жеке бизнесті немесе кəсіпкерлікті дамытудың басты 
ерекшелігі оның экономика дамуының негізгі факторы жəне ұзақ мерзімді сипаты бар. Шағын 
жəне орта бизнес кəсіпорындары санының күрт өсуі көптеген оң сəттерге алып келеді, бірінші 
кезекте, бұл оларда жұмыс істейтіндердің санының артуы, бұл жұмыссыздықтың азаюына жəне 
ел экономикасының нығаюына алып келеді. Осының салдарынан бұл инновациялық əлеуетті 
кеңінен пайдалануға, оны ынталандыруға, бірлескен өндіріс, мемлекеттік тапсырыстарды 
орындау, лизинг, франчайзинг жəне венчурлік қаржыландыру сияқты өзара іс-қимылдың 
осындай нысандарын дамытуға əкеледі, олар мықты кəсіпкерлік класс басты тірегі болатын 
Қазақстан Республикасының нарықтық экономикасының тұрақты жұмыс істеуін құруға 
көмектеседі. Кəсіпкерлерді табыс салығынан босату ұсынысының негізгі себебі  
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 бұл жеке бизнесті дамыту үшін ынталандыру, бірақ көп нəрсе Үкімет ұсынған Үлгіге 
байланысты болады. 
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БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС, ОНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 
«Баланс» термині латын сөздерінен «bis» - 2 рет жəне «lans» - таразы табағы дегенді 

білдіреді, яғни тепе-теңдік мағынасын білдіреді.  
Бухгалтерлік баланс – шаруашылық құралдары мен олардың көздарін белгілі бір 

мерзімге ақшалай өлшемде топтастыруды білдіреді. Сырт көзбен қарағанда кəсіпорынның 
бухгалтерлік балансы актив жəне пассив деп аталатын екі бөлімді кесте болып табылады. 
Оның сол жағында, яғни активінде кəсіпорынның қаржылары, заттай жəне ақшалай 
шығындары көрсетілсе, оң жағында, яғни пассив бөлімінде қорлану көздері қарастырады.  

Бухгалтерлік есеп стандартына сай, бухгалтерлік баланстың актив бөлімінде 
кəсіпорынның өзіне тиесілі, яғни қолда бар мүліктерді қарастырады. Ұйым осыларды 
пайдалану арқылы ғана алдағы уақытта табыс таба алатындықтан бұл мүліктерді 
кəсіпорынның əлуетті табыстары ретінде таниды.[1] 

Ал баланстың пассивінде кəсіпорынның қорлану көздері ретінде ақпаратты мəлімет 
жазылады. Ұйымның қорлану көздері меншікті капитал жəне тартылған капитал деп екіге 
бөлінеді. Мұндағы тартылған капитал дегеніміз кəсіпорынның міндеттемелері, яғни кредиторлық 
берешек болып табылады. Кредиторлар қатарына заңды немесе жеке тұлғаларды жатқызуға 
болады. Егер кəсіпорын өз кредиторларының алдындағы қарызын уақтылы төлей алмаған 
жағдайда, олар ұйымның активтерін сату арқылы қарыздарын қайтарып алуға талап ете алады. 
Кəсіпорынның меншікті капиталы инвестордың мүдделілігін танытады жəне ол активтің 
жиынтық сомасынан міндеттемелерді шегеріп тастағандағы үлесі қалдық сомаға тең болады. 
Осы айтылғандарды қорытындылай келе ұйымның барлық активтері, инвесторлар мен 
кредиторлардың меншігі екендігін аңғаруға болады. Сондықтан бухгалтерлік баланстағы мына 
теңдіктің əрдайым тең болатындығы сөзсіз, яғни кəсіпорын құралдарының жалпы мөлшері 
əрқашанда олардың көздерінің жалпы мөлшеріне тең. 

Актив = Меншікті капитал + Міндеттемелер 
Бұл теңдікті кейбір шет елдерде келесі түрде көрсетеді: 
Актив – Міндеттеме = Меншікті капитал 
Актив – кəсіпорынның өткен уақыттардағы шаруашылық операцияларының 

нəтижесінде пайда болған, алдағы уақыттарда экономикалық пайда табу үшін пайдаланатын 
ресурстары, яғни кəсіпорынның қолда бар барлық мүліктері.  

Міндеттеме – кəсіпорынның өткен уақыттардағы шаруашылық операцияларының 
нəтижесінде пайда болған, басқа заңды жəне жеке тұлғалар алдындағы өтелуге тиісті 
берешек қарызы, яғни кəсіпорынның басқаларға қарызы.  

Меншікті капитал – кəсіпорынның активтерінен барлық міндеттемелерін шегеріп 
тастағандағы бөлігі. [2] 

Əдетте кəсіпорынның бухгалтерлік балансы есеп беретін уақытқа қарай негізделіп, 
айдың, тоқсанның, жылдың басына жасалынады. 

Осыған орай, баланстың активі мен пассивінің жекелеген көрсеткіштері баланс бабын 
құрайды.  

Баланс бабы – шаруашылық құралдары немесе олардың көздерінің жекелеген аттары 
жазылады. 
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Бухгалтерлік есептің №2 стандарты бойынша барлық субьектілерге бірыңғай 
бекітілген формасы бойынша, актив екі бөлімнен, пассив үш бөлімнен тұрады. 

Активтер екі бөлімнен тұрады:[3] 
 Ұзақ мерзімді активтер; 2) Ағымдығы активтер (Қысқа мерзімдегі активтер); 
Ұзақ мерзімді активтерге: 
 Негізгі құралдар; 2) Материалдық емес активтер; 3) Ұзақ мерзімді қаржылық 

инвестициялар; 4) Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек(қарыздар); 5) Кейінге қалдырылған 
салықтық активтер; 6) Биологиялық активтер; 7) Барлау жəне бағалау активтер; 8) 
Инвестициялық жылжымайтын мүлік; 9) Өзге де ұзақ мерзімді активтер. 

Қысқы мерзімді активтер:  
 Қорлар; 2) Қысқа мерзімді инвестициялар; 3) Қысқа мерзімдегі дебиторлық 

берешек(қарыздар); 4) Ағымдағы салықтық активтер; 5) Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер; 
6) Қысқа мерзімдегі активтерінің жиыны; 7) Ақша қаражаты жəне оның эквиваленті,  
 Өзге де қысқа мерзімдегі активтер: 

Пассив үш бөлімнен тұрады: 
 Ұзақ мерзімді міндеттеме; 2) Ағымдағы міндеттеме(Қысқа мерзімдегі 

міндеттемелер); 3) Меншікті капитал: 
Ұзақ мерзімді міндеттеме:  
 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттеме; 2) Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек; 3) 

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер; 4) Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны; 
5) Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелері.  

Ағымдағы міндеттеме(Қысқа мерзімдегі міндеттемелер): 
 Қысқа мерзімдегі қаржылық міндеттемелер; 2) Салықтар бойынша міндеттемелер; 

 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек; 4) Қысқа мерзімдегі бағалау міндеттері; 5) Басқа да 
ерікті жəне міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер; 6) Қысқа мерзімді міндеттердің 
жиыны; 7) Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер:  

Меншікті капитал: 
 Шығарылған капитал; 2) Эмиссиялық кіріс; 3) Сатып алынған үлестік аспаптар; 4) 

Резервтер; 5) Бөлінбеген пайда; 6) Аздық үлесі; 7) Капитал жиыны: 
Бухгалтерлік баланстың айрықша ерекшелігі, олардың активі мен пассиві бірдей 

сомада болады. Бұл теңдіктің ерекшелігі баланстағы қаражаттың көлемі мұның активі мен 
пассивіндегі бірдей сомаға бір мерзімге көрсетіледі. Бухгалтерлік баланстың түрлері  

Бухгалтерлік баланстың бірнеше түрлері бар. Олар мынадай белгілерге жіктеледі: 
 Құрастыру уақыты бойынша;  
 Құрудың қайнар көздері бойынша; 
 Ақпарат көлеміне байланысты;  
 Қызметтің сипатына байланысты; 
 Меншік нысандары бойынша;  
 Бейнелеу көлемі бойынша; 
 Тазарту тəсілдері бойынша:  
Құрастыру уақыты бойынша - баланс түрлері мынандай болуы мүмкін: кіріспе, 

ағымдағы, таратылу, бөлу, қосылу. 
Кіріспе балансты кəсіпорын алғаш рет құрылған кезде жасайды. Ол кəсіпорынның өз 

қызметін бастаған тұстағы құндылықтарын анықтайды. 
Ағымдағы баланстар кəсіпорынның барлық қызмет ету уақыты бойында жасалады. 

Олар өз кезегінде бастапқы, аралық жəне соңғы (қорытындылық) болып бөлінеді. 
Бастапқы баланс есептік кезеңнің басына, ал соңғы баланс есептік кезеңнің аяғына 

құрылады. Осыған орай, есептік кезеңнің соңғы балансы келесі жылдың бастапқы балансы 
болып саналады.[4]  

Аралық баланстар жылдың басы мен аяғы арасындағы межеге құрылады. Оның соңғы 
баланстан айырмашылығы, біріншіден, соңғы балансқа баланстың қандай да бір баптарын 
ашатын есеп беру нысандарының көпшілік бөлігі қоса тіркеледі, екіншіден, аралық 
баланстар тəртіп бойынша, ағымдағы бухгалтерлік есеп мəліметтерінің негізінде ғана 
құрылады, ол кезде соңғы балансты құрардың алдында баланстың баптарына міндетті түрде 
түгендеу жасалуы керек. 

Таратылу балансы кəсіпорын таратылған жəне жабылған кезде жасалады. 
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Бөлу баланстары ірі кəсіпорынның ішіндегі бірнеше шағын құрылымдық бірліктерге 
немесе құрылымдық бөлімшелерді басқа бір кəсіпорынға берген кезде жасалатын баланс, бұл 
жағдайда балансты беру балансы деп те атауға болады.  

Біріктіру балансын бірнеше кəсіпорындарды біріктірген кезде жасайды. Балансты 
жасаудың қайнар көздері бойынша былай бөледі: инвентарлық, кітаптық, бас. Инвентарлық 
баланстар шаруашылық құралдардың тізімі негізінде ғана құрылады. Мұндай баланстар 
бұрынғы қызмет еткен мүлік негізінде кəсіпорынның құрылуы кезінде немесе кəсіпорынның 
өз нысанын өзгертуі кезінде (мемлекеттік нысаннан акционерлік, біріккен нысандарға ауысу) 
талап етіледі. Кітаптық баланс тек қана ағымдағы бухгалтерлік есептің мəліметтері негізінде 
оларды тексермей-ақ алдын -ала түгендеу жүргізу деректерінің негізінде жасайды.Бас 
балансты есеп мəліметтерінің жəне түгендеу жүргізу деректерінің негізінде жасайды. 

Ақпарат көлеміне байланысты былай бөлінеді: біртекті, жинақ, шоғырландырылған. 
Біртекті баланс бір ғана кəсіпорынның қызметін көрсетеді жəне ағымдағы бухгалтерлік есеп 
мəліметтерінің негізінде жасалады. Жинақ баланстарын бірнеше біртекті баланс баптарында 
есепте тұрған сомаларды механикалық түрде қосу жолымен алады. 

Шоғырландырылған баланс – экономикалық түрде бір-бірімен өзара байланысты заңды 
дербес кəсіпорындардың баланстарын қосу жолымен жасалады. Мұны холдинг компаниялары 
өздерінің еншілес жəне тəуелді серіктестіктері бар бас кəсіпорындар пайдаланады. Қызметтің 
сипатына байланысты баланстар негізгі жəне негізгі емес қызмет баланстары болып бөлінеді.  

Негізгі қызмет балансы – кəсіпорынның бағытына жəне оның жарғысына сəйкес 
жасалған баланс.[4] 

Негізгі емес қызмет балансы – кəсіпорынның құрамында тұрғын -үй коммуналдық 
шаруашылығы, қосалқы ауыл -шаруашылығы, көлік шаруашылығының бар болуы, осы 
бөлімшелер бойынша жасалған баланс негізгі емес қызметтің балансы болып есептеледі. 
Егер осы бөлімшелер бойынша баланс жасалмайтын болса, онда олардың қызметтері тиісті 
баптарды қосу жолымен негізгі қызмет балансында көрсетіледі.  

Меншік нысандарына байланысты баланстар мемлекеттік, жергілікті, басқару, 
кооперативтік, ұжымдық, жеке, аралас жəне біріккен кəсіпорындардың баланстары болып 
бөлінеді. Бейнелеу көлемі бойынша баланстар дербес жəне жеке болып бөлінеді. Дербес 
баланс заңды тұлғалар болып табылатын кəсіпорындарда болады. Жеке балансты 
кəсіпорындардың құрылымдық бөлімшелері, цехтар, филиалдар жасайды. 

Тазарту тəсілі бойынша баланс-брутто жəне баланс-нетто болады. 
Баланс-брутто – реттеуші баптарды қосатын бухгалтерлік баланс (негізгі құралдардың 

тозуы,материалдық емес активтердің амортизациясы) 
Баланс-нетто – реттеуші баптарсыз жасалған бухгалтердік баланс. Бухгалтерлік 

баланс кəсіпорынның есептік кезеңге қаржылық жағдайы туралы ақпараттар алудың қайнар 
көзі болып табылады. Ол кəсіпорынның шаруашылық құралдарының құрамы мен 
құрылымын, айналым құралдарының икемділігі мен айналымдылығын, дебиторлық жəне 
кредиторлық қарыздарының қаржылық жағдайы мен динамикасын, қорытындылық 
қаржылық нəтижені білуге мүмкіндік жасайды. Бухгалтерлік баланс шаруашылық 
құралдарын басқарумен тығыз байланыстағы құрылтайшыларды, менеджерлерді жəне басқа 
да тұлғаларды кəсіпорынның жағдайымен таныстырып, меншік иесінің қарамағында не бар 
екені, яғни материалдық құралдардың сандық жəне сапалық қатынастағы қорлардың қандай 
екені, ол қалай пайдаланатыны жəне осы қорды құруға кімнің қандай үлес қосып жатқаны 
жайлы мəліметтер береді.  

Қортындай кельсек - Бухгалтерлік баланс ақпараттардың қайнар көзі бола отырып, 
ақшалай бағалауда көрсетілген əрі белгілі бір мерзімге құрылған шаруашылық 
құралдарының құрамы мен орналастырылуы жəне олардың құрылу көздері бойынша 
экономикалық топтастыру жəне жалпылама қорыту тəсілі. 
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ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕСІ 

 
Банк – бұл ақшалай қаражатты тарту үшін жəне оларды өз атынан мерзімінде 

қайтару, төлеу шартымен орналастыру үшін құрылатын ұйым. 
Қазақстан Республикасының банк жүйесі екіге бөлінеді: 
 Ұлттық банк 
 Коммерциялық банк 
Коммерциялық банк – бұл тікелей кəсіпорындарға, ұйымдарға, сондай-ақ халыққа 

қызмет ететін банктерді білдіреді, яғни жеке жəне заңды тұлғаларға несие берушілік 
қызметін жəне өзге де банктік операцияларды жүргізетін банктік мекемелер жиынтығы.  

Коммерциялық банктер уақытша бос ақша қаражатын шоғырландырады жəне 
белсенді жұмыс істейтін капиталға айналдырады. Осыған байланысты коммерциялық 
банктер екі негізгі операцияны орындайды – пассивті жəне активті.  

Пассивтік операциялар – бұл несиелік жəне активтік операциялырды жүзеге 
асыруға арналған банктік өз ресурсын құру операциялары. Пассивтік операциялар көмегімен 
банктер нарықтан несиелік ресурстарды сатып алады. 

Пассивтік операциялардың төмендегідей нысандары болады: 
 Коммерциялық банктердің бағалы қағаздардың алғашқы эмиссиялауы; 
 Банк пайдасынан капиталдарны немесе қорларды ұлғайту жəне құру; 
 Басқа да заңды тұлғадан несу алу;  
 Депозиттік операциялар. 
Активтік операциялар – бұл банктердің табыс алу жəне өзінең өтімділігін 

қамтамасыз ету мақсатында, иелігінде бар ресурстарды орналастыруды жүзеге асыратын 
операцияларды білдіреді. 

Банктердің активтік операциялардың ең көп тараған түрлеріне мыналар жатады: 
- Займдық операциялар; - Инвестициялық операциялар; - Депозиттік операциялар; - 

Қаржылық операциялар; - Өзгеде операциялар. 
Коммерциялық банктің 200 – ден астам түрі бар. Негізгі қызметтері болып 

салымдарды (депозиттерді) тарту жəне несиелерді ұсыну болып табылады. 
 Банктік тəжірибеде барлық тартылатын қаражаттарды жинақтау тəсілдеріне 

байланысты үлкен екі топқа бөлінеді: 
-  Депозиттік қаражаттар; - Депозиттік емес тартылған қаражаттар.  
Тартылған қаражаттар ішінде ең көп бөлігі депозиттер құрайды. Депозиттер, банк 

үшін бірден-бір арзан ресурс көзі болып табылады. 
Депозит – бұл клиенттердің банктегі белгілі бір шотқа салған жəне өздері пайдалана 

алатын қаражаттары. 
Депозиттік емес тартылған қаражаттар – бұл банктің алған қағаздары түрінде 

немесе өздерінің меншікті бағалы қағаздарын сату жолымен тартатын қаражаттары. 
Депозиттік емес тартылған ресурстармен көбіне көп коммерциялық банкттер 

айналысады, сонымен қатар депозиттік операциялар да жүргізіледі. 
Депозиттік операциялар активті жəне пассивті болып бөлінеді. 
Активті депозиттік операциялар – банктің уақытша бос ақша қаражаттарын орталық 

банкте жəне өзге де корреспондент – банктердегі шоттарда орналастыру мен байланысты 
операциялар. Олар банктің өтемді активтері ретінде, яғни жалпы активтердің өте аз бөлігін 
алады. Активтік депозиттер банктің өтемді қаражаттарына жатады. 

Пассивтік депозиттік операциялар – бұл клиенттердің уақытша бос ақша 
қаражаттарының белгілі уақытқа жəне пайыз төлеу шартымен тартумен байланысты 
операциялар. Бұл операциялар көмегімен тартылған депозиттер пассив жағының көп бөлігін 
алады жəне банктік ресурстарын қалыптастырудың негізгі көзі. 

Экономикалық мазмұнына қарай депозиттер төртке бөлінеді:  
- Талап етілетін депозиттер; - Мерзімді депозиттер; - Жинақ салымдар; - Бағалы 

қағаздар түріндегі депозиттер.  
Талап етілетін депозиттер – бұл салым иелерінің бастапқы талап етуіне байланысты 

əртүрлі төлем құжаттар арқылы қолма-қол ақшаларын алатын əртүрлі шоттардағы қаражаттар.  
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Талап етілетін депозиттік шоттардың артықшылығы олардың иелері үшін жоғарғы 
өтімділігіне байланысты сипатталады, ал, кемшілігі– бұл шот бойынша пайыз мүлде 
төленбейді немесе біршама төменгі мөлшерде төленеді.  

Мерзімді депозит – бұл банктерде белгілі бір мерзімге жəне пайыз төлеу шартына 
орналастырылған клиенттердің уақытша бос ақша қаражаттары. 

Жинақ салымдар – Олардың белгіленген мерзімі жоқ, қаражаты алуда ескертуін 
талап етпейді, салымның жоғарғы шегі шектелген, ақшаны салу жəне алу кезінде жинақ 
кітапшасын көрсетуі қажет.  

 Несие (лат. creditum — несие, credo - сенемін, сенім білдіремін), несие белгілі-бір 
мерзімде пайдаланып, қайтарылу үшін əдетте, пайыз төлеу шартымен ақшалай немесе тауар 
түрінде берілетін қарыз. Оның қозғалысы кезінде несиелер мен борышкер арасында белгілі  
бір экономикалық қатынастар қалыптасады.Несиенің дамуы ұдайы өндіріс үрдісіндегі 
капиталдың ауыспалы айналымының заңдылықтарына орайлас келеді: шаруашылықтың 
белгілі бір төлемдерінде уақытша еркін айналымдағы ақша капиталы бос қалады да, 
басқаларында оған деген мұқтаждық, яғни несие алу қажеттілігі туады. Капиталдың 
ауыспалы айналымы негізінде пайда болған уақытша еркін айналымдағы ақша капиталы, 
халық пен мемлекеттің ақшалай жинақтары несие көзін құрайды. 

Несиелік қатынастар жүйесінде несие операцияларын жасау үшін қаражат тартудың 
да маңызы зор. Мұндай қызмет əр түрлі несиелік қатынастар үшін біркелкі бола бермейді. 
Айталық, коммерциялық несие кезінде несиегердің сырттан қаражат тарту қажеттілігі 
туындамайды, ал банктік несиелеуде сырттан тартылған қорлардың кеңінен пайдаланылуы 
көзделеді. Экономиканы дамытуда несиенің рөлі маңызды əрі сан салалы. Несие өнімнің 
өндірілуі, өткізілуі мен тұтынылуы үрдісіне жəне ақша айналысы саласына əсерін тигізеді, 
яғни өнімді өндіру мен өткізу үрдістерінін іркіліссіз болуына ықпал етеді, өндірістің 
маусымдылығына орай туындаған қаражатқа деген ділгірлікті уақытша қанағаттандыруда, 
өндірісті кеңейтуде үлкен рөл атқарады. Тұтыну несиесі халықтың əр түрлі қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға септігін тигізеді. 

Несие, негізінен, коммерциялық несие жəне банк несиесі түрлеріне бөлінеді. 
Айрықша түрі халықаралық несие коммерциялық несие — сатушы тауарды сатып алушыға 
төлемін кейінге қалдыра отырып беретін несие. Бұл орайда айналым құралы ретінде, əдетте, 
вексель жүреді. Мұндағы вексель дегеніміз — несиегерге вексель беруші борышкерге 
вексельде көрсетілген ақша сомасын белгіленген мерзімде төлеуді талап ету құқығын беретін 
белгілі бір нысандағы жазбаша борыштық міндеттеме. Банк несиені несиелеу мерзіміне 
қарай қысқа мерзімді (1 жылға дейінгі мерзімге), орта мерзімді (1 жылдан 3 жылға дейінгі 
мерзімге) жəне ұзақ мерзімді (3 жылдан астам мерзімге) болып келеді. Ол қарызгерге тиесілі 
жылжымайтын мүлік, тауарлар, бағалы қағаздар мен өзге де құндылықтар кепілімен 
қамтамасыз етілуге тиіс. Сондай-ақ, несие түрлері несиелеу нысандары мен əдістері 
бойынша жəне басқа белгілеріне қарай жіктеледі.  

Қазақстанда несиенің мынадай түрлері пайдаланылады: 
  Ұлттық банк несиелеу – ломбардтық, аукциондық, бюджеттік несиелеу.  
 Екінші деңгейдегі банктер несиелері – меншікті айналым қаражатының 

жетіспеушілігін уақытша толтыруға, күрделі салымдарды қаржыландыруға, тұтыну 
мақсатына арналған несиелер; импорттық, ипотекалық, консорциалдық, банкаралық несилер.  

Қазақстанның Екінші деңгейдегі банктері қызметінің экономиканың нақты секторын 
дамытуға əсерін қарастыра отырып, көптеген проблемалар бар екенін атап өтуге болады. 
Мысалы, көптеген банктер мен олардың бас кеңселері Алматыда, Нұрсұлтанда, Қарағандыда 
жəне республиканың басқа да ірі өнеркəсіп орталықтарында шоғырланған. Республикада жұмыс 
істеп тұрған 37 Банктің клиенттер санының өсуі тұрғысынан (кредиттік ресурстарды 
қалыптастыру, белсенді депозиттік саясатты жəне т.б. жүргізу) жəне ең аз тəуекелдермен кредит 
беруді кеңейту тұрғысынан олар үшін барынша қызығушылық танытатын өңірлерде филиалдары 
бар. Бір аудандарда банктердің шоғырлануы жəне тек банктердің басқа филиалдарының болуы 
кредит алудың күрделілігіне əсер етеді, бұл қарыз алушыны өңірлік тұрғыдан түрлі шарттарға 
қояды. Бұл ретте ірі корпорациялардың мемлекеттің түрлі өңірлерінде еншілес кəсіпорындары 
бар жəне Нұрсұлтанда алынған кредиттер Нұрсұлтанның ғана дамуына тікелей əсер етпеуі 
мүмкін, өйткені кредиттер басқа өңірлерде орналасқан еншілес кəсіпорындарды қайта жаңарту 
жəне жаңғырту үшін пайдаланылуы мүмкін, ал бас кəсіпорын қаражат жіберген өңірдің жай-
күйін өзгертеді. Осыдан келіп, бүгінгі күні банк секторының қызметі өңірлердің даму 
динамикасында көрініс табады. Сондықтан екінші  
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деңгейдегі банктер қызметінің өңірлердің дамуына əсерін қадағалау маңызды. Дəл осындай 
тəсіл Екінші деңгейдегі банктердің өңірлердің дамуына ғана емес, сайып келгенде, банк 
секторы белсенділігінің өзгеруінің Қазақстан Республикасының экономикасындағы, 
экономикалық өсуге тікелей əсерін анықтайды.  

Кредиттеу объектілері бойынша банктердің кредиттік портфелінің құрылымы 
айтарлықтай өзгерді. Кредиттердің негізгі бөлігін қарыз алушылар айналым капиталын 
толықтыру үшін пайдаланады жəне олардың үлесі барлық кредиттердің үштен екі бөлігін 
құрайды . Негізгі қорларды сатып алуға жəне жаңа құрылысқа арналған кредиттердің үлес 
салмағы төмендеді, алайда абсолюттік мəнде осы мақсаттарға арналған кредиттердің көлемі 
айтарлықтай өсті. Азаматтардың тұрғын үй құрылысына жəне сатып алуына арналған 
кредиттер үлесінің өсуі байқалады, ал тұтынушылық мақсаттарға - өте маңызды. Тұтыну 
несиелерінің жоғары өсу қарқыны көп жағдайда, олардың бүгінгі күні табыстылықтың 
қолайлы деңгейін сақтай отырып, əртараптандырылған несие портфелін қалыптастыру 
мүмкіндіктері тұрғысынан кəсіпорындарды кредиттеудің жалғыз нақты баламасы болды. 

Қазақстандық банк жүйесі үшін басты тəуекелдер Қазақстанның банк жүйесі 18 
миллионнан астам халқы бар ел үшін тым үлкен. Бұдан басқа, Қазақстан банктерінің кредит 
қабілеттілігінің деңгейі бұрынғысынша, құрылымдалмаған корпоративтік секторға қатысты 
қызмет диверсификациясымен шектелген меншік құрылымының əлсіз айқындығымен, 
салалар бойынша жəне жекелеген қарыз алушылар бойынша несие шоғырлануының жоғары 
дəрежесімен жəне шетел валютасындағы кредит берудің едəуір үлесімен тежеледі. Сонымен 
қатар, Қазақстан банктерінің неғұрлым жоғары тəуекел деңгейі бар, ТМД елдерінің басқа 
нарықтарына өктемдігі алаңдаушылық туғызады. Қазақстандық банк бизнесінің географиясы 
үнемі кеңейіп келеді. Осылайша, ТұранƏлем Банкінің (БТА) Ресейде, Белоруссияда жəне 
Украинада 4 еншілес банкі бар; Қазақстанның Халық банкі - Челябі мен Бішкекте, 
Қазкоммерцбанк-Мəскеуде жəне Қырғызстанда, АТФ Қырғызстандағы Энергобанка 
акцияларының бақылау пакетін сатып алды, Омбыда, Новосибирскіде, Мəскеуде 
өкілдіктерін ашты. Қазіргі уақытта банктер шетелде 20-дан астам өкілдікті ашты.  

Бұдан басқа, Қазақстанның банк жүйесі жалпы қолданыстағы болып табылады, 
банктердің жұмыс істеуіндегі айтарлықтай айырмашылық, теңге мен шетел валютасының 
өтімділігінің арасындағы айырмашылық бар, ол маңызды мəнге ие. Шағын банктер көбінесе 
депозиттерді тарту кезінде қиындықтарға тап болады. Олардың халықаралық банктерге 
рұқсаты жоқ, сондай-ақ оларға банкаралық нарықта неғұрлым ірі банктерден қамтамасыз 
етілмеген шектеулер берілмейді. 

Сондай-ақ Қазақстан Республикасының банк жүйесінің негізгі мəселелері ретінде: 
 банк секторындағы тəуекелдерді басқарудың тиімді емес стратегиясы; 
 банктерде көлеңкелі капиталдардың болуы;  
 банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін 

құқықтық реттеудің жетілдірілмеуі; 
 банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды жəне 

микрокредиттік ұйымдарды дамытуда мемлекеттік қолдау тетіктерінің болмауы. 
Осылайша, бөлінген кемшіліктер таяу болашақта Қазақстанның банк жүйесін дамыту 

стратегиясын əзірлеу саласында ерекше назар аударуды талап етеді. 
Жалпы, шетелдік сарапшылардың бағалауы бойынша, Қазақстанның банк жүйесінің 

рентабельділігі тұрақсыз жəне экономикадағы трендтер үшін осал. Бұл міндетті табысты 
шешу үшін, олар банктер табысты əртараптандыруға күш-жігерді шоғырландыруы, шағын 
жəне орта кəсіпорындарға бөлшек банктік қызмет көрсету жəне қызмет көрсету саласында 
бизнесті дамытуы, шығын бөлігін неғұрлым тиімді бақылауы тиіс деп есептейміз. Standard & 
Poor ' s атап өткендей, банк капиталы құрылымындағы ашықтықтың əлсіз деңгейі 
тəуекелдерді барабар бағалауға күмəн тудырады.  

Сондықтан, реттеуші органның неғұрлым қатаң тəсілдері банктерді басқа да кіріс 
бағыттарын іздеуге, менеджмент позициясын жақсартуға, əсіресе бүгінгі күні халықаралық 
стандарттардан алыс тəуекелдерді басқару стратегиясын жетілдіруге мəжбүр етуі мүмкін. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Гражданско-правовая ответственность - один из сложнейших и важнейших институтов 

 гражданском праве. Это реакция общества и го-сударства на правонарушения. И эта 
реакция вы-ражается в правовом регулировании обществен-ных отношений, где нормы об 
ответственности за нарушение требований закона играют особую роль. Возможность 
принуждения к соблюдению норм права есть неотъемлемое свойство всякого права. 

Под ответственностью понимается предусмотренное законодательством или договором 
имущественное взыскание или имущественное обременение, применяемое к субъекту 
гражданского правоотношения, нарушившему возложенные на него обязанности, и 
компенсирующее имущественные потери управомоченного лица, вызванные нарушением [2].  

Привлечение к ответственности служит реализацией санкции правовой нормы, 
установленной на случай гражданско-правового нарушения. 

Основная функция гражданско-правовой ответственности компенсационная: полное 
восстановление нарушенных интересов кредитора. Вместе с этим ответственность влечет 
неблагоприятные последствия для должника - потерю им какого-то имущества, которое он 
не потерял бы при надлежащем исполнении обязательства. Поэтому ответственность не 
может сводиться только к тому, чтобы под принуждением исполнить то, что должник обязан 
был сделать, но не сделал добровольно. Без этого своего качества - дополнительного 
имущественного взыскания - ответственность не может служить наказательной мерой, 
применяемой к должнику, нарушившему обязательство, и стимулировать его должное 
поведение.  

Гражданско-правовая ответственность, как правило, носит имущественный характер и 
имеет целью восстановление нарушенных имущественных прав потерпевшего, а также в 
предусмотренных законом случаях компенсацию морального ущерба, причиненного ему 
невыполнением обязательства. В то же время она преследует цель материально наказать 
виновного в невыполнении обязательства путем наложения на него штрафных санкций.  

Гражданско-правовая ответственность - только один из видов юридической 
ответственности за правонарушение. Помимо нее применяются и другие виды юридической 
ответственности: уголовная, административная, материальная, дисциплинарная и т.п. Из 
всех этих видов важное реальное значение имеет различие между гражданско-правовой и 
уголовной ответственностью, особенно в тех случаях, когда сами нарушения носят сходный 
характер. Например, невозврат должником кредитору временно полученного у него 
имущества может быть вызвано и гибелью этого имущества у должника, и желанием 
должника присвоить себе это имущество. 

 чем же различие между гражданско-правовой и уголовной ответственностью? 
Гражданско-правовая ответственность применяется за нарушение частного интереса, 

уголовная - за совершение общественно опасного действия. Именно поэтому пункт 2 статьи 
349 Гражданского кодекса устанавливает, что привлечение должника к ответственности за 
нарушение обязательства производится лишь по требованию кредитора, то есть является 
осуществлением его права. Привлечение же к ответственности за совершение уголовного 
правонарушения носит публичный характер и, как правило, не зависит от воли лица, 
пострадавшего от преступления.  

Гражданская ответственность наряду с собственностью является одним из столпов, на 
которых держится система гражданского права. 

Как известно, римское частное право, составляющее фундамент гражданского права, 
не создало ни общего понятия гражданской ответственности, ни даже более конкретных 
категорий ответственности.  

Гражданский кодекс РК также не дает четкого определения гражданско-правовой 
ответственности, а дает лишь определение понятию нарушения обязательств, под которым  
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согласно п.1 ст. 349 ГК РК понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим 
образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, 
определенных содержанием обязательства) ненадлежащее исполнение [1].  

Гражданско-правовая ответственность как один из видов юридической 
ответственности является необходимым условием укрепления законности и правопорядка. И 
оно, это самое укрепление, подвергается сомнению в случае возникновения проблем 
реализации такой ответственности. А проблема реализации последней проистекает также из 
проблем гражданско-правовой ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность является видом юридической ответственности, 
которому присущи все признаки, характеризующие юридическую ответственность. В одном 
случае ответственность отождествлялась с мерами при-нуждения, в другом - с обязанностью 
дать отчет в своих действиях, в третьем - лишение причинителя части принадлежащих ему 
имуществен-ных прав в целях удовлетворения интересов по-терпевшего. 

Гражданско-правовая ответственность может быть реализована путем: 
а) добровольной выплаты неисправным должником суммы ответственности в порядке 

удовлетворения претензии кредитора; 
б) односторонних действий кредитора, взыскивающего с должника-нарушителя 

сумму ответственности, либо удерживающего такую сумму из платежей, следуемых 
должнику за исполнение обязательства (например, при оплате товара, поставленного с 
недостачей). При этом следует учитывать, что возражение другой стороны против 
односторонних действий обычно требует судебного разрешения спора;  

в) исполнения решения компетентных (прежде всего, судебных) органов о 
возложении на должника ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательства[3].  

Основанием рассматриваемой гражданско-правовой ответственности служит, как это 
вытекает из статьи 349 Гражданского кодекса, нарушение должником своих обязанностей 
перед кредитором. Под нарушением понимается как неисполнение, так и ненадлежащее 
исполнение обязательства. 

 первом случае (неисполнение) должник вовсе не делает того, что обязан был 
сделать: не возвращает денежный долг, отказывается поставить товары либо фактически их 
не поставляет. Неисполнение может быть признано и тогда, когда должник что-то сделал для 
исполнения, но сделанное по законным мотивам не принимается кредитором. 

Во втором случае обязательство исполняется, но ненадлежащим образом: 
несвоевременно, частично, с недостатками товаров и работ, с недостачей, с нарушением 
других условий, определяемых содержанием обязательства.  

Нарушение обязательства - это негативное действие или бездействие должника, 
поэтому в виде общего правила именно должник обязан в конечном счете нести 
(претерпевать) все убытки и потери, вызванные нарушением. Разумеется, конкретные 
причины, иные обстоятельства, вызвавшие нарушение обязательства, могут смягчить 
ответственность должника и даже вовсе освободить его от такой ответственности. Но это 
уже исключение из общего правила. 

Согласно статье 349 Гражданского кодекса должник обязан незамедлительно известить 
кредитора о невозможности надлежащего исполнения обязательства. Это требование направлено 
на защиту интересов не только и даже не столько кредитора, сколько самого должника, ибо, 
будучи предупрежденным заранее, кредитор становится обязанным принять зависящие от него 
меры к предотвращению или сокращению негативных последствий нарушения обязательства, 
прежде всего - минимизации возможных убытков, вытекающих из нарушения. Непринятие 
кредитором подобных мер может привести к сокращению объема ответственности должника в 
соответствии со статьей 364 Гражданского кодекс.  

Гражданско-правовая ответственность реализуется в правоотношении. Содержанием 
правоотношения ответственности является обязанность виновного должника совершить 
определенные действия и право кредитора требовать исполнения этой обязанности. 
Субъектом ответственности считается должник (правонарушитель), хотя непосредственным 
причинителем вреда иногда может оказаться другое лицо. Должник отвечает за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых 
было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответствен-ность несет 
являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. 
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Значение гражданско-правовой ответственности: является разновидностью санкций (под 
санкцией понимают последствия, установленные законом или договором для нарушителя  
 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей). Другая 
разновидность санкций - меры защиты гражданских прав, направленных на: 

 предупреждение и пресечение нарушений прав; - восстановление нарушенных 
интересов сторон; - защиту правопорядка. 

Гражданско-правовая ответственность - обеспеченные государственным 
принуждением неблагоприятные для правонарушителя последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения его обязанностей, повлекших нарушение субъективных 
гражданских прав другого лица, выражающиеся в возложении на правонарушителя 
гражданско-правовой обязанности, ограничении или лишении его принадлежащего ему 
права[4]. 

Гражданско-правовая ответственность может применяться как самостоятельный вид 
ответственности, так и в сочетании с другими видами ответственности. Например, 
гражданский иск в уголовном процессе.  

Мерами гражданско-правовой ответственности являются гражданско-правовые 
санкции - предусмотренные законом имущественные меры государственно-принудительного 
характера, применяемые судом к правонарушителю с целью компенсации имущественных 
потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные имущественные 
последствия правонарушения[5].  

Большинство гражданско-правовых санкций являются компенсационными, имея 
целью возмещение потерпевшей от правонарушения стороне понесенных ею 
имущественных потерь. Примером таких санкций служат убытки (п. 1 ст. 9 ГК). 
Гражданскому праву известны и штрафные санкции, которые взыскиваются с 
правонарушителя в пользу потерпевшего независимо от понесенных убытков, например 
штрафы или пени за просрочку исполнения по договору. Как редкое исключение в 
гражданском праве используются конфискационные санкции, заключающиеся в 
безвозмездном изъятии опре-деленного имущества правонарушителя в доход государства. 

Следует учитывать, что указанные в ст. 9 ГК способы защиты неоднородны по своей 
юридической природе, что также оказывает существенное влияние на возможности их 
реализации. Наиболее распространенным в литературе является их подразделение на меры 
защиты и меры ответственности, которые различаются между собой по основаниям 
применения, социальному назначению и выполняемым функциям, принципам реализации и 
некоторым другим моментам. Наибольшую практическую значимость при этом имеет то 
обстоятельство, что, по общему правилу, меры ответственности, в отличие от мер защиты, 
применяются лишь к виновному нарушителю субъективного права и выражаются в 
дополнительных обременениях в виде лише-ния правонарушителя определенных прав или 
возложения на него дополнительных обязанностей. Среди способов защиты гражданских 
прав, предусмотренных ст. 9 ГК, мерами ответственности могут быть признаны лишь 
возмещение убытков, взыскание неустойки и компенсация морального вреда; все остальные 
являются мерами защиты.  

Таким образом, правовому содержанию и значению ответственности в гражданском 
праве посвящено множество работ и трудов, однако, подходы авторов не одинаковы. При 
особом значении гражданско-правовой ответственности до сих пор спорным остается 
определение ее понятия и способов защиты гражданских прав. Слож-ность данного 
института объясняется, прежде всего, тем, что круг отношений, регулируемых гражданским 
правом, очень широк и разнообразен. В связи, с чем представляется правильным дальнейшее 
глубокое изучение правовой сущ-ности и назначения гражданско-правовой ответственности. 
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ЖАСТАР САЯСАТЫ: МАҚСАТЫ МЕН МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
«Жас қазақстандық азамат дегеніміз – бұл тек құқық қана емес, 

бірінші кезекте өзі, өзінің отбасы жəне біздің Отанымыз үшін 
ұлы жауапкершілік екенін есте ұстаулары тиіс» Н.Ə. Назарбаев 

 
Бүгінде жастар – халықтың ең нəтижелі жəне əлеуметтік белсенді топтарының бірі, 

сондай-ақ ол объективті түрде жаңа ойлардың түрлендірушісі, қоғамның өмірлік күші мен 
қуаты болып табылады. Жастар тек елдің болашағы ғана емес, олар оның бүгіні. Осыған 
сəйкес əлемнің көптеген мемлекеттері жастар саясатын жеке стратегиялық бағыт ретінде 
жүргізіп отырады. Соңғы жылдар Қазақстанның жастар саясаты үшін маңызды жылдар 
болды. Атап айтсақ, 2019 жыл қазақстандық жастар үшін ерекше жыл, өйткені Елбасымыз 
Н.Ə. Назарбаевтың 2018 жылдың 5 қазандағы Жолдауында оны – «Жастар жылы» деп 
жариялаған болатын. Осы орайда біз Қазақстан Республикасындағы жастар саясаты туралы, 
оның қалыптасуы мен дамуы, сондай-ақ шетелдік тəжірибе мен əлемдік қауіп қатерлер 
туралы сөз қозғамақпыз.  

Жастардың қоғамдық-саяси рөлі ауқымды реформалар кезінде күшейуі барлық 
мемлекеттерге тəн құбылыс. Себебі, жастардың жаңа ортаға бейімделуі немесе 
жаңашылдыққа ұмтылысы жоғары деңгейде болғандықтан қоғамдағы өзгерістерден тыс қала 
алмайды. Жалпы қоғамның дамуы, болашағына деген сенімді көзқарастың қалыптасуы сол 
қоғамдағы жастар жəне жастардың əлеуметтік-мəдени ұғымдық болмысымен тікелей 
байланысты. Осы орайда шығыс елдері аға ұрпақтың тəжірибесіне сүйенсе, Солтүстік 
Америка мен Батыс Еуропалық елдер жастарға көп үміт артады. Сол себепті жастардың 
санасындағы «құндылық» ұғымын дұрыс қалыптастыру елдің болашағын айқындайтын 
факторлардың қатарына жатады. Қазіргі нарықтық жағдайда құндылық туралы түсініктер 
мен бағыттар өзара үйлесе бермейді де, сол алшақтық белгілі бір деңгейде жастар арасында 
құлдырауға тап болғандығы да шындық. Мұның басты себебі ретінде, жастардың 
өркениеттілік, мəдениеттілік тұрғысынан өзіндік үлгісінің ауытқушылығы деуге болады. 
Сонымен бірге, төл мəдениетіміз бен құндылықтарымыздың негізін құрайтын салалардың 
əлсіреуі, ұлттығымызға жат əрекеттердің кеңінен таралуына түрткі болуда. Сонымен қатар, 
еліміздегі ұлтаралық, дінаралық, конфессияаралық тұрақтылық пен төзімділікті сақтап қалу 
да барынша маңызды мəселелердің қатарына жатады [1].  

Жастар мəселесі бойынша бүгінгі таңда Қазақстанда жастар саясатына арналған келесі 
бірқатар мемлекеттік бағдараламалар мен нормативтік-құқықтық актілер қабылданған:  

 «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жастар 
саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы [2];

 «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жастар 
саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын бекіту туралы (бірінші кезең-2013-2015 жылдар) [3];

 «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жастар 
саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын бекіту туралы (екінші кезең-2016-2020 жылдар) [4];

 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V «Мемлекеттік 
жастар саясаты туралы» Заңы [5] жəне т. б.

Аталған құжаттар Қазақстан Республикасындағы мемлекет пен жастар арасындағы 
қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық құжат болып табылады жəне жастар 
саясатының негізгі мақсаттарын, міндеттері мен бағыттарын, сондай-ақ жастарға 
мемлекеттік қолдау көрсету тетіктерін айқындайды. 

Қазіргі уақытта бірқатар Еуропа елдерінің (Германия, Франция, Ұлыбритания, 
Швеция, Финляндия) жастар саласындағы қызметін талдау мемлекет деңгейінде 
қалыптасатын мемлекеттік жастар саясатының негізгі сипаттамаларын анықтауға, сондай-ақ 
оның ерекшелігі мен ұқсастығы туралы айтарлықтай қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
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Зерттеу барысында шет елдердің мемлекеттік жастар саясатындағы біріктіруші фактор 
– жастарға қатысты жастар саясатын іске асырудың үрдістерін, қағидаттарын, тəсілдері мен 
бағыттарын айқындайтын халықаралық деңгейде қабылданған құжаттарға бағдар беру болып 
табылатындығын байқадық. Мəселен, БҰҰ-ның, Халықаралық Еңбек Ұйымының, 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының, ЮНЕСКО-ның, Еуропа Кеңесінің құжаттары 
Еуроодақ елдерінде жастар саясатының дамуына айтарлықтай əсер ететіні сөзсіз, бірақ, 
Еуропа елдерінің əрқайсысында əлеуметтік-экономикалық, тарихи-мəдени жəне басқа да 
ерекшеліктеріне байланысты жастар саясаты бойынша жеке заңнамасы мен іске асыру 
ерекшеліктері бар. 

Германия, Франция, Ұлыбритания, Швеция жəне Финляндияның мемлекеттік жастар 
саясаты жүйесіне шолу, бізге осы елдердегі мемлекеттік жастар саясатының мəні мен 
айрықша белгілері туралы кейбір қорытындылар жасауға мүмкіндік берді. Мəселен, 
Еуропаның əр түрлі елдерінде жастар саясатының мақсаты əртүрлі тұжырымдалғанына 
қарамастан, жалпы лейтмотиві - жастардың əлеуметтік қарым-қатынастарына жəрдемдесу, 
жастардың белсенді азаматтық өмірін ынталандыру болып табыладығын байқауға болады. 

Бүгінгі таңда əлемдік қауымдастық жастар саясаты саласына балалар мен жастардың 
əртүрлі жас санаттарын (Германия - 27 жасқа дейінгі жастар; Франция - 15 - тен 26 жасқа 
дейінгі жастар; Швеция - 15-тен 25 жасқа дейінгі жастар; Финляндия-29 жасқа дейінгі 
тұлғалар) таниды. Дегенмен, көптеген мемлекеттерде жас адамның кəсіби, дүниетанымдық, 
əлеуметтік аспектілерде өзін-өзі анықтау уақытын белгілейтін жас шақтың жоғарғы 
шекарасы шамамен бірдей, яғни 25-29 жас аралығында анықталып бекітілген [6]. 

Қоғамның қалыптасуы мен мемлекеттің өркениеттілігін арттыру үшін ондағы 
адамдардың, əсіресе өскелең ұрпақтың рухани тұрғыдан жетілген болуына баса назар 
аударылады. Олай болса, біздің еліміздің болашағы болатын жастардың белсенділігі қандай 
бағытта дамуы керектігі өзекті мəселелердің бірі екені даусыз. 

БҰҰ құжаттарында айтылғандай, «мыңжылдықтың жаһандық мақсаттары» бүкіл 
əлемдегі қайырымдылық жəне еріктілердің қолдауынсыз жүзеге асырылмайтын болады [7]. 
Қарастырылатын елдердің мемлекеттік саясатының сипатты сипаты елдегі жастар 
саясатының тиімділігін міндетті түрде қадағалау, мониторинг жүргізу, жастар өмірінде 
болып жатқан өзгерістерді талдау, оның ішінде тəуелсіз сарапшыларды тарта отырып, жəне 
елдегі жастардың жағдайы туралы баяндама жасау болып табылады. 

Жастардың жағдайын бағалау халықаралық деңгейде де қабылдануда. БҰҰ-ның 
жарияланған баяндамасында жастардың қазіргі заманғы буыны адамзат тарихындағы ең 
білімді ұрпақ ретінде қарастырылады, алайда үлкен өмірге кіру кезіндегі басты кедергі 
лайықты жұмыс іздеудегі кедейлік пен қиындықтар болып қала береді. 

Қазіргі уақытта əлемде 15-24 жастағы 1.2 млрд. жуық жастар бар, бұл əлем халқының 
шамамен 18%-ын жəне еңбекке қабілетті жастағы адамдардың 24%-ын құрайды. Əлемнің 
көптеген елдерінде жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі жалпы халық арасындағы 
жұмыссыздық деңгейінен əлдеқайда жоғары. Мысалы, Шығыс жəне Орталық Еуропа 
елдерінде 1993 жылы жастардың 14,9%-ы, ал 2003 жылы-18,6%-ы жұмыссыз болды. Қазіргі 
уақытта осы өңірдің мемлекеттерінде жастардың 33,6% оқымайды жəне жұмыс істемейді. 

Сондай-ақ, БҰҰ-ның баяндамадасында Шығыс Еуропа мен ТМД елдерінің болашақ 
жастарына ең маңызды қауіптердің бірі АИТВ/ЖИТС індеті болып табылатындығы 
көрсетіледі. 30 жасқа толмаған адамдар Шығыс Еуропа мен ТМД елдерінде АИТВ 
жұқтырғандардың 80%-ын құрайды. 

Осы орайда біз қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасындағы жастардың келесідей 
негізгі өзекті мəселелері қалыптасқандығын анықтадық: 

 Дəстүрлі құндылықтар жүйесіне жаһанданудың қысымы; 
 Еңбек құндылықтарының доминантты емес дəрежесі; 
 Патернализм жəне əлеуметтік инфантилизм;  
 Тұтынушылыққа құштарлық; 
 Жастар арасындағы радикализм қаупі;  
 Жастар маргинализациясы (Патриотизм, мəдени саналуандық, толеранттылық, 

заңға мойынұсынушылық, білім алу, еңбекпен қамсыздандырылуы, отбасын құру, денсаулық 
пен спорт жəне т.с.с.).  

Осы жəне өзге мəселелердің алдын алу үшін Қазақстан Республикасының жастар 
саясаты келесі қағидаларға сүйенеді[1]: 
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 Конституцияда жəне халықаралық келісімдерде бекітілген адамның негізгі құқығы 
мен еркіндігін сақтау; 

 Нəсілі, тілі, діні, жынысы, этникалық жəне əлеуметтік шығу тегіне жəне мүліктік 
жағына қарап жіктеуге жол бермеу; 

 Жеке адам мен мемлекеттің мүддесін үйлестіру, биліктің барлық саласының, 
қоғамдық ұйымдар мен топтардың ықпалын топтастыру; 

 Халықаралық талапты орындау, көші-қон процесін реттеу барысында əлеуметтік, 
экономикалық, саяси тұрақтылық пен этносаралық, дінаралық келісімді қамтамасыз етуде 
ұлттық мүдденің басымдылығын ескеру.  

Дегенмен, мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылының сипаты Қазақстан 
Республикасының жастар саясатын əзірлеу мен жүзеге асырудың ерекше проблемасы болып 
табылады. Зерттелетін кезең ішінде бұл жастар саласындағы өзара іс-қимыл ең аз жəне 
тиімсіз болды. Онда жүйелілік жоқ. Тараптардың əрқайсысынан нақты өзара іс-қимылды 
ұйымдастыруда қажетті жауапкершілік болған жоқ. Мемлекет əкімшілік əдістермен қоғам 
құрылымына ықпал етуге жəне оларды өскелең ұрпақтың проблемаларына байланысты 
процестерге тартуға тырысты. Азаматтық қоғам жастар ортасымен өз қатынастарын 
қалыптастырды, мемлекеттік басқару органдарынан саяси жəне ұйымдық Тəуелсіздікті 
сақтауға тырысты. Мұндай жағдай жастар саясатының барлық аспектілеріне дерлік таралып, 
қазақстандық жастардың əлеуметтік жəне қоғамдық-саяси дамуына кері əсерін тигізді. 

Сонымен, өркениетті дамудың ерекше серпіні бар қазіргі мемлекет үшін жастар саясаты 
ауадай қажет жəне оның шеңберінде өскелең ұрпақ мүддесінде мемлекет пен қоғамның жүйелі 
қызметі жүзеге асырылады. Дəл осындай тəсіл халықаралық жəне ұлттық сипаттағы құжаттарда, 
оның ішінде Қазақстан Республикасының бірқатар саяси құжаттарында бекітілген. Əр түрлі 
заңнамалық жəне нормативтік актілер негізінде біздің елімізде мемлекеттің жастар саясаты 
қалыптасты, онда осы жағдайда қажетті барлық негізгі элементтер бар. Алайда, бұл саясатты іс 
жүзінде жүзеге асыру əзірше тиімсіз, қоғамның қажеттіліктеріне жауап бермейді. Қазіргі уақытта 
оның бірқатар шешілмеген, бірақ түпкілікті нəтиже үшін жауапты проблемаларға ие. Олар 
əртүрлі сипатқа ие; мақсатты болжау, заңнамалық база, ресурстық қамтамасыз ету, басқару 
процесі, - бірақ осы проблемалардың жиынтығында шешілмеуі Қазақстан Республикасының 
жастар саясатын тиімді жүзеге асыруды түбегейлі тежейді. Қазақстан Республикасының жастар 
саясаты қазіргі түрде жастардың қоғамдық-саяси дамуына, оның саяси əлеуметтенуіне жəне 
саяси қатысуына аса назар аударатынын ерекше атап өткен жөн. Сонымен қатар, демократиялық 
саяси мəдениет пен құқықтық сауаттылыққа негізделген өскелең ұрпақтың қоғамдық белсенділігі 
Қазақстанда азаматтық қоғамды қалыптастырудың маңызды құралы болып табылады. 
Жастардың саяси қатысуын дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыты болуы тиіс деп 
санаймыз.  

Қазақстан мемлекетінің жастар саясатының тиімділігін арттыруға жастар саясатын жүзеге 
асыруға қатысатын мемлекеттің жəне азаматтық қоғамның барлық құрылымдарының қызметін 
үйлестіруді жақсарту қызмет етеді. Мемлекеттік, өңірлік, муниципалдық органдардың үйлестіру 
жəне бірлескен жұмысы негізінде жастар саясатын басқаруда атқарушы билікті тік орнату 
орынды. Бұл мемлекеттік жастар саясатын нормативтік-құқықтық, қаржылық, ақпараттық-
талдамалық, кадрлық қамтамасыз етуге жатады. Жергілікті жерлерде жастардың əртүрлі 
қажеттіліктері мен мүдделерін қамтамасыз етуге, ресурстық қолдау көрсете отырып, жастардың 
қоғамдық-саяси орталықтарын, клубтарын, ұйымдарын дамытуды ынталандыруға қабілетті 
жастар саясатының қазіргі заманғы инфрақұрылымын қалыптастыру қажет. Елдің табысты 
экономикалық даму жəне қоғамдық-саяси тұрақтылығын сақтау перспективалары таяу 
жылдардағы Қазақстан Республикасы Жастар саясатының ұтымдылық жəне тиімділік деңгейін 
арттыруды болжауға мүмкіндік береді. 
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ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ƏЛЕМДІК ҮЛГІЛЕРІ 

 
Бүгінгі таңда əлемдік қауымдастықта мемлекетті басқаруда түбегейлі өзгерістер жүріп 

жатыр. Негізінен ол демократияландыру мен азаматтық қоғамның белсенді қызметінің 
аясында жүріп жатыр. Мемлекетті басқарудың ерекше үлгісінің бірі ол жергілікті өзін-өзі 
басқару болып табылады.  

Жергілікті өзін-өзі баскару – мемлекеттің экономикалық жағынан өсуі мен азаматтық 
коғам калыптасуының маңызды шарттарының біpі. Жергілікті өзін -өзі баскару 
реформасының басталуына себепші болған мақсаттар -биліктің халыққа жақын болуы, 
жергілікті биліктің барлық міндеттемелерінің қажетті қаражат жəне ресурспен қамтамасыз 
етілуі. Жергілікті өзін-өзі басқару жөніндегі қызу талқылау толастар емес. Талқылаудың 
сипаты, қатысушы кейіпкерлері, екпіні өзгергенімен, басты тақырыбы - жергілікті өзін-өзі 
басқару сақталған. Əрине, бұл кездейсоқ емес, Жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілеттілігі, 
сипаты, ұйымдастырылуы мен міндеттемелері жөніндегі мəселе бұл қазіргі демократияны 
ұйымдастыру формалары, шекаралары мен мүмкіндіктері, сонымен катар, жергiлікті 
деңгейдегі даму мен тиімді басқаруды ұйымдастыру формалары мен маханизмдер жөніндегі 
меселелері болып қалмақ.  

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңына сəйкес, 
«Жергілікті өзін-өзі басқару - халық тікелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мəслихаттар жəне 
басқа да жергілікті өзін -өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын осы Заңда, өзге 
де нормативтік құқықтық актілерде айқындалған тəртіппен жергілікті маңызы бар 
мəселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес шешуге бағытталған қызмет» [1]. 

Жергілікті өзін-өзі басқару қоғамдық өмірдің дербес құбылысы жəне азаматтық қоғам 
институты ретінде ежелгі дəуірде пайда болды. Ол мемлекеттік-ұйымдастыру қоғамына 
дейін қауымдық өзін-өзі басқару ретінде болды. XVIII ғасырдың аяғынан бастап, əсіресе XIX 
ғасырда жергілікті өзін-өзі басқару теориялық ғылыми пайымдаудың тұрақты нысаны болып 
табылады жəне саяси-əкімшілік жəне құқықтық реформаларды жүргізу кезінде белсенді 
қолданылады. 

Қазіргі ғылыми əдебиетте жергілікті өзін-өзі басқарудың бес негізгі теориялары бөліп 
көрсетіледі (кесте-1).  

Сонымен, мемлекеттік жəне муниципалдық құрылымдағы жергілікті өзін -өзі 
басқарудың даму тəжірибесінің əр алуандығы екі тұрақты концепцияға бағытталады. Олар 
тек түрлі тəжірибеге, салтқа, мəдениетке ғана емес, сонымен бірге құқықтық жүйеге де 
негізделген. Мəселен: АҚШ-та жергілікті басқару органдары штаттардың орталық органы 
мен федералдық органдарға қарсы салмақта тұру ретінде туындаған. Ұлыбританияда 
муниципалды билік дербес ішкі басқаруға артықшылықтарды беру ретінен туындаған. 

Жергілікті өзін-өзі басқару институтының модельдерін зерттеу оның эволюциясының 
ретроспективтілігін жəне жергілікті өзін-өзі басқару əлеуетін іске асырудың қазіргі заманғы 
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үрдістерін байланыстыратын салыстырмалы-құқықтық талдаудың оң мүмкіндіктерін ашады. 
Жергілікті өзін-өзі басқару модельдерінің ерекшелігін тану – жергілікті өзін -өзі басқару 
мəселелері бойынша шетелдік заңнаманың отандық құқық үшін маңызды кейбір нормаларын 
анықтауға мүмкіндік береді. Жергілікті өзін-өзі басқарудың теориялық-құқықтық модельдері 
қандай да бір мемлекеттің демократиялық даму жолдарын бөлетін жергілікті өзін-өзі 
басқарудың ұлттық жүйесін құруға негіз болады. Тарихи дəстүрлерді сақтау жағдайында 
жетілдіре отырып, жергілікті өзін-өзі басқарудың қандай да бір моделі қазіргі қоғамдағы 
демократиялық идеалдар мен құндылықтардың болуын айқындайтын жалпы нормативтік 
стандарттарға айналады. 
 

Кесте-1. Жергілікті өзін-өзі басқарудың теориялары [2]. 
Теория атауы Өкілдері Негізгі ерекшеліктері 

   

«Еркін қауым Ж.Г. Турэ, Қауым өзінің табиғаты бойынша орталық биліктен дербестік 
теориясы» А. де Токвиль, пен тəуелсіздікке құқығы бар, бұл ретте мемлекет қауымды 

 Г. Аренс құрмайды, тек оны мойындайды. 
  Жергілікті өзін-өзі басқару – бұл өзінің табиғаты бойынша 
  ерекшеленетін қауымның өз істерін басқару; 
  Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мемлекеттік емес 
  органдар болып табылады; 
  Мемлекеттік органдар қауымның құзыретіне жатқызылған 
  істерге араласуға құқығы жоқ, олар қауымның өз құзыретінен 
  тыс қалмауын ғана қадағалайды. 
   

«Қоғамдық- О. Ресслер, Мемлекет жəне өзін-өзі басқару принципиалды түрде əртүрлі 
шаруашылық Р. Моль, мазмұны бар екі қиылыспайтын категория: бір жағынан 
теориясы» А. Васильчиков, жергілікті мүдделер, екінші жағынан жалпыұлттық мүдделер 

 В. Пешков қарастырылады. 
  Қоғам мен мемлекет мүдделерін қарама-қарсы қоюға өзін-өзі 
  басқару органдарының толық дербестігі үшін негіз болып 
  табылады (жергілікті қоғамның мемлекетке, қоғамдық 
  мүдделер-саясатқа, яғни қоғам мен мемлекет тек өзінің 
  мүдделерін ғана пайдаланады). 
  Жергілікті өзін-өзі басқару ең алдымен қоғамдағы еркіндік, 
  яғни жергілікті қауымдастықтың өз басымдылығына сəйкес 
  даму еркіндігі ретінде маңызды идеологиялық элемент 
  түрінде қарастырылды. 
  Мемлекет бір-бірінен тəуелсіз өзін-өзі басқаратын 
  қауымдастықтардан тұруы тиіс. 
   

«Мемлекеттік Р. Гнейст, Жергілікті өзін-өзі басқару ең алдымен жалпы мемлекеттік 
теория» JI.Штейн, жүйенің бір бөлігі бола отырып, жергілікті жерлерде 

 В.П. Безобразов, мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру нысандарының бірі 
 А.Д. Градов- болып табылады. 
 ский, Жергілікті өзін-өзі басқару орталықсыздандырылған 
 Н.И. Лазарев- мемлекеттік басқару болып табылады. 
 ский Жергілікті органдарға мемлекет өз өкілеттігін береді 
  Өзін-өзі басқару мекемелері міндетті түрде қоғамдық жəне 
  мемлекеттік мүдделерде əрекет етуге тиіс. 
  Жергілікті жерлерде өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру заң 
  негізінде құрылады, яғни қызмет нысандарын таңдау құқығы 
  өзін-өзі басқару органдарында емес, мемлекет шешіміне 
  байланысты. 
   

«Құқықтық Г. Еллинек, Өзін-өзі басқару органдары мемлекет органдары болып 
теория» Н. Коркунов, табылады, бірақ мемлекет олардың тəуелсіздігі мен қол 

 Б.Чичерин сұғылмаушылығын мойындай отырып, оларға толық көлемде 
  бірқатар үкіметтік құқықтарды береді. 
  Өзін-өзі басқару мемлекеттік басқаруды жүргізбейді, ол тек 
  қауымныі өз істерімен айналысады. Жергілікті өзін-өзі 
  басқару орталықпен келісілуі тиіс, өйткені мемлекет ең 
  алдымен ішкі істер барысында іс-əрекеттердің бірлігін талап 
  етеді. 
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  Жекелеген жерлерде жергілікті өзін-өзі басқарумен жақсы 
  қанағаттанатын өз мұқтаждары бар, алайда жергілікті 
  мүдделер жалпы мүдделермен тығыз байланыста болады, 
  сондықтан өзін-өзі басқаруды тек жергілікті мекемелер 
  жүргізуі мүмкін емес. 
  Үкіметтік немесе саяси бастама бюрократиялық аппаратта, ал 
  қоғамдық - саяси күреске сəйкес келмейтін жəне таза 
  əкімшілік маңызы бар жергілікті өкілдікте көрініс табады. 
   

«Саяси Р. Гнейст Өзін-өзі басқару тəуелсіз адамдар мен мекемелердің 
теория» Б. Нольде көмегімен мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру нысаны 

  болып табылады. 
  Жақтастар жергілікті халықтан сайланбалы тұлғаларды 
  патшалық шенеуніктерге қарсы қойып, өзін-өзі басқарудың 
  айрықша белгісі ретінде өзін-өзі басқаратын қоғамдық 
  топтың үлкен немесе аз дербестігін қамтамасыз етуге 
  қабілетті заңдық кепілдіктердің жиынтығын санады. 
  Өзін-өзі басқаруды өз міндеттерін өтеусіз орындайтын 
  жергілікті халықтың құрметті өкілдері жүзеге асырады. 
   

 
Халықаралық тəжірибеде жоғарғы тұрған мемлекеттік органдардың жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының жұмысына əсер ету дəрежесі бойынша жергілікті өзін өзі басқарудың 
түрлі типтері мен формалары бар. Бұл жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
мемлекеттік, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктердің элементі ретінде болуына байланысты. 
Осыған сəйкес жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі мыналармен ерекшеленеді:  

 азаматтардың қоғам бірлестігі мүшесі ретінде өзінің тұрғылықты жеріндегі 
территорияның дамуына мəселелерді өз бетінше шешу құқығының болуы; 

 биліктің көлденеңнен болуымен қатар тікелей басқару жүйесінің құрылуы негізінде 
мемлекетті басқарудың иерархиялық принципінің болу шарты. 

Қазіргі уақытта Батыс Еуропада жергілікті өзін-өзі басқарудың келесі модельдері 
қалыптасты [3]. 

1) Англосаксондық муниципалдық жүйе (Ұлыбритания, АҚШ, Канада, Австралия,  
Жаңа Зеландия).  

Аталған жүйеге тəн ерекшеліктері: 
 Жергілікті органдар өздеріне заңмен берілген өкілеттіктер шегінде əрекет ететін 

дербес бірлік ретінде қарастырылады.  
 Төмен тұрған органдардың жоғары тұрған органдарға тікелей бағынуы жоқ, 

жергілікті жерлерде орталық үкіметтің уəкілдері жоқ. 
 Əкімшілік - аумақтық бірліктердің халқы тікелей сайлайтын өкілді органдармен 

қатар кейбір лауазымды адамдар да сайлануы мүмкін. 
 Жергілікті органдардың қызметін бақылау жанама жолмен – орталық министрліктер 

мен сот арқылы жүзеге асырылады. 
 Жергілікті органдардың ұйымдастырылуы мен қызметін белгілеу үшін заңнамада 

«жергілікті басқару» термині қолданылады, ал жергілікті басқарудың өзі мемлекет тетігінің 
құрамдас бөлігі болып табылады.  

2) Жергілікті басқарудың құрлықтық (француздық) моделі (Құрлықтық Еуропа 
елдерінің көпшілігі, франк тілді Африка, Латын Америкасы, Таяу Шығыс). 

Аталған жүйеге тəн ерекшеліктері: 
 Жергілікті жерлердегі тікелей мемлекеттік басқарудың жəне жергілікті өзін-өзі 

басқарудың үйлесіміне негізделеді.  
 Жергілікті өзін-өзі басқару иерархиялық пирамиданы еске салады, онда əр түрлі 

директивалар мен ақпараттар беріледі жəне Орталық биліктерге жергілікті жерлерде 
агенттердің тұтас сериясы белсенді жұмыс істейді, төменгі буындардың жоғары тұрған 
буындарға бағыныштылығымен сипатталады.  

3) Германияның жергілікті (коммуналдық) өзін-өзі басқару моделі.  
Жергілікті өзін-өзі басқарудың базалық бірлігі – қауым. Қауымдар қала, ауыл қонысы, 

бірнеше қоныстар болуы мүмкін. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметі мен  
құрылымыұйымдастыруқұрылғысыныңмоделінебайланыстыерекшеленеді. 
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Қауымдастықтарды ұйымдастыру мəселелері əртүрлі шешіледі. Германияда 
қауымдастықтардың ұйымды құрылымының төрт түрі жұмыс істейді:  

Оңтүстік Германиялық тип – өкілетті корпорация мен əкімшіліктің басшылығын 
біріктіру. Өкілдік корпорация (қауым кеңесі, депутаттардың қалалық жиналысы), лауазымы 
бойынша бір мезгілде өкілдік корпорацияда төрағалық ететін əкімшілік басшысы 
(бургомистр) тікелей халық сайлайды; 

Магистральды тип – халық сайлайтын өкілді орган бургомистр мен құрметті 
мүшелерден тұратын өзінің атқарушы органын (магистр немесе сенат) қалыптастырады; 

Бургомистерлік тип – халық сайлаған өкілді орган бургомистерді сайлайды, ол 
өкілетті корпорация мен жергілікті əкімшілікті басқарады, яғни қауымдастық басшысы мен 
əкімшілік басшысының функцияларын қосады;  

Солтүстік германдық тип – халық сайлайтын өкілді орган жергілікті əкімшілік 
болып табылмайтын Атқарушы комитетті құрады (қауымдастық директорын сайлайды), тек 
өкілетті органның шешімдерін дайындайды.  

Біз жоғарыда қарастырған жергілікті өзін-өзі басқарудың барлық модельдері – тарихи-
табиғи дамудың нəтижесі екендігіне көз жеткіздік. Бұл елдерде жергілікті өзін-өзі басқару 
«төменнен» пайда болғанын байқауға болады жəне еуропа халықтарының өмір салты мен 
ділінің бір бөлігіне айналды. Мемлекеттік билік жергілікті өзін-өзі басқаруды қондырудың 
өзіндік түрі ретінде қалыптасты. Сондықтан жергілікті билік органдары қызметінің 
заңдылығын бақылауды жүзеге асыру кезінде, тіпті олар мемлекеттік басқару жүйесіне 
(Франция) енгізілген жерлерде де жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өмір сүру 
фактісінің табиғи болуы, олардың дербестігі, өкілеттіктер мен қаржылық мүмкіндіктерінің 
заңдылығы танылады.  

Жергілікті өзін-өзі басқарудың барлық модельдерінде өзін-өзі басқаратын аумақтық 
бірліктердің автономиясы міндетті түрде сақталады. Жергілікті өзін-өзі басқарудың қазіргі 
таңдағы модельдерінің түрлері бірнеше деңгейге ие [4]: 

 Қауым, муниципалитеттер 
 Ауылдық аудан немесе қала.  
 Округ (графство, префектура). 
Бұл деңгейлердің барлығында тең (бірақ абсолютті емес) өкілеттіктер бар. Олардың 

арасындағы қатынастар құзыреттілікті бөлу жəне өзара іс-қимыл негізінде құрылады. 
Бір муниципалитеттің екіншісіне бағыныштылығына жол берілмейді, өйткені 

жергілікті өзін-өзі басқару тігінен емес, билік көлденеңінен болып табылады. 
Жергілікті өзін-өзі басқару – бір өкілді-өкімдік билік. Барлық модельдерде немесе 

өкілді жəне атқарушы билік сайланбалы болып табылады, ал басқаруды жалданушы 
əкімшілік аппарат жүзеге асырады немесе кейіннен мүшелері өз құрамынан төрағаны, оның 
орынбасарларын жəне басқарманы атқарушы билік органы ретінде сайлайтын өкілді билік 
органы ғана сайланады.  

Шетелдік жергілікті өзін-өзі басқару əртүрлі нысандарына демократияны «төменнен» 
қалыптастыру қағидаты арқылы халықтың мемлекетпен байланысуы тəн. 

Осыған байланысты, Батыс Еуропа елдерінің муниципалды билік деңгейіндегі 
«төменнен» демократиялық қағидатын қалыптастыру мен дамыту тəжірибесі қазіргі 
Қазақстан үшін аса маңызды, өйткені Қазақстан Республкиасы əлі де жергілікті өзін-өзі 
басқаруды реформалаудың бастапқы сатысында тұр. Əңгіме осы тəжірибені эклектикалық 
жаңғырту туралы емес, ең алдымен, Қазақстанның ежелгі заманнан бастап жергілікті өзін-өзі 
басқару саласындағы қазіргі заманғы заңнаманы талдауға дейінгі тəжірибесін қайта зерделеу 
туралы болып отыр. Демократияның қалыптасуы мемлекет деңгейінде жоғарыдан «енгізу» 
жолымен жүрмейді. Бұл демократиялық мемлекеттің қалыптасуына ықпал ететін жергілікті 
өзін-өзі басқару деңгейіндегі азаматтық сана мен азаматтардың саяси белсенділігінің дамуын 
көрсетеді. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Преступность несовершеннолетних - это совокупность преступлений в обществе, 

совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Преступность несовершеннолетних, 
является составной частью преступности вообще, но и имеет свои специфические 
особенности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта изучения. 
Необходимость такого выделения обусловливается особенностями соматического, 
психического и нравственного развития несовершеннолетних, а также их социальной 
незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте в момент нравственного формирования 
личности происходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который может 
внешне не обнаруживаться или проявиться со значительным запозданием.  

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, с одной 
стороны, достигают уже достаточно высокого уровня социализации (у них появляется 
самостоятельность, настойчивость , умение контролировать свое поведение, владеть собой), 
с другой - происходит дальнейшая социализация личности (продолжается или завершается 
обучение в школе или в колледже, происходит уяснение своего места в обществе, 
накапливается опыт межличностных отношений). 

Для такого возраста весьма характерны излишняя категоричность суждений, 
вспыльчивость, неуравновешенность, неспособность оценить ситуацию с учетом всех 
обстоятельств и т.д. Преступности несовершеннолетних свойственны особая жестокость, 
дерзость по отношению к своим жертвам. Действуют подростки, как правило, в соучастии, 
руководствуются чаще всего корыстными, хулиганскими побуждениями, желанием повысить 
свой авторитет среди сверстников, озлобленностью либо чувством ложного товарищества.  

Минимальный возраст несовершеннолетнего определяется ст.15 УК РК [1], которая 
предусматривает, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16 лет. За некоторые преступления, перечень которых установлен  
 ч.2 ст.15 УК РК, установлен пониженный возраст уголовной ответственности - 
четырнадцать лет. 

 таким преступлениям относятся: убийство (статья 99), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (статья 106), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 107), изнасилование (статья 
120), насильственные действия сексуального характера (статья 121), похищение человека 
(статья 125), нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой 
(статья 173), возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или 
религиозной розни (статья 174), посягательство на жизнь Первого Президента Республики 
Казахстан - Елбасы (статья 177), посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан 
(статья 178), диверсию (статья 184), кражу (части вторая, третья и четвертая статьи 188), 
грабеж (части вторая, третья и четвертая статьи 191), разбой (статья 192), вымогательство 
(части вторая, третья и четвертая статьи 194), неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения при отягчающих обстоятельствах (части 
вторая, третья и четвертая статьи 200), умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 202), акт 
терроризма (статья 255), пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта 
терроризма (статья 256), создание, руководство террористической группой и участие в ее 
деятельности (части первая и вторая статьи 257), финансирование террористической или 
экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму (статья 
258), захват заложника (статья 261), нападение на здания, сооружения, средства сообщения и 
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связи или их захват (статья 269), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 
273), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 291), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья 
статьи 293), вандализм (статья 294), хищение либо вымогательство наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов (статья 298), надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 314) и 
умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 
350).  

Стойкое единоличное совершение активных действий со стороны подростка, особенно 
если они носят противоправный, асоциальный характер, представляет большую повышенную 
опасность для общества (по дерзости, изощренности , подготовленности и т.д.). Если оценить 
такое поведение с позиций борьбы с преступностью, то до определенных пределов групповое 
совершение преступлений легче, чем не групповое, единоличное, поддается и выявлению, и 
фиксации, что позволяет реально видеть и знать, с кем и как бороться.  

Однако если исходить из криминологической оценки негативных социальных 
последствий, которые реально переживает общество в результате противоправных действий, 
совершаемых группой несовершеннолетних, то эти последствия значительнее, чем 
последствия от действий преступника-одиночки.  

Повышенная импульсивность, жестокость, интенсивность и ситуативность групповых 
преступлений, совершаемых подростками, достаточно часто существенно отягощает 
последствия таких преступлений. Легкость быстрого неформального объединения, привычки  
 групповому общению, повышенный интерес к конфликтным ситуациям, потребность в 
самореализации, стремление к оригинальности и уникальности, неустойчивость идейных, 
нравственных и правовых убеждений при определенных, особенно критических 
обстоятельствах, за короткий промежуток времени способны многократно увеличить 
опасность умело спровоцированных антиобщественных действий несовершеннолетних. Все 
это может довести их негативные последствия до уровня более высокого в сравнении с тем, 
который наблюдается в результате противоправных действий взрослого населения.  

 абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник - это лицо, обладающее 
привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения. 
Случайно совершают преступления из них единицы. Для остальных характерны: постоянная 
демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого поведения (сквернословие, 
появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча общественного имущества и 
т.д.); следование отрицательным питейным обычаям и традициям, пристрастие к спиртным 
напиткам, к наркотикам, участие в азартных играх; бродяжничество, систематические побеги 
из дома, учебно-воспитательных и иных учреждений; ранние половые связи, половая 
распущенность; систематическое проявление, в том числе и в бесконфликтных ситуациях, 
злобности, мстительности, грубости, актов насильственного поведения: виновное создание 
конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье, терроризирование родителей и других 
членов семьи; культивирование вражды к иным группам несовершеннолетних, 
отличающихся успехами в учебе, дисциплинированным поведением; привычка к 
присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно отнять у слабого. 

Влияние взрослой преступности на преступность несовершеннолетних чаще всего 
осуществляется опосредованно - через преступность молодежи. Потому характеризовать 
преступность несовершеннолетних только ее настоящим состоянием неправильно. Связь  
преступности несовершеннолетних и молодежи двусторонняя. Преступность 
несовершеннолетних это как бы отражение или тень преступности молодежи, так как 
младшие пытаются повторять поведенческие стереотипы старших, а преступность старших 
пополняется за счет притока вчерашних несовершеннолетних. Преступность 
несовершеннолетних как бы несет в себе и прошлое (допреступное социально 
отклоняющееся) поведение подростков и их будущее преступное поведение при переходе в 
старшие возрастные группы.  

Преступность несовершеннолетних - это лишь начальная часть общей преступности. 
Именно связь с преступностью других возрастных групп образует особо опасное 
криминальное лицо преступности несовершеннолетних. Сила связи преступности 
несовершеннолетних с преступностью других возрастных групп меняется в зависимости от 
видов преступных посягательств. Общеуголовная корыстная преступность 
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несовершеннолетних теснее связана с корыстной преступностью молодежи и взрослых, чем 
насильственная преступность.  

Возникают и просматриваются особенно нарастающие в последние годы тенденции к 
автономизации преступности несовершеннолетних от преступности взрослых как следствие 
расширения стремлений и возможностей (особенно в материальном отношении) к 
независимому от взрослых образу жизни. Это явление, в свою очередь, порождает все более 
разнообразные анти - и асоциальные объединения несовершеннолетних. Все чаще возникают 
столкновения интересов преступных групп несовершеннолетних, молодежи и взрослых в 
связи с контролем за производством и сбытом наркотиков, занятием проституцией и т.п.  

Особую опасность для взаимопроникновения преступности несовершеннолетних и 
молодежи, для взаимосвязи на этой основе данных контингентов представляют так 
называемые группы риска. В силу тенденции к омоложению преступности в них все более 
отчетливо проявляются особенности подросткового и юношеского возрастов, все более 
выраженный общегрупповой характер приобретает потребление спиртных напитков и 
наркотиков, секс, занятие проституцией. В действиях групп риска нарастает агрессивность. 
Активно идет процесс подчинения молодежных групп риска организованной преступности. 
Расширяется социальная база для пополнения групп риска за счет безработных, подростков, 
занимающихся мелким бизнесом, несовершеннолетних, вышедших из мест лишения 
свободы, юношей, демобилизованных из армии и не нашедших себе места в жизни, 
подростков из малообеспеченных, обнищавших семей и др.  

 последние годы наблюдается процесс все более массового вовлечения 
несовершеннолетних и молодежи в структуры теневой экономики и организованной 
преступности в качестве низовых исполнителей. Навыки организованности позволяют 
подросткам легко устанавливать монополию на облюбованный ими вид противоправной 
деятельности. Организованная преступность и взрослые «рэкетиры» охотно выводят в зону 
видимости подростков, следят за их профессиональным преступным формированием и 
ростом, рекрутируя их в свои ряды в случаях возникающей необходимости.  

Таким образом, преступность несовершеннолетних представляет собой разновидность 
угрозы национальной государственной безопасности любой страны. К сожалению, 
современное социально-экономическое и нравственно-духовное состояние постсоветских 
стран лишь способствуют росту, как преступности несовершеннолетних, так и преступности 
 целом. К основным причинам положительной динамики преступности 
несовершеннолетних можно отнести следующие факторы: социальное неблагополучие 
значительной части населения страны, падение жизненного уровня большинства семей, 
дистанцирование школы и общественных организаций от «трудных» подростков, 
криминализация среды их общения, массовые нарушения прав несовершеннолетних.  

Большинство противоправных деянии совершаются несовершеннолетними в ночное 
время, когда они находятся вне дома, без присмотра и надзора родителей или других взрослых. В 
большинстве случаев местами скопления несовершеннолетних являются общественные места, 
такие как улицы, парки, скверы, развлекательно-увеселительные заведения.  

Как видно из работ по психологии подростков, в силу природных особенностей, 
несовершеннолетний подростковый период, примерно 12-15 летний возраст, является самым 
трудным. Именно в этом возрасте подростки бывают конфликтными. Основная причина 
этого состоит в том, что в этом возрасте происходит активный физический рост ребенка, 
завершается процесс полового созревания, перестраивается психика и психология поведения. 
В свою очередь это ведет к сильным психологическим и физиологическим перегрузкам, к 
быстрой утомляемости и неврозности, что и проявляется в отношениях с окружающими его 
людьми. 

Со стороны государства профилактика преступлении и правонарушении среди 
несовершеннолетних ведется административными и уголовно-правовыми средствами. 

 Кодексе об админтстративных правонарушениях Республики Казахстан целая глава 
12 посвящена административным правонарушениям, посягающим на права 
несовершеннолетних [2].  

К примеру, неисполнение родителями или другими законными представителями 
обязанностей по воспитанию и (или) образованию несовершеннолетних детей - влечет штраф 
 размере трех месячных расчетных показателей (ст. 127 КоАП РК). Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации  
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образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены указанные 
обязанности, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки 
уголовного либо административного правонарушения, - влечет штраф в размере двадцати 
месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.  

Исследуя контингент лиц, совершивших преступления и правонарушения, можно 
сделать вывод о том, что наиболее склонны к соврешению противоправных деянии дети, 
которые воспитываются в неполных семьях и дети из неблагополучных семей. Возможно 
здесь сказываются недостаток любви, заботы, внимания к ним. Таким детям необходимо 
уделять наибольшее внимание, тесно работать с ними, возможно постараться дать им 
недостающую любовь родителей . Встречаются и такие случаи, когда сами родители или 
один родитель, не могут описать один день из жизни своих детей. Это как раз и говорит о 
том, как родители далеки от своих детей. Откуда такие родители могут знать круг общения 
их ребенка, его интересы, занятия, увлечения, как и с кем он проводит свое время. О каком 
надлежащем воспитании и обучении здесь может идти речь. 

Как правило преступления и правонарушения совершаются несовершеннолетними в 
состоянии алкогольного или наркотического опъянения. В последние годы проблема 
алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних стала весьма острой. Причиной тому 
служат формальное, крайне недостаточное внимание к профилактическим мероприятиям, 
разъяснение вреда алкоголя и наркотиков, яркие увлекающие рекламы спиртных и табачных 
изделии и т.д..  

Между тем, в целях профилактики необходимо проводить разъяснение среди 
несовершеннолетних о вреде алкоголя и наркотиков организму человека, необходимо 
воспитание у несовершеннолетних представления алкогольного либо наркотического 
опъянения как о состоянии аморальном, разлагающим человека, уничтожающим его 
человеческое достоинство.  

Подводя итоги изложенному, необходимо отметить , что профилактика правонарушении 
и преступлении среди несовершеннолетних должна вестить всем обществом.  
 этот процесс должны быть вовлечены как родители и учителя, так и инспекторы по делам 
несовершеннолетних, правоохранительные и государственные органы, медицинские 
работники и психологи, медиаторы. Только в этом случае можно расчитывать на 
положительный и эффективный результат - снижение уровня преступности среди 
несовершеннолетних. Иначе, работая изолированно, мы не сможем достичь поставленных 
перед нами целей. Невозможно в одиночку исправить и перевоспитать несовершеннолетнего 
правонарушителя.  

На сегодняшний день, проблема преступности несовершеннолетних продолжает 
оставаться в Казахстане весьма острой. По данным Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, ежегодно 
выявляются около восьми тысяч несовершеннолетних, совершивших преступления, из них 
почти половина привлекается к уголовной ответственности. За последние десять лет по 
республике в Центры временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних 
помещены за безнадзорность и беспризорность более 70 тысяч несовершеннолетних, из них 
10796 оформлены в детские дома и школы-интернаты [3]. 

Таким образом, преступность несовершеннолетних не существует сама по себе, 
поскольку как и любое иное социальное явление представляет своеобразный индикатор, 
характеризующий ситуацию в обществе. В разных регионах Казахстана тенденции 
преступности несовершеннолетних неодинаковы. В этой связи целесообразно изучать как 
общие, так и региональные причины и условия существования преступности 
несовершеннолетних, после чего предлагать для реализации социально-правовые механизмы 
противодействия данному явлению. 
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ЯРКОВ Е.Г., ШОЛПАНБАЕВА К.Ж., БЕЛОУСОВА Л.И. 
ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 
АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аудитор, получив представление о системах бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, имеет достаточной информации для планирования аудита и разработки 
эффективного подхода к аудиту. Аудитор должен использовать профессиональное суждение 
для оценки аудиторского риска и проведения аудиторских процедур, необходимых для 
снижения этого риска до допустимо низкого уровня.  

Аудиторская проверка начинается с ознакомления с отделом бухгалтерского учета 
сельскохозяйственного предприятия.  

Среди документов, подлежащих проверке, должны быть выделены первичные 
документы, регистры учета, формы финансовой отчетности, отражающие состояние учета 
доходов и расходов: 

 приказ об учетной политике предприятия; 
 договора на реализацию готовой продукции;  
 оборотно-сальдовые ведомости по корреспондирующим счетам; 
 карточки корреспондирующих счетов;  
 главная книга; 
 форму №1 (Бухгалтерский баланс).  
 форму №2 (Отчет о прибылях и убытках). 
 программе аудита указываются следующие основные 
положения: - цель аудита; 
-основные участки работы предприятия и объекты учета, подлежащие 
проверке. - характер проверки (сплошная, выборочная, визуальная и т.д.); - 
предполагаемая продолжительность проверки.  
Приступая к проверке аудитору необходимо изучить все нормативные документы, 

касающиеся порядка сбора, учета, формирования и признания доходов. 
Методы исследования - исследование проведено с использованием описательного 

метода, сравнительного анализа и обобщения. Источниками исследования послужили 
научные статьи по проблемам учета и аудита себестоимости продукции сельского хозяйства.  
 системе управления аудит занимает промежуточное место между получением информации 
и принятием управленческого решения. 

При этом показатели динамики баланса или горизонтальный анализ позволяет 
установить их абсолютное отклонение и темпы роста на конец года по сравнению с началом. 

Планирование согласно международному стандарту аудита "Планирование" означает 
разработку общей стратегии и детального подхода к проверке, сроку проведения и объему 
аудита. На этапе планирования аудитор разрабатывает как общую программу аудита, так и 
детальный подход к ожидаемому характеру, временным рамкам и объему работ по каждой 
из областей аудита.  

Цель аудита формирования финансовых результатов - установление соответствия 
применяемой предприятиями методики учета операций по формированию финансовых 
результатов нормативным документам для установления достоверности конечного 
финансового результата и бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных 
аспектах. [1] 

В задачи аудитора при проверке учета доходов входит следующее: 
 оценка соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности данным синтетического 

 аналитического учета составляющих конечного финансового результата;  
 подтверждение соответствия оформленных предприятием бухгалтерских операций 

действующему законодательству в области бухгалтерского учета; 
 проверка правильности формирования и отражения прибыли (убытка) от продаж; 
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 проверка правильности формирования и отражения прибыли (убытка) от прочих 
операций; 

 проверка правильности формирования чистой прибыли; 
 проверка правильности учета доходов будущих периодов. 
Источники информации при аудите формирования финансовых результатов: 
 организационно-распорядительные документы: учредительные документы 

(информация о виде деятельности, способе распределения прибыли), протоколы собраний 
учредителей (решения о распределении прибыли), учетная политика.  

 первичная документация: документы, служащие основанием для отражения в учете 
операций по продаже товаров, оказанию услуг, по учету затрат на производство продукции, 
и другие первичные документы, служащие основанием для одобрения и отражения в учете 
хозяйственных операций, связанных с формированием и использованием финансовых 
результатов.  

 регистры аналитического и синтетического учета  
 отчетность: Бухгалтерский баланс (форма № 1) (прибыли, убытки), ст. "Доходы 

будущих периодов", Отчет о прибылях и убытках (форма № 2), Отчет об изменениях 
капитала (форма № 3).  

Аудитору необходимо дать оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, принятым в проверяемой организации, чтобы определить вероятность 
возникновения ошибок, влияющих на достоверность финансовой отчетности. [2]  

Немаловажную роль аудит играет и в управлении. Так как, прибегая к различным 
процедурам проверок можно получить достоверную и объективную информацию, что и 
заключается в определении аудита. В системе управления аудит занимает промежуточное 
место между получением информации и принятием управленческого решения. 

При этом показатели динамики баланса или горизонтальный анализ позволяет 
установить их абсолютное отклонение и темпы роста на конец года по сравнению с началом. 

Планирование согласно международному стандарту аудита "Планирование" означает 
разработку общей стратегии и детального подхода к проверке, сроку проведения и объему 
аудита. На этапе планирования аудитор разрабатывает как общую программу аудита, так и 
детальный подход к ожидаемому характеру, временным рамкам и объему работ по каждой из 
областей аудита. [3]  

Следующим шагом аудитора на этапе планирования определение ключевых по 
значимости областей проверки и составление аудиторской программы по проверке учета 
доходов и расходов на сельскохозяйственном предприятии.  

В программе аудита указываются следующие основные положения: 
 цель аудита;  
 основные участки работы предприятия и объекты учета, подлежащие проверке. 
 характер проверки (сплошная, выборочная, визуальная и т.д.);  
 предполагаемая продолжительность проверки. 
 программе аудиторской проверки указано последовательное осуществление 

необходимых аудиторских процедур и их исполнителей. 
Таким образом, первоначальным этапом аудиторской проверки доходов и расходов на 

предприятиях агропромышленного комплекса является общее ознакомление с деятельностью 
предприятия, а также планирование аудиторской проверки и составление детальной 
программы аудита. На последующих этапах будет осуществлена детализация аудита путем 
составления конкретных проверочных процедур.  

Аудиторская проверка начинается с ознакомления с отделом бухгалтерского учета 
агропромфщленного предприятия. 

Среди документов, подлежащих проверке, должны быть выделены следующие 
первичные документы, регистры учета, формы финансовой отчетности, отражающие 
состояние учета доходов и расходов:  

- приказ об учетной политике предприятия;  
- договора на реализацию готовой продукции; 
- оборотно-сальдовые ведомости по корреспондирующим 
счетам; - карточки корреспондирующих счетов; - главная книга; - 
форму №1 (Бухгалтерский баланс). 

 
- форму №2 (Отчет о прибылях и убытках).  
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Далее было необходимо детализировать процедуры аудита и включить их в 
программу аудиторской проверки. [4]  

При аудите доходов и расходов на предприятии необходимо было проверить 
следующие аспекты: 

 достоверность и своевременность исчисления доходов от основной деятельности; 
 правильность отражения в учете расходов по реализации готовой продукции;  
 правильность исчисления себестоимости реализованной готовой продукции. 
Рассмотрим последовательно все области аудита и составим процедуры аудиторских 

тестов. 
Особенно важным этапом аудита является проверка правильности отражения в учете 

и отчетности предприятия статей расходов, и доходов. 
Аудит данного раздела начинается с составления перечня вопросов, которые 

необходимо рассмотреть аудитору. Программа аудита расходов включает в себя: [5] 
 Знакомство с учетной политикой предприятия (неизменность выбранного) метода 

учета затрат, его соответствие с нормативными документами. 
 Правильность отнесения материальных затрат.  
 Правильность начисления износа по основным средствам. 
 Обоснованность косвенных расходов и способов их распределения по объектам. [6] В 
этом случае необходимо определить затраты, образующие себестоимость продукции 

(работ, услуг). Эти затраты группируются с их экономическим содержанием на: 
 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда;  
 износ основных средств; 
 отчисления и прочие затраты (налоги, сборы).  
При проверке правильности отнесения материальных затрат на себестоимость 

продукции, аудитор обращает внимание на: 
 достоверность оценки сырья и материалов, включаемых в себестоимость 

продукции, работ и услуг; 
 правильность отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения или 

заготовления материалов в зависимости от принятой учредительной политики; 
 правильность установления норм расходов сырья и материалов в соответствии с 

уровнем технического состояния оборудования; 
 правильность списания на себестоимость продукции недостачи товарно-

материальных ценностей при отсутствии виновных лиц. 
Изучая затраты на оплату труда (фактическая выплата заработной платы 

осуществляется за выполненные работы, услуги), аудитор должен принять во внимание, что 
выплаты заработной платы, исчисленные исходя из расценок тарифных ставок или окладов в 
соответствии с принятыми на предприятии формами и системами оплаты труда, включаются 
 себестоимость в полной сумме, выявленной по соответствующим расчетным документам. 
[7]  

Кроме этого аудитор проверяет соответствие бухгалтерских записей по счету 7210 
"Административные расходы". В конце года по счету расходов производится списание по 
счету 5610 "Итоговая прибыль (итоговый убыток)". В этом случае, проверяется правильность 
отражения хозяйственных операций по учету и соответствие данных Главной книги журналу 
- ордеру №14. [8]  

Особое внимание аудитор должен уделить проверке расходов, связанных 
непосредственно с реализацией продукции. В состав этих расходов входят: 

 заработная плата работников отдела сбыта, отчисления от заработной платы 
работников, командировочные расходы; 

 коммунальные услуги.  
Учитываются эти расходы на счете 7110 "Расходы по реализации продукции и 

оказанию услуг". По дебету счета отражается стоимость расходов, связанных с оказанием 
услуг на сумму оплаты.  

Для рассмотрения статьи доходы, аудитору необходимо проверить журнал - ордер № 
11 по кредиту счета 6010 "Доход от реализации продукции и оказания услуг" подраздела 
6000 "Доход от реализации продукции и оказания услуг". 
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Реализованная продукция и оказанные услуги, как известно, являются завершающей 
стадией кругооборота средств. От их величины зависят результаты финансово - 
хозяйственной деятельности.  

Таким образом в ходе аудиторской проверки должен быть осуществлен контроль за 
использованием чистого дохода, так как чистый доход может быть направлен на создание 
(пополнение) резервных фондов, образование которых предусмотрено учредительными 
документами, и отражен в соответствующих документах. 
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КӨП МƏДЕНИЕТТІ ЖАСТАРДЫҢ САНАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР МЕН 

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ƏСЕРІ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СМИ 
 

УДК 37.04.1 
АБДЫКАРИМОВА С.К. 
КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова», г. Семей, Қазақстан 

 
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Рекомендация адресована педагогам, работающим по тем или иным педагогическим 
технологиям. В рекомендации представлены теоретические материалы о педагогических 
технологиях , их внедрении в практику организации воспитательно-образовательного 
процесса на занятиях. Рекомендация способствуют повышению профессионального уровня 
педагогов школы становления.  

 настоящее время в Казахстане происходят изменения системы образования, которое 
ориентированно на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Все время растет потребность в людях, умеющих самостоятельно принимать решения, 
инициативных и изобретательных. Мы, как преподаватели, должны поставить для себя 
главную задачу: научить обучающихся жить в динамичном, меняющемся мире. Причем 
задача стоит не только в передаче знаний и технологий, но и в формировании различных 
компетенций: коммуникативных, информационных, интеллектуальных…  

На современном этапе развития нашей цивилизации на обучающихся обрушивается 
океан информации. Как успеть принять, обработать и применить такое количество 
информации? Не каждый взрослый с этим справляется. Чтобы помочь современному 
студенту, нам необходимо самим не отставать от современности. В этих условиях 
преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре современных 
инновационных технологий, идей, направлений.[2] 

Целью обучения является внедрение современных технологий обучения, 
способствующих повышению мотивации, формированию функциональной грамотности 
обучающихся и ключевых компетенций.  

Что же дало нашему колледжу внедрение современных образовательных технологий 
и чего мы ждем от этого в будущем: 

1. Повышение качества знаний обучающихся; 
2. Изменение микроклимата в группе, уменьшение числа конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса. Диагностика, проводимая в колледже, 
показывает, что мы на пути к равенству “преподаватель – студент”,  

3. Меняется профессиональная позиция педагогов – это творческий подход к 
организации учебно-воспитательного процесса; 

4. Активная жизненная позиция всех; 
5. Создание воспитательной системы в колледже, способствующей повышению 

степени самостоятельности обучающихся в образовательном процессе, самостоятельности 
суждений в дебатах и дискуссиях. Совершенствование качественных характеристик 
личности обучающихся. 

Возникает вопрос. Достаточно ли преподавателю просто знать набор современных 
технологий? Конечно же, нет. На наш взгляд, ему необходимо умело их использовать с 
учетом особенностей группы, в котором работает, и условий, которые есть в колледже, 
только тогда они принесут свой эффект. 

Наиболее продуктивными на ПМК русского языка считаются технологии, основанные 
на личностно-ориентированном обучении. 

Современный учитель – философски образованный человек с высокой культурой и 
профессиональной компетентностью.  

Поэтому иными стали задачи: – не научить, а побудить, не оценить, а 
проанализировать. 
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Учитель – организатор получения информации. Чтобы информация стала знанием, 
надо пропустить ее через собственный опыт.  

Новый подход к понятию образования: собственный опыт = самостоятельное 
решение = развитие личности.  

Личностно ориентированный подход к образованию призван решать и задачу 
качества обучения. Качество – это не только качество конечного результата, но и всех 
процессов, влияющих на результат  

Из всего многообразия современных технологий наши преподаватели используют 
ИКТ, проблемное обучение, проектное обучение, учебно-деловые игры, дискуссии, 
технологию развития критического мышления и здоровьесберегающие технологии, 
культуровоспитывающую технологию, технологию разноуровневой дифференциации. 
Элементы каждой из перечисленных технологий мы используем на уроках 
профессионального русского языка. [3]  

 нашем колледже разные обучающиеся: и отличники, победившие на олимпиадах 
разного уровня, и средние ребята, и студенты, которым необходима индивидуальная 
коррекция знаний в силу разных причин. Поэтому наши преподаватели пришли однозначно 
к необходимости внедрения в учебно-воспитательный процесс новых педагогических 
технологий, которые позволили бы отказаться от уравнивания всех учеников и создание 
условий для успешного обучения каждого обучающегося.  

Достоинства проблемного обучения в том, что преподаватель не сообщает готовых 
знаний, а организует студентов на их поиск. А это способствует развитию критического 
мышления, творческих сил и интереса к учению.  

Целью проектного обучения является создание условий, при которых обучающиеся 
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из различных источников; 
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
развивают у себя исследовательские умения и системное мышление. 

Использование на уроках ИКТ, а в особенности мультимедийных возможностей 
компьютера, интерактивных досок позволяет развивать интерес к предмету, способствует 
наглядному представлению изучаемых явлений, делают общение с учеником более 
наглядным, содержательным, индивидуальным и деятельным. Созданная серия уроков по 
предметам применяется для проведения дополнительных занятий с отсутствовавшими, или 
отстающими учащимися, для самостоятельного изучения материала. Так же могут быть 
подготовкой учащихся к самостоятельным работам и другим видам оперативного контроля 
знаний, что позволяет интенсифицировать и индивидуализировать процесс повторения 
заданного материала учащимся. Это и дополнительные задания с выходом в Интернет, с 
поиском и обработкой информации, выполнение творческих, исследовательских работ.  

 чем же сущность интерактивного обучения? 
 переводе с английского inter – взаимный, toact – действовать, т.е. действовать 

вместе, на равных, взаимно необходимо. Интерактивный – включенный в действие, 
взаимодействующий, находящийся в состоянии (режиме) беседы, диалога с чем-либо 
(компьютером) или кем-либо. Таким образом, интерактивное обучение – это диалоговое 
обучение. Студент не потребитель, а искатель, чувствует свою интеллектуальную 
состоятельность и необходимость. Занятие организуется так, что практически все 
обучающиеся вовлекаются в процесс познания, они имеют возможность думать, понимать и 
рефлектировать. [1] 

Совместная деятельность предполагает вклад каждого: обмен знаниями, идеями, 
способами действия. Каждый свободен высказывать свое, соотносить со знанием товарищей, 
происходит взаимообогащение и коррекция собственной позиции :от взаимопонимания – 
через взаимодействие – к взаимообогащению. 

Интерактивные формы нацелены на:  
- стимулирование учебно-познавательной мотивации; - развитие самостоятельности и 

активности; - воспитание аналитического и критического мышления; - формирование 
коммуникативных навыков и презентационных умений; - саморазвитие обучающихся, учатся 
учиться. 

Таким образом, налицо признаки личностно-ориентированного подхода.  
Как же осуществляется обучение в режиме интерактива? В психологии и методике 

разработаны специальные технологии (техники, упражнения, приемы), в разных 
модификациях и вариантах, с разными названиями, для работы индивидуально, в парах, 
группами, коллективно: “Мозговой штурм, “Синтез идей”, “Микрофон”, “Метод ПРЕСС”, 
“Обучая – учусь”, “Выбери позицию”, “Живая линия”, “Большой круг” и многие другие.  
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Таблица1 – Характеристика методов обучения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темп урока высокий (“мокрая спина” во время урока) , следовательно, учитель 
должен максимально четко сформулировать вопрос- импульс, ясно и точно обрисовать 
условия и перспективы деятельности учащихся, без лишних слов инструктировать учащихся, 
организовать диалог в группе, видеть всех и каждого в деятельности , вовремя прийти на 
помощь, проконсультировать, подсказать не подсказывая, направить на поиск рациональных 
путей обработки информации, обеспечить активное слушание в процессе социализации и, 
наконец, грамотно и глубоко отрефлексировать происходящее.  

На мой взгляд, любой урок можно проводить в интерактивных формах, заложив в него 
диалоговую основу (само– и взаимопроверку, помощь – один ум хорошо, а вместе – лучше). 
Каждый учитель идет своим путем. Например, ученики изучают основные источники в группах, 
а обсуждают проблемно-спорные вопросы через дискуссию или дебаты.  

 режиме интерактива идет обучение на так называемых нестандартных уроках: 
играх, семинарах, мастерских, конкурсах, дебатах, уроках защиты проектов, театрализации, 
конференциях, судах, дискуссиях, пресс-конференциях и т.п.  

Здесь ученик активен, самостоятелен, инициативен, креативен. Он в контакте с 
другими, формулирует и аргументирует позицию (мнение), социализирует свой опыт и 
знание, рефлексирует.  

Ограничений в применении интерактивных технологий нет. Закон “Об образовании” 
дает право учителю самому отбирать средства и способы обучения, которые не противоречат 
основным дидактико-педагогическим принципам. Интерактивные формы, повышающие 
мотивацию и способствующие развитию интеллектуального потенциала каждого. Может 
быть, внешне менее эффектной, яркой будет дискуссия, слабее аргументы в дебатах, и 
потребуется много сил и времени на промежуточную рефлексию. Но я уверена, что КПД 
такого урока будет высоким, ведь у каждого своя начальная ступенька – и сегодня он 
научился тому, что не давалось. Он не готовое чужое должен переварить, а сам добывать 
знания, сам создавать продукт.  

Точна китайская притча: “Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай 
сделать – и я пойму”. Просто надо разумно и по-доброму организовать его деятельность. 
Кому? Учителю.  

Но говоря об использовании различных технологий, мы должны учитывать и 
некоторые минусы. Плюсов использования ИКТ в учебном процессе колледжа великое 
множество. Но кроме «плюсов» при использовании ИКТ сегодня видны и «минусы». И 
анализируя применение ИКТ на уроках, хотелось бы обратить внимание на эти «минусы». 
Приведем примеры. [4]  

Пример 1. Пожалуй, самый распространенный вариант использования ИКТ на уроках 
сегодня – это применение презентаций. Итак, пусть приготовлена хорошая презентация по 
теме урока (слайды прекрасно оформлены, записи и рисунки отлично видны, слайд не 
перегружен текстом, на слайде только необходимая информация, все представлено наглядно 
 красочно). К сожалению, проблемы возникают и при использовании таких хороших 
презентаций. Вот некоторые:  

1. Чтобы презентация была хорошо видна, надо использовать затемнение (полное или 
частичное). И если на всех шести уроках используется презентация (ведь администрация 
 

157 



колледжа сегодня желает, чтобы каждый учитель на каждом уроке по любому предмету 
использовал ИКТ), то все шесть уроков ученики и учитель сидят при искусственном 
освещении, без дневного света. Нормально ли это? Естественно, нет.  

 Чтобы работать с информацией на слайде, приходится напрягать зрение. Если 
презентаций много, то и напряжений зрения много. Вряд ли это оправдано с медицинской 
точки зрения.  

 Некоторые учителя объяснение нового учебного материала заменяют на 
переписывание учениками информации со слайда (озвучивая или нет), особенно, если есть 
проблемы с дисциплиной в классе.  

 Ученики торопятся списать все, что есть на слайде. Объяснения учителя, даже если 
они присутствуют, часто проходят впустую. 

Пример 2. Многие учителя в настоящее время активно применяют интернет в учебном 
процессе. Итак, пусть используются интернет-ресурсы для подготовки учениками 
некоторого сообщения по определенной тематике. В данном случае обучающийся имеет 
возможность относительно быстро найти необходимую информацию и в немалом объеме. 
Вот этот «немалый объем» и подводит многих. Сначала идет накапливание фактического 
материала ─ скачивается нужная информация. И это вполне закономерно. После должно 
следовать осмысливание, анализ, отбор интересной и действительно нужной информации и 
составление своего варианта сообщения. Но почему-то, как правило, это не происходит. 
Большой объем добытой информации воспринимается учениками как уже законченная 
работа. К тому же обилие материала может затянуть процесс работы в интернете. 

Пример 3. Допустим, наш студент на уроке работает на компьютере с различными  
учебными программными продуктами (контролирующими, тренирующими, 
демонстрационными, обучающими), выполняет задания с применением текстовых и 
графических редакторов, проводит расчеты и перерасчеты при помощи электронных таблиц, 
применяет базы данных и системы управления базами данных, использует электронные 
учебники и пособия. Тогда у этого студента есть прекрасная возможность работать на уроке 
в своем темпе, а у преподавателя работать с учеником индивидуально и дифференцированно. 
Все хорошо, если не учитывать, что тогда на каждом уроке ученик вынужден много работать 
за компьютером. Но сколько же может ученик сидеть за компьютером!? 

Получается, что если рассматривать один отдельно взятый урок в, то использование 
ИКТ ─ это замечательно. Но когда это распространится на все уроки. Поэтому уже сегодня 
надо серьезно задуматься о разумной дозировке использования ИКТ на уроках в колледже. 
Не просто бездумно насаждать, а каждый раз серьезно анализировать, что это дает учебному 
процессу.  

По своей структуре проектная деятельность представляет собой многоступенчатую 
систему взаимосвязанных этапов. Работа над любым типом проекта включает в себя четыре 
основных этапа:  

 Планирование работы над проектом: 
- высказывание пожеланий и возможных путей разрешения спорных вопросов; - 

обсуждение возникших идей; - перечисление интересующих учащихся тем проектов; - 
формулирование темы проекта для класса или группы учащихся.  

 Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и самостоятельного 
получения новых знаний): 

- уточнение намеченной цели задач; - поиск и сбор информации с помощью 
специальной литературы, средств массовой информации, сети Интернет, использование 
собственных знаний и опыта учащихся; - обмен информацией с другими лицами 
(учащимися, учителями, родителями, консультантами); - интерпретация данных; - сравнение 
полученных данных и отбор наиболее значимых.  

 Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции 
полученных знаний, умений, навыков): 

- систематизация полученных данных; - построение общей логической схемы выводов 
для подтверждения итогов (в виде рефератов, конференций, видеофильмов, мультимедийной 
презентации и т.д.).  

 Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской 
деятельности школьников):  

- осмысление полученных данных и способов достижения результата; 
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 обсуждение и организация презентации результатов работы над проектом (на уровне 
школы, округа, города и т.д.) [2] 

Я использую следующие виды презентации проектов: пресс-конференция, деловая 
игра, телепередача, научная конференция, защита на Учёном совете, путешествие, диалог с 
историческим или литературным персонажем и другие.  

Организуя проектную деятельность, я предлагаю учащимся следующий алгоритм 
действий: 

Выбор темы проекта.  
Ставим цель. Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь? Записать 

ответы. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение - гипотезу. 
Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему? Записать ответы.  

Выбираем метод. Что нужно сделать, чтобы получить результат? Записать план своих 
действий. 

Собираем данные (изучаем литературу, ставим эксперименты, собираем 
необходимую информацию). 

Получаем результаты. (Если что - то не удалось - это тоже результат). 
Анализируем результаты. Сравниваем полученное с данной гипотезой. 
Делаем выводы. Планируем дальнейшую деятельность. Даем оценку действиям в 

группе. 
Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов.  
Этот алгоритм помогает учащимся успешно двигаться к достижению цели - созданию 

проекта. 
Хочу остановиться на проектной технологии. Основная трудность в организации 

проектной деятельности - перегрузка учащихся. Исследовательская работа объёмная, 
кропотливая, особенно, если это -поиск информации, чтение научной литературы, написание 
рефератов. Конечно, польза от такой деятельности несомненная, но приходится избегать 
больших временных затрат.  

При сегодняшней загруженности современного ученика, реальным я считаю создание 
одного-двух проектов в течение года. Наиболее удачные проекты ребята представляют на 
каких-нибудь конкурсах.  

Из-за ограниченности во времени, мы использую краткосрочные проекты, конечным 
продуктом которых является мультимедийная презентация. На мой взгляд, эта форма отчёта 
позволяет не только структурировать информацию в алгоритмическом порядке, но и 
облегчить усвоение и запоминание материала. Не маловажной является и психолого-
физиологическая особенность восприятия материала, так как во время обучения будут 
задействованы все каналы восприятия. Хорошо известно, что при аудио- и визуальном 
преподнесении запоминается до 65% информации. Для сравнения: устной информации 
запоминается лишь 12 %, с записями - 25%. 

Презентации можно применять на различных этапах урока, зрительное восприятие 
изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже усваивать излагаемый материал. 

Создание мультимедийной презентации является незаменимой формой организации 
повторения учебного материала. 

Для успешного выполнения заданий по русскому языку, учащимся предлагается 
создать проекты по следующим темам: "Языковые тропы", "Сочинение - рассуждение", "Виды 
орфограмм в корне (суффиксах, приставках)", "Пунктуация простого осложненного 
предложения", "Пунктуация сложного предложения", "Стили и типы речи" и другие.  

Созданные презентации дают возможность рациональнее использовать учебное 
время, учат ребят работать в информационном пространстве. 

Таким образом, главными достоинствами проектного метода обучения, бесспорно, 
является следующее: 

 актуальность. В центре технологии - ученик, его активное участие, позволяющее 
применять приобретенные знания, умения и навыки, а также добывать эти знания 
самостоятельно;  

 создание комфортной образовательной среды. Степень сотрудничества учитель-
ученик, ученик-ученик становится фактором развития и самоопределения личности;  

 дифференцированный подход. Тему проектов учащийся выбирает сам с учётом своих 
интересов и возможностей. Это позволит учащемуся реализовать свой творческий потенциал. 
 результате чего решаются и многие задачи личностно ориентированного обучения;  
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 использование информационных технологий: обработка информации и 
коммуникация всегда являлись и остаются основными видами учебной деятельности; 

 формирование исследовательских умений;
 мотивирующий характер: право выбора, возможность самим контролировать процесс

 сотрудничать с одноклассниками - всё это повышает мотивацию обучения. 
Безусловно, есть и минусы. Захлестнувшая нас волна увлечения проектами привела к 

тому, что делать проекты в колледже стало модно, причем, часто целью этих работ является 
желание "засветиться" на каком-нибудь конкурсе, благо, за последние несколько лет их стало 
много. Конкурсы проектов учеников довольно часто представляют собой "Выставку 
достижений учителей". В работе некоторых жюри иногда верх берет академизм, и тогда 
преимущества получают профессионально выполненные проекты, доля участия детей в 
которых минимальна. Эта тенденция может принести много вреда, поэтому нужно четко 
определить, зачем выполняется тот или иной проект, чему могут научиться студенты, что 
именно должен делать каждый участник работы, чтобы достичь собственных целей, 
поставленных в самом начале работы над проектом. 

Только правильно организованная работа окажет положительное воздействие на 
учащихся, будет способствовать самостоятельному получению знаний и опыта из 
непосредственного общения с реальной жизнью, развивая у них умения работать с постоянно 
меняющейся информацией, самостоятельность, критическое мышление, инициативу. Если 
ученик постоянно будет заниматься проектной деятельностью в школьные годы, то в настоящей 
взрослой жизни он окажется более приспособленным, сумеет планировать собственную 
деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать 
 различными людьми, то есть адаптироваться к окружающим условиям. 

 заключение хотелось бы сказать, что при применении современных 
образовательных технологий мы должны тщательно отрабатывать уроки, чтобы не 
причинить вред своему уроку. Современный педагог просто обязан уметь работать с 
современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав 
обучающихся – право на качественное образование. 
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
Əлемдік педагогикалық қауымдастық үшін 1994 жылы Испанияның Саламан қаласында 

ЮНЕСКО ұйымдастыруымен өткізілген ерекше қажеттіліктері бар адамдарға білім беру 
бойынша Бүкілəлемдік конференция айқын оқиға болды. Нəтижесінде, педагогикаға 
«инклюзивті білім беру» термині енгізілді жəне инклюзивті білім берудің негізгі принциптері 
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жарияланды. Аталған конференцияда қабылданған Саламандық декларация, «инклюзивті білім 
беруді» білім беруді дамытудың басты бағыты ретінде жариялады. Мұндай тұғырдың ерекше 
айырмашылығы сонда, бұл білім беру жүйесі əрбір баланың ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне 
бейімделуі керек, мұнда жалпы білім беретін мектептерде бірлесіп оқытумен қатар, бірқатар 
балалар арнайы мекемелерде де оқи алады. Мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру сияқты 
маңызды саланың қалыптасуы, көп жағдайда əрбір нақты елдің дəстүрлері мен деңгейіне тəуелді 
болады. Сондықтан, аталған құжаттарда БҰҰ мүше елдердің білім беру жүйесін жетілдірудің 
жалпы бағыттары мен принциптері анықталады. Осылайша, жоғарыда аталған халықаралық 
құжаттарды жүзеге асыру нəтижесінде, өткен ғасырдың 90-жылдары, білім беру саласында 
мүгедектіктің жаңа идеологиясымен байланысты жəне «инклюзивті білім беру», «инклюзивті 
тұғыр » ұғымдарында жалпыланған бағыт дами бастады. Инклюзивті тұғыр балалардың алуан 
түрлі білім алу қажеттіліктерін түсінуді жəне осы қажеттіліктерге сəйкес, балаларды білім беру 
үдерісіне аса толық қатыстыру, қоғамдастықты баулу, білім берудегі дискриминация мен 
сегрегацияны жою арқылы қызмет ұсынуды қамтиды [1].  

Əр бала үшін ең алғаш мектепке бару ең жауапты да қиын кезең. Ал мүмкіндіктері 
шектеулі балалар үшін бұл кезең əлдеқайда эмоциялық жағынан да, психологиялық жағынан 
да ауыр болады. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі инклюзивті 
білім беру қағидаларына бет бұрды. Бұл арнайы қажеттілігі бар балалар үшін мектептерде, 
мекемелерде жағдай туғызып, оларды жалпы білім беру жүйесіне қосу. Əрбір бала, 
мүмкіндігінше қажетті деңгейде білім алуы тиісті. Инклюзивті оқыту – ерекше 
мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін 
сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір 
дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз 
ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру 
идеологиясы жатыр. Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал 
етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Қазiргi таңда барлық əлeмдe жeкe 
қажеттiлiкті түзету-педагогикалық қoлдаy мeн бейiмдеy баланы емес, балалардың бiлiмдiлiк 
сұраныстары мен жеке ерекшелiктерiне ортаның, отбасының белсенді қатысуымен білім 
беру үрдісіне толық қатысуды қарастыратын «барлығы үшін бір мектеп» немесе «инклюзивтi 
бiлiм беру» туралы айтyда. (Д.Митчелл–профеccор, Жаңа Зеландия, 1997 ж) [2].  

Инклюзивті білім беру ең алғаш рет шетелде дамыған. Шетел ғалымдары: Ян Амос 
Коменский, Сайман Лори, Фрэнсис Бэкон зерттеген. Инклюзивті білім беруді ресейде 
танытқан жəне этнопедагогиканың негізін алғаш салған ресейлік ғалымдар К.Д.Ушинский, 
В.А.Сухомлинский болды [3]. Инклюзия-мүмкіндігі шектеулі оқушылардың өзінің күшіне 
сенуіне мүмкіндік беруі. Инклюзия тек дамуы шектелген балалардың ғана емес, басқа да 
балалардың мүддесін көздейді [4]. Саламан Декларациясына сəйкес инклюзивті білім беру 
саясатының міндеттері мынадай: 

 Əрбір бала білім алуға құқылы жəне оны алуға тиіс.
 Əрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттіліктері жəне оқуға 

деген мұқтаждықтары болады.
 Білім беру жүйесіне оң өзғерістер, яғни осы мұқтаждықтарды қанағаттандыру 

мақсатына орай өзгерту.
Осыған орай, инклюзивті білім берудің негізгі 8 принципі туындайды. Яғни, ол мына 

принциптер: 
1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен 

анықталады. 
2. Əрбір адам сезуге жəне ойлауға қабілетті. 
3. Əрбір адам қарым-қатынасқа құқылы. 
4. Барлық адам бір-біріне қажет. 
5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады.  
6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 
7. Əрбір оқушы үшін жетістік кежетуөзінің мүмкіндігіне қарай орындай 

алатын əрекетін жүзеге асыру. 
8. Жан- жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді [4].  
Біздің елде мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпыға білім беру ортасына қарай 

бейімдеу 2002 жылдан басталды. Сол жылы Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғаш рет 
«Мүмкіндігі шектеулі балаларды əлеуметтік жəне медика-педагогикалық тұрғыдан қолдау» 
туралы заңды қабылдады. Осы заң аясында жарымжан балаларға ерте бастан білім беру  

161 



мəселесіне мəн берілген. Оларды білім беру, əлеуметтік, медициналық тұрғыда қамтамасыз 
ету қарастырылған. Ең бастысы, аталмыш заңда инклюзивті білім берудің негізгі 
принциптері айқындалды. Қазақстан 2008 жылы БҰҰ-ның «Мүгедектердiң құқықтары 
туралы» конвенциясына қол қойып , барлық мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасауға 
міндеттенген. Осы мəселені талқылаған халықаралық конференциялар, түрлі семинарлар 
ұйымдастырылуда. Сондықтан мемлекеттік «Білім беруді дамытудың 2011-2020» жылдарға 
арналаған бағдарламасына бірінші рет инклюзивті білім беруді дамыту қосылды [5]. Бұл 
бағдарламада Инклюзивті білім жүйесін дамытудың мына мəселері көрсетілген: 

 мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік бағдарламалары; 
 мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп оқыту 

ережесі əзірленеді, түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады; 
 мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары əзірленеді;  
 2020 жылға қарай мектептерде мүгедек балалар үшін көтергіш жабдықтар, 

пандустар, санитарлық бөлмелерде арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы 
парталармен, үстелдермен жəне басқа да арнайы компенсаторлық құралдармен 
жарақтандыру арқылы «кедергісіз аймақтар» құрылады; 

 3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға жəне тəрбиелеуге тең қол 
жеткізу үшін жағдайлар жасалады (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды 
психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық жəне 
компенсаторлық құралдардың болуы); 

 Үйде білім алатын мүгедек балалар жеке мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле 
отырып, компьютерлік техникамен жəне компьютерлік қамтамасыз ету жинақтарымен 
қамтамасыз етіледі. 
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТАНТАЛА ПОСЛЕ 

НАПЫЛЕНИЯ ИОНАМИ ТИТАНА 
 

Методы ионного напыления имплантации в настоящее время рассматриваются как 
наиболее перспективный метод создания поверхностных покрытий нового поколения. 
Особый интерес вызывают покрытия на тугоплавких металлах, полученные методом 
ионного легирования, создание которых представляет научно-практический интерес в 
широком масштабе [1,2].  

 связи с этим основной целью данной работы является исследование 
структурообразования в тантале при магнетронном напылении ионами титана. 

Для проведения работ по магнетронному напылению поликристаллического тантала 
чистотой 99,96%. Образцы тантала были вырезаны в виде прямоугольников размерами 
20200,5 мм3. С целью удаления деформированных слоев образцы после механической 
обработки подвергались электрохимической полировке. Для электролитического травления 
использовали HF (10 мл) + HNO3 (10мл) +H2O. Время травления составляло 15-30 с. Ионное 
напыление титана осуществлялось в вакууме ~1,310-3 Па при плотностях тока, не 
превышающих 1 мкА×см-2. Для приведения в равновесное состояние образцы подвергались 
термическому отжигу в вакууме (6,610-3 Па) при температуре 500 0С с выдержкой в 
течение 1 часа каждый образец. 
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Для исследования образования новой фазы образцы до и после каждого этапа 
обработки исследовались методом рентгеноструктурного анализа на рентгеновском 
дифрактометре X’PertPRO. Предварительно были получены электронномикроскопические 
изображения и ренгенограмма исходного тантала. На рисунке 1 представлен 
энергодисперсионный анализ поверхности исходного поликристаллического тантала, снятый 
в растровом электронном микроскопе РЭМ JSM-6390LV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Энергодисперсионный анализ поверхности исходного поликристал-
лического тантала 
 

На рисунке 2 а, б представлено картины растрового изображения поверхности 
тантала, напыленного титаном. Энергодисперсионный анализ поверхности тантала, 
напыленного титаном представлен на рисунке 3. Параметры обработки спектров на участках 
рисунка 2, б приведены в таблице 2. 
 

Таблица 1 - Параметры обработки спектров на участках рисунка 2, б  
Спектр В стат. Элементы  Итог 

  O  Ta  
Спектр 2 Да 4.94  95.06 100.00 
Среднее  4.94  95.06 100.00 

Станд. отклонение  0.00  0.00  
Макс.  4.94  95.06  
Мин.  4.94  95.06  

Все результаты в весовых %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 
 

Рисунок 2 - Поверхность тантала, напыленного титаном, снятый в РЭМ JSM-6 390LV 
 

На рисунке 4 приведена картина рентгеновской дифракции образца тантала после 
напыления ионами титана. Из рентгенограммы следует, что заметны следы рефлексов 
появления новой фазы с параметрами решетки и межплоскостным расстоянием а=2,43 Å при 
угле дифракции 36,880. Из расшифровки рентгенограмм данную фазу идентифицировали как 
ТаTi. 
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Рисунок 3 - Энергодисперсионный анализ поверхности напыленного титаном тантала, 
снятый в растровом электронном микроскопе РЭМ JSM-6390LV 
 

Таблица 2 - Параметры обработки спектров на участках рисунка 2, б  
Спектр В стат.  Элементы  Итого 

  N Ti Zr Ta  
Спектр 1 Да 32.70 52.96 2.63 11.72 100.00 
Среднее  32.70 52.96 2.63 11.72 100.00 
Станд. отклонение  0.00 0.00 0.00 0.00  
Макс.  32.70 52.96 2.63 11.72  
Мин.  32.70 52.96 2.63 11.72  
Все результаты в весовых % 

 
Кроме того, при угле дифракции 24,90 обнаружены следы рефлексов от фазы NTi2 с 

параметрами решетки а=4,63 Å и межплоскостным расстоянием 3,74Å. Появление данной 
фазы можно объяснить внедрением азота из остаточного газа напылительной камеры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Рентгенограмма тантала, напыленного ионами титана 
 

Проведенный отжиг от 4000С до 7000С не вносит существенных изменений в 
наблюдаемую картину рентгеновской дифракции. Последующий отжиг при температуре 700 
0С в течение 30 минут приводит к резкому увеличению интенсивности ранее появившихся 
отражений рефлексов фаз ТаTi при угле дифракции 36,880 и NTi2 при угле дифракции 24,90 
(рисунок 5).  

Из расшифровки рентгенограмм следует, что в исходном состоянии, т.е после 
напылениия в фольгах присутствует фаза Та Ti, о чем свидетельствует линия [110], а также 
рефлекс, не относящийся к ТаТi рефлекс не соотвествующий межплоскосному расстиояни 
ТаTi и не относящийся к фазе TiN [3]. Межплоскостное расстояние составляет 2,43 Å. После 
отжига рефлексы фазы ТаTi и NTi2 резко увеличили свою интенсивность , что можно 
объяснить ростом зерна в процессе отжига. При этом рефлекс, относящийся к NTi2 тоже 
увеличился по интенсивности. Кроме того, после отжига образовался еще один хорошо  
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заметный рефлекс, соответствующий удвоенному периоду ТаТ i, т.е. рефлекс [100] ТаТi [4]. 
Этот рефлекс появился в результате удвоения периода сплава ТаТi, который появился при 
отжиге за счет атомного упорядочения фазы ТаТi. Атомно-упорядоченная структура 
представляет собой объемно-центрированный куб, в вершинах которого находятся атомы 
тантала, а в центре куба - атом титана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 - Рентгенограмма тантала, напыленного ионами титана после 

последующего отжига при температуре 700 0С. 
 

На рисунке 6 представлена для сравнения и идентификации представлена 
рентгенограмма Ta-Ti тетрагональной структуры со следующими кристаллографическими 
параметрами и индексами hkl [4].  
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Рисунок 6 - Рентгенограмма TaTi 

Таблица 3 - Расшифровка индексов TaTi 
№ h k l d[Å] 2Theta[deg] I 
1 1 1 0 2,32360 38,721 100,0 
2 2 0 0 1,64300 55,918 14,0 
3 3 1 1 1,34150 70,088 23,4 
4 4 2 0 1,16180 83,062 6,2 
5 3 1 0 1,03910 95,687 7,8 
6 2 2 2 0,94860 108,591 7,8 
7 3 2 1 0,87820 122,597 9,5 
8 4 0 0 0,82150 139,329 1,1 
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На рисунке 7 представлена для сравнения и идентификации представлена 
рентгенограмма Ti2N тетрагональной структуры со следующими кристаллографическими 
параметрами и индексами hkl [4,5].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Рентгенограмма Ti2N 
 

Таблица 5 - Расшифровка индексов Ti2N 
№ h k l d[Å] 2Theta [deg] I 

1 1 0 1 3,74000 23,772 6,0 
2 1 1 2 2,43500 36,884 100,0 
3 1 0 3 2,39600 37,507 2,0 
4 0 0 4 2,20000 40,991 30,0 
5 2 0 0 2,06900 43,716 65,0 
6 2 1 1 1,81200 50,315 4,0 
7 1 0 5 1,62100 56,745 8,0 
8 2 1 3 1,56500 58,971 2,0 
9 2 0 4 1,50800 61,435 40,0 

10 2 2 0 1,46400 63,493 18,0 
11    1,39000 67,307 2,0 
12 1 1 6 1,31200 71,906 10,0 
13 2 1 5 1,27700 74,200 4,0 
14 3 1 2 1,25500 75,727 30,0 
15 3 0 3 1,24700 76,300 2,0 
16 2 2 4 1,21900 78,383 18,0 
17 1 0 7 1,20400 79,551 2,0 

 
Таблица 6 - Кристаллографические параметры Ti2N 

Crystal system Tetragonal 
Space group I41/amd 
Space group number 141 
a (A) 4,1400 
b (A) 4,1400 
c (A) 8,8050 
Alpha (°) 90,0000 
Beta (°) 90,0000 
Gamma (°) 90,0000 
Calculated density (g/cm^3) 4,83 
Volume of cell (10^6 pm^3) 150,91 
Z 4,00 

 
Таким образом, в результате напыления тантала ионами титана обнаружено появление 

новых фаз ТаTi и NTi2 . Появление фазы нитрида титана NTi2 обусловлено внедрением азота из 
остаточного газа напылительной камеры. Температурные отжиги увеличивают  
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интенсивность зарождающихся фаз, что можно объяснить ростом зерна в процессе отжига. В 
нашем случае, отжиг при 700 0С привел к образованию еще одного заметного рефлекса, 
соответствующего удвоенному периоду ТаТi, т.е. рефлекс [100] ТаТi.  

 напыленных образцах тантала происходит атомное упорядочение со структурой 
ОЦК-решеткой, в вершинах которого находятся атомы тантала, а в центре куба - атом 
титана. Вероятно, по нашему мнению, атомное упорядочение происходит по механизму 
диффузионных процессов. 
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УДК 37.01 
АКЕЖАНОВА И.С., НУРГАЛИЕВА С.А. 
КГУ «Средняя школа №23 имени М. Шаяхмета» г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
 ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Основы информационной культуры закладываются в начальном образовании в 
период овладения элементами лингвистической и математической грамотности. При этом 
уже само понятие «грамотность» приобретает в информационном обществе особый смысл. 
«Новые требования общества и то новое, что окружает нас в современном мире (новые 
технологии и новые модели действий) подразумевают «новую грамотность» [1].  

Современные представления об информационной культуре детей младшего школьного 
возраста сложились в результате становления информационного общества и воздействия 
процессов информатизации на сферу образования. Данным проблемам посвящены исследования 
С.М. Авдеевой, А.Г. Асмолова, А.К. Антонова, A.M. Атаян, С.А. Бешенкова, Б.М. Бим-Бада, Б.С. 
Гершунского, Г.Р. Громова, Ю.С. Зубова, В.А. Извозчикова, В.В. Лаптева, М.Н. Потемкина, В.Г. 
Кинелева, Н.Б. Новицкой, A.M. Новикова, М.Н. Потемкина, А.И. Ракитова, В.В. Красильникова, 
B.C. Тоискина, М.И. Шутиковой, А.Д. Урсул и др. При этом, например, работы А.К. Антонова, 
Ю.С. Зубова, Н.Б. Новицкой посвящены влиянию информатизации на формирование 
информационной культуры личности, В.А. Извозчикова,  
 Лаптева, М.Н. Потемкина - формированию концепции педагогики информационного 
общества, Б.С. Гершунского и В.Г. Кинелева - тенденциям изменений сферы образования 
под влиянием информатизации.  

 современных философских, педагогических, психологических и социологических 
исследованиях активно изучается сущность, содержание и особенности формирования 
информационной культуры (работы A.M. Атаян, В .Я. Буторина, H.A. Водопьяновой, Н.И. 
Гендиной, A.A. Гречихина, А.П. Ершова, Ю.С. Зубова, А.Ю. Казакова, Б.Б. Константинова, 
Т.С. Коваль, Ю.А. Перина, Т.Е. Соколовой, В.А. Уханова, И.Г. Хангельдиевой, Е.Л. 
Харчевниковой и др.). 

Как отмечает большинство исследователей, формировать информационную культуру 
необходимо уже в младшем школьном возрасте. Однако, несмотря на активное внедрение 
средств ИКТ в учебный процесс начальной школы, остается нерешенным вопрос 
удовлетворения повышенных познавательных потребностей некоторых учащихся. 

Анализ научной литературы по теме исследования позволяет утверждать, [2;3;4,5], 
что информационная грамотность является составной частью информационной культуры 
личности. Основу информационной грамотности составляют информационные умения 
(поисковые и аналитические). 

Существует множество определений понятия «информационная культура». Термин 
«информационная культура» базируется на двух исходных понятиях: «информация» и 
«культура». 
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Информация есть: "1) сообщение о чем-либо; 2) сведения, являющиеся объектом 
хранения, переработки и передачи...". Понятие "культура" можно трактовать как 
«исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [6]. 

Е.Л. Харчевникова рассматривает вопросы соотношения между категориями 
«информация», «культура» и возникновению понятия «информационная культура ребенка». 
Исследователь считает, что информационная культура есть «элемент общей культуры 
человека, представляющий собой совокупность знаний, умений, норм, ценностей, связанных 
 потреблением и созиданием информационных ресурсов и выполнением информационной 
деятельности на репродуктивном и творческом уровне» [7]. 

Наряду с термином «информационная культура» в педагогике и психологии 
образования звучат понятия «культура мышления», «культура оформления мыслей», 
«культура познания» («познавательная культура») и пр. Часть исследователей прочно 
связывают понятие «информационная культура» с использованием компьютерной техники 
(В.И. Варченко, В.А. Каймин и др).  

Другие относят к информационной культуре умение пользоваться источниками 
информации: справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием поездов, программой 
телепередач и пр. (А.Л.Семенов и др.). Третьи предпочитают более широкое толкование, 
понимая под информационной культурой культуру обращения с информацией (А.А. Дуванов, 
В.Ю. Милитарев, Ю.А. Первин и др.), максимально сближая понятие «информационная 
культура» с понятиями «культура мышления» и «культура познания». Отсюда очевидна 
необходимость уточнить смысл, который мы вкладываем в применяемую терминологию.  

 предложенных выше трактовках понятия «информационная грамотность» и 
«информационная культура» не противоречат друг другу, но охватывают разновеликие 
области. Содержание термина «информационная культура» гораздо шире, чем другие 
понятия. Оно точнее отражает взаимодействие отдельной личности с окружающими 
информационными средами и пространством. Информационная культура предполагает 
наличие у личности таких качеств, как: 

 информационная грамотность... 
 осознанную мотивацию личности на удовлетворение своих информационных 

потребностей... 
 определенный стиль мышления, главной характеристикой которого являются 

самостоятельность и креативность. 
Н.И. Гендина считает, что в самом слове «грамотность» есть оттенок элементарности, 

примитивности, отражение самого простого, начального уровня образования. Гораздо более 
соответствует масштабу рассматриваемого феномена (феномена информации и 
информационных технологий, информационного общества в целом) понятие 
информационной культуры: «информационная культура личности - одна из составляющих 
общей культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний 
 умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по 
оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 
использованием как традиционных, так и новых информационных и технологий...»[8].  

Влияние умений и навыков информационной культуры на уровень познавательной 
самостоятельности младших школьников обусловлено общностью их операционной 
составляющей. Но качество и темп овладения отдельными операциями познавательных 
умений зависит от множества индивидуальных различий учащихся. 

Соколова Т.Е. рассматривает операционный компонент информационной культуры 
младших школьников как совокупность конкретных операций (действий), вариативное и 
творческое соединение, которые позволяет школьнику рационализировать процесс учения. 
Исследователь под термином «операционный компонент информационной культуры» 
объединяет:  

а) четыре направления совершенствования способов работы с информацией 
(информационный поиск, предметно-аналитическая деятельность, перекодировка, хранение 
информации);  

б) и пять основных источников информации (наблюдение, общение, слово как символ 
понятия, книжный текст, компьютер).  

В своем исследований мы придерживаемся мнения Соколовой Т.Е, что главная идея  
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персональной направленности интегрированного курса «Информационная культура» - в 
допустимости индивидуального темпа освоения предполагаемых умений и навыков. Важен 
систематический контроль, постоянная и положительная динамика, особенно для 
«проблемного» ребенка. Другое несомненное условие: отсутствие какого бы то ни было 
«потолка» возможностей. Учитель, не сдерживая опережающее развитие наиболее 
способных детей, предлагает им столь серьезные формы и способы деятельности, сколь 
талантливы отдельные его ученики [9].  

Информационная культура предполагает использование здоровьесберегающих 
технологий и соблюдения разумного режима в организации учебной деятельности. 
Целенаправленная работа школы, учителя по формированию информационной культуры 
школьника, на наш взгляд, способна в какой-то мере снять остроту проблемы учебных 
перегрузок и способствовать росту познавательной (в том числе читательской) активности 
детей. 

Мы не можем оградить ребенка от растущего информационного потока - и мы 
должны позаботиться о том, чтобы он мог самостоятельно ориентироваться в нем, не рискуя 
«захлебнуться». По мере усвоения детьми элементарных умений и навыков в математике, 
языкознании, при знакомстве их с окружающим миром школа должна позаботиться об 
обучении детей здоровьесберегающим технологиям: эффективным способам, приемам 
работы с информацией, каких бы информационных источников это ни касалось.  

Таким образом, быть информационно грамотным - это значит уметь анализировать и 
оценивать полученную информацию, используя различные схемы; осуществлять 
компьютерный поиск ключевых слов в тексте; поиск информации на компакт-дисках; 
создавать на компьютере несложные информационные объекты; получить представление о 
возможных источниках информации, способах ее поиска; приобрести опыт получения 
информации из различных источников; анализировать и оценивать полученную 
информацию, используя различные системы, и т.д.  

Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: развитие умений ориентироваться в 
информационных потоках окружающего мира; овладение практическими способами работы 
с информацией: поиск, анализ , преобразование, передача, хранение информации; её 
использование в учебной деятельности и повседневной жизни; формирование 
первоначальной компьютерной грамотности и элементов информационной культуры; 
формирование навыков, позволяющих обеспечить алгоритмизацию в обучении математике, 
русскому языку и другим предметам; развитие внимания, памяти, логического мышления.  

Нами было выявлено, что наибольшее значение для эффективности формирования 
информационной культуры является комплексность взаимодействия таких факторов как: 
изучение информатики с начальной школы, развитие индивидуальных способностей 
личности, формирование межпредметных связей , формирование операционного стиля 
мышления, высокая информационная культура педагога. О воспитании в школе 
информационной культуры речь может идти лишь тогда, когда учащийся имеет возможность 
применить свои знания и умения из области информатики при изучении других дисциплин. 
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THE PECULIARITIES OF POLYLINGUAL EDUCATION IN 

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Introduction 
In our Republic the unique project - trinity of languages, initiated by the Head of the country, is 

implemented. In this regard, the importance and relevance of the polylingual education, which is the 
result of introduction of the idea of the President about trinity of languages, do not raise doubts.  

According to the President N. Nazarbayev’s opinion, "… Kazakhstan is unique and strong 
by its multinationality. The unique polycultural space, in which the leading two streams are, was 
created on its land. One reflects revival of the Kazakh culture, its components and language. There 
is an objective process of the lost restoration is taking place. Other stream is the Russian-speaking 
culture, which foundation is primordial traditions of the Russian people and all that they have 
absorbed during centuries-old development" [1]. 

The main part 
Following from the analysis of scientific literature, the Internet sources the polylingual 

education in the country is caused by the governmental national and language educational policy, it 
is reflected in the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Laws "About Languages in the 
Republic of Kazakhstan" and "About Education", "Governmental program of functioning and 
development of languages for 2005 - 2010".  

Also it follows that for last several years in the Republic the essential work on the research 
and formation in the country of multilingualism in general, and bilingualism in particular has been 
made. Results of the done work are visible in many directions of development of the country. 
Education is one of the priority directions of the policy of Kazakhstan where the modern language 
situation is reflected.  

The article 6 of "The law of languages" states: "Each citizen of the Republic of Kazakhstan 
has the right for the free choice of language of education and training". In the article 8 of the Law 
"About Education" the importance "education of civic consciousness and patriotism, love to the 
Homeland - the Republic of Kazakhstan, respect for the state symbols, honoring of national 
traditions is emphasized...; familiarizing with achievements of the world and domestic culture, 
studying of history of customs and traditions of the Kazakh and other people of the republic" [2]. 

The multilingualism as strategically important task of the education is set also in the State 
program of development of education for 2011-2020. By 2020 100% of the population of 
Kazakhstan have to know Kazakh, 95% — Russian and 25% — English [3].  

It should be noted that practically in all documents in the field of language policy the main 
idea is need of acquisition of the several languages [4, with. 89].  

The concept of expansion of the sphere of functioning of the state language, increase in its 
competitiveness for 2007-2010 has been directed to improvement of quality of training in the state 
language, ensuring functioning of the state language in all spheres of public life, increase in its role 
as the factor of strengthening interethnic concord and Kazakhstani patriotism [4, with. 31]. 

The concept of language policy of the Republic of Kazakhstan defines the Russian as the 
main source of information on the different fields of science and technology as the communicative 
means with neighbouring countries and beyond [4, with. 72].  

According to S.A. Nikitina, "one of the major aspects of the economic and social 
modernization happening in the Kazakhstani society the policy in the field of language acts. The 
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attention of the Leader of the nation to this component of state policy is obvious and deserves the 
most fixed studying and the analysis because the unique project initiated by the Head of state, 
trinity of languages is implemented in our republic, do not raise doubts" [5].  

In such situation the polylingual education in the Republic of Kazakhstan is one of the main 
directions in education system, in particular the higher education. The multilingualism is capable to 
provide to the student the favorable environment providing a harmonious combination of 
development of humanistic universal qualities of the personality to a possibility of full realization of 
his national and cultural, ethnic requirements [6].  

"Kazakhstan has to be perceived around the world as the highly educated country, which 
population uses three languages: Kazakh - state, Russian as a language of international 
communication and English — language of successful integration into the global economy" [7].  

Thus, as оne of the priority tasks in education and in life the training of the polylingual 
personality acts as competitive basis of our state. 

In this regard, the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan has 
taken concrete steps on introduction of polylingual education in higher education institutions of the 
country, in particular, the volume of the credits for studying of languages in State standards in the 
Education direction is expanded, that will allow students of the third year to study 2 credit 
disciplines "Professional Kazakh/Russian" and "The professional focused foreign language".  

Polylingual education is inseparably linked with the performance of key parameters of Bologna 
Process, correlation and standardization of curricula with the European standards of education. As 
implementation of the Concept of 12 years' education it is offered how one of decisions, introduction of 
the foundation program (a real 12th grade) with the emphasis on a multilingualism and studying of 
fundamental sciences which will be mastered on the first year of studying in the higher education 
institution. In that case, the full course of studying of bachelors will make 5 years (1 year of the 
foundation program + 4 years of a bachelor degree). Since the second year studying in specialized 
disciplines is offered. Specialized disciplines have to be studied in the following proportion: ½ in a state 
language, ¼ in Russian and ¼ in English for groups with the Kazakh form of education. For Russian-
speaking groups ¼ in state language, ½ in Russian, ¼ in English. In that case, students can pass the 
general education block and the strengthened language training.  

In this regard, the basis of need of priority of the native language of culture in general which, 
actively adapting languages of other people, becomes stronger in the wealth and uniqueness, is that 
methodical principle which moves forward as the conceptual decision socially – philosophical problems 
of a humanization of polylanguage educational space of the modern world [8. page 343].  

One of the problems of familiarizing of youth with universal, global values, formations of 
abilities to communicate and interact with representatives of the next cultures in the world space [9. 
page 38 - 42].  

Use by teachers of innovative methods, methods of formation of interest in education, 
methods of formation of a debt and responsibility in education is indisputable, intensify process of 
language training and promote efficiency of assimilation Kazakh, Russian and foreign languages 
[10. page 124 - 125]. 

E.D. Suleymenova notes that multilingualism is the indisputable and essential characteristic of a 
language situation of Kazakhstan. It is created by active participation of Kazakh, Russian, English and 
other languages. The Kazakh, Russian and English language competences are the natural reflection of 
requirement of practical and professional knowledge of the several languages for obtaining real chances 
to occupy more prestigious social and professional status in society. [11, page 117].  

Bondarevskaya E.V. considers that we understand polylingual education as purposeful 
process of familiarizing with the world culture means of several languages when the learned 
languages act as a way of comprehension of the sphere of special knowledge, assimilation of 
cultural and historical and social experience of various countries and the people [12, page 25]  

We hold B.S. Ismakova's opinion that the guarantee of the stability, mutual understandings 
of ethnic groups, rational development of languages, political stability for modern Kazakhstani 
society is the formation of polylingual people. Peculiar specifics of the language space of 
Kazakhstan of the beginning of new century was active invasion of English and other foreign 
languages. Process of formation of polylingual people is observed, therefore, the possibility of 
comprehensive study of a phenomenon of multilingualism is created. But the weak readiness of the 
mechanism of multilingualism and methods of approach to its studying existing today create certain 
obstacles to give at comprehensive school qualitative education studying on languages. Therefore, it 
is necessary to look for ways for over coming this contradiction [13].  
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The solutions of the appeared problems of development of polylingual education find the 
reflection in "The concept of development of foreign -language education in the Republic of 
Kazakhstan" where the main tendencies of development of the higher foreign-language education 
come down to the following provisions: 

 improvement of the quality of training of specialists on foreign languages; 
 development of innovational foreign education;  
 integration of the training with intensive research activity in the field of linguistics, a 

technique of training in foreign languages and to cross-cultural communication; 
 communication of high school researches on foreign languages with requirements of 

society;  
 improvement of educational and information technologies in the field of training in foreign 

languages (early training, distance learning, training in language for the special purposes, etc.) [14].  
Conclusion  
Thus, the conducted research and the received results do not apply for the exhaustive 

solution of all aspects of polylingual education. The interconnected training in native and foreign 
languages promotes mutual enrichment and positive influence of languages on all-round 
development of the identity of trainees. Polylingual education is carried out through the 
familiarizing with other culture, history, geography, literature, art, science and through 
understanding of the native language and culture as components of united world culture. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТЕРДІҢ БАСҚАРУШЫЛЫҚ 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МƏНІ 
 

Қазіргі уақытта Қазақстанның дүние жүзіндегі озық отыз елдің қатарына ену 
стратегиясын жүзеге асыру жағдайында отандық білім беру саласының мазмұны əлемдік 
білім кеңістігіне кіріктірілуі мақсатында жаңартылуда. «Білім беру жүйесін жоғары білікті 
кадрлармен қамтамасыз ету, білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру, оның 
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ішінде халықаралық талаптарды ескере отырып, ұлттық білім статистикасын құру, eлiмiздiң 
əлeумeттiк -экoнoмик aлық бүгiнгi қoғaм тaлaптapынa лaйықты caпaлы мaмaндapын дaяpлaу» 
міндеттері Қазақстан Республикасында бiлiм бepудi дaмытудың 2011-2020 жылдapғa 
apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмacында атап өтілген. Ұлт жоспары «100 нақты қадам» 
бағдарламасының 76 жəне 77 қадамында «адам капиталының сапасын көтеру, оқыту 
стандарттарын жаңарту, жоғары оқу орнында білікті кадрларды даярлау, кейіннен бұл 
тəжірибені еліміздің басқа оқу орындарында тарату» бағыттары көрсетілген. Ал бұл болса, 
педагогтардың кəсіби ұтқырлығы мен өзінің кəсіби өсуін жүзеге асыруды, алдында тұрған 
міндеттерді жеке шеше алу іскерліктерін қалыптастыруды талап етеді [1].  

Сондай-ақ, Қазақстандағы қоғамдық маңызды мəселелерінің бірі «Қазақстан 
Республикасында 12 жылдық орта білім беру тұжырымдамасында»: «Бəсекеге қабілетті 
тұлғаны қалыптастыру əлеуметтік жəне экономикалық жағдайдың өзгеруіне ғана емес, бар 
қолданыстағы шындыққа белсенді ықпал етіп, оны жақсартуға дайын болу» керектігі 
көрсетілген. Ал, бұл өз кезегінде оқушының іс-əрекетін басқаруға, оқу-тəрбие үдерісін 
жаңаша ұйымдастыруға мұғалімнің даярлығын талап етеді [2]. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде жаңа буын 
ұрпақтарының мемлекеттік стандарттары негізінде жаңартылған білім беру бағдарламалары 
жасалуда. Онда оқушыны белгілі бір қажетті біліктер мен дағдылардың иесі, оқу əрекетінің 
субъектісі, əртүрлі мəдениеттермен өз көзқарасы тұрғысынан диалогке түсетін автор жəне 
жас ерекшелігіне сəйкес өз жолын қалыптастыруға күш жұмсап, еңбектенетін тұлға 
тұрғысынан қалыптастыру қолға алынып отыр [3].  

Инновацияларды тəжірибеге енгізу үшін мұғалім кəсіптік құзыреттілік пен кəсіби 
деңгейге ие болуы керек [4]. Білім берудің мақсаты дəстүр бойынша түлектердің белгілі 
білімді, білікті, дағдыларды меңгеруіне негізделеді. Бүгінгі таңда кəсіби жəне өмірлік 
мəселелерді іс жүзінде шеше алатын, оқушылардың оқу-тəрбие үдерісін басқара алатын, 
практикаға бағытталған мұғалімдер қажет. Осылайша, «қоғамдық дамудың қазіргі жағдайы 
«маманның басқару құзыреттілігін» зерделеу қажеттілігін өзектендіреді. 

Болашақ педагогтың басқарушылық құзыреттілігінің негізі «басқару» түсінігінен 
туындайды. 

Басқару ұғымының негізі ежелгі философтар еңбектерінен бастау алады. Конфуций (551-
478 жж. б.д.д.) – «ізгілікті басқаруға» мəн беріп, оны ешбір өзге мүмкіндік берместен басқару, 
үнемі адамдарға қамқорлық жасау, сонымен қатар қоғам мүшелері арасында міндеттерді бөлуде 
қатаң əлеуметтік дифференциация иерархиясы деп түсіндіреді. Сондай-ақ, мемлекет басшысы 
мен оның көмекшілерінің даналығына сүйену қажеттігін көрсетеді [5].  

Платон (427-343 жж. б.д.д.) – мемлекетте əрбір қоғам мүшесі өз ісімен шұғылдану 
қажет, өзге адамдар ісіне кірігуге болмайды, бұл талап тұтас құрылымға бағынуды жəне 
соған еңбек етуді нұсқайды. Идеалды мемлекетте жеке меншік жоқ, əйелдер мен еркектер 
құқықтары тең, баланы мемлекет тəрбиелейді, ең мықты мен текті қоғам мүшелері 
басқаратындығын айтады. Оның пайымдауынша, «заң күші жүрмейтін, өзгеге бағынушы 
мемлекет құрдымға кететіндігін», адамды басқара білу «өте күрделі жəне еңбекпен 
қолжеткізуші білік» екендігін атап өтеді [5, б. 25].  

Аристотель (384-322 жж. б.д.д.) «əрбір мемлекет белгілі бір қоғамдық тұрғылықты 
орын» екендігін дəлелдеп , Платонның идеалды мемлекетіне сын айтып, жеке мүлік жəне 
қоғамдағы отбасын сақтау қажеттілігін қорғау керектігіне көңіл бөлген [6].  

Əбу Насыр əл-Фараби (870-950 ж.ж.). – идеалды мемлекет қандай болу керектігін 
ойланып, басқару рөліне жəне оның адамгершілік құндылықтарына басты назар аударған [7]. 

Сондай-ақ , басқа да түркі ғұлама ойшылдары Жүсіп Баласағұни, Қожа Ахмет 
Иассауи, Ахмед Иүгінеки, Махмуд Қашқари өздерінің еңбектерінде ел басқару мəселесіне, 
мемлекет басқарушысының кемелденген, парасатты адам болу керектігіне мəн беріп, 
олардың бойында болуға қажетті адамгершілік сапаларды көрсеткен [8].  

Сонымен ежелгі жəне орта ғасыр философтарының еңбектерінде басқару ұғымы кім 
басқару керек жəне қалай басқару керек делінген екі бағытты анықтайды. 

Педагогикалық-психологиялық жəне тарихи-педагогикалық əдебиеттерді талдау 
негізінде педагог мамандардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың мазмұны 
мен мəнін ашатын тарихи деңгейлерді атап өтуді жөн көрдік. Мұнда білім беру мекемелер 
санының артуына байланысты педагогтармен жүйелі негіздегі білім мен тəрбиені 
ұйымдастыру бойынша педагогикалық іс-əрекет тиімділігі үшін басқарушылық қабілетті 
қолдану жəне дамыту қажеттігі туындады. Оқыту мекемелерінде басқарушылық іс-əрекет  
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практикасының құрылуына көптеген реформалар үлес қосып, арнайы басқару мекемелері 
ашылды. Барлық қоғамда, əр уақытта басқарушылар қатарына білімі бар, тəрбиелі, лауазымды 
отбасы ұрпақтары кірген. Бұл кезеңде басқаруға арнайы оқытпаған. Басқарудың ғылыми 
мектебін негізін салушылардың (1885-1920ж.) (Ф.Тэйлор, Ф.Гилбрет, Л.Гилбрет, Г.Эмерсон, 
Генри, Кант) пікірінше, басқару – бұл ерекше мамандық, ал ол туралы ілім дербес пəн. Олар 
логикалық талдау мен бақылауды қолдана отырып, жұмысты тиімді орындау үшін жекелеген 
операцияларды ғылыми жетілдіруді ұсынады, ғылыми басқаруды ұстанады.  

XIXғ. соңында П.Ф.Каптерев жұмыстары жарық көрді. Ол педагог тұлғасының 
сапаларына жəне жалпы адами қасиеттеріне аса назар бөліп, «Мұғалім тұлғасы оқыту 
жағдайында бірінші орынға ие» деп көрсеткен [9, с. 595].  

Оның пікірінше, педагогикалық іс-əрекеттің тиімділігінің басты факторы педагогтың 
«тұлғалық сапаларының» болуын атайды. Олардың қатарында барлығын бірдей қабылдай 
білу, сезімталдық, адалдық, төзімділік, шыдамдылық, қоршаған ортаға мейірімділікті атады. 
Бұл кезеңге сəйкес ескі мектептер орнын жаңа мектептерге алмастыру өзекті болды, ол 
мектептер пролетарлық мемлекет қызығушылықтарын қанағаттандыру керек еді. ХХ 
ғасырдың 20-жылдары жоғары білікті басқарушы мамандар даярлау өзекті болды. ХХ 
ғасырдың 30 -жылдары əкімшілік-əміршілдік басқару стилі басымдылық танытты, 
идеологиялық қыспақ орын алды, содан соңпедагогтың басқарушылық іс-əрекеті өз 
дербестігін жоғалтып жəне жоғары лауазымда отырған адамдар талаптарын 
қанағаттандырушыға айналды.  

 ғасырдың бастапқы кезінде пионерлердің басқарушылық қабілеттерін 
қалыптастыру мəселелерін қарастырушы жұмыстар пайда болды. Осылайша, В.П.Вахтерев 
«Жаңа педагогика негіздері» атты өз жұмысында педагогбасқарушылар рөлін ерекше атап, 
олар топ бағытын анықтап жəне оның мүшелерін өз көңіл күйімен ынталандыру тиістігін 
көрсетеді [10].  

Бұл кезеңге сəйкес зерттеулерде А.С.Залужный жұмыстары аса қызығушылық 
тудырады, олар тұлға басқарушылық сапаларын қалыптастыру, лидерді тəрбиелеу 
мəселесіне арналған. Автор педагог-басқарушының белсенділік, сана даму деңгейінің 
жоғарылығы сынды қабілеттерді ерекшелейді [11]. 

Педагогтың басқарушылық іс-əрекеті К.Д.Ушинский еңбектерінде көрініс тапқан. Оның 
пікірінше, басқарушы администратор жəне педагог болуы керек. К.Д. Ушинский ерекше назарды 
басқарушы тұлғасына, педагогқа, оның кəсіби деңгейіне, еңбекқорлық, табандылық, патриотизм, 
ізгілік, мейірімділік, тəртіпке бағына білу сияқты қабілеттеріне аударған. Аталған бұл 
қабілеттерді ғалымның пікірінше, халықтық принцип негізінде тəрбиелеу қажет [12].  

Н.К. Крупская жəне А.С. Макаренко ұйымдастырылған басқарушылық іс-əрекетті 
игеру маңыздылығын атап өткен. Олар білім алушылардың іс-əрекетін ұйымдастыру мен 
басқару біліктіліктерінің маңыздылығына аса көңіл бөлген. ХХ ғасырдың 50-жылдары Н.К. 
Крупскаяның «Мектептегі өзіндік басқару жəне еңбекті ұйымдастыру» деген атпен мақаласы 
жарық көреді. Онда автор өзіндік басқарудың маңызды қызметін ерекшелейді – білім 
алушылар бойындағы ұйымдастырушылық, басқарушылық біліктіліктерді дамыту, яғни 
басқару біліктіліктері, ұжымды басқару. Ғалым бұл біліктіліктерді төмендегідей əдістер 
арқылы дамытуға болады деп пайымдаған – ойын, практикалық сабақтар, еңбек мектебінің 
формалары, өзіндік басқару [13, с. 71].  

Сонымен, ғылыми басқарушылық теориясы жəне «басқару», «менеджмент» 
түсініктерінің анықтамалары пайда болды. Бұл кезең ерекшелігі болып басқару үдерісінің 
идеологиясы, басқару принциптерінің басымдылығы танылды. Үшінші деңгей басқарушылар 
тек партия аясында дайындалды. 1950-1990 жж. ғалымдар оқушылардың, студенттердің 
өзіндік басқаруына жəне педагог тұлғасының əлеуметтік белсенділігіне баса назар аударды.  
 ғасырдың 50-жылдары партияның басқарушы мамандарына жоғары партиялық жəне 
комсомолдық мектептер ашылды, онда мақсатты түрде басқарушылық қызмет үшін педагог 
мамандарды даярлады. Мысалы, олардың қатарында партия, комсомол ұйымдарын, 
аудандық жəне республикалық мектептерді, жастар газетін жəне т.б. атап өтуге болады. Осы 
мектептерге коммунистік комитет ұсынысымен ұйымдастырушылық, басқарушылық 
қабілеттерін танытқан жастарды алды. ХХ ғасырдың 60-жылдары өзіндік басқару мəселесін 
Н.М.Изосимов, В.М.Коротов, П.Т.Фроловтар зерттеген. Н.М.Изосимов өзіндік басқаруды 
педагог жəне білім алушылардың ұйымдастырушылық жəне басқарушылық тұлға 
қабілеттерін дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырған [14, с.16]. 
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Біз аталған ғалымдармен келісе отырып, өзіндік басқарудың тəрбиелік мəні зор 
екендігін атап өтеміз, өйткені тəрбиеленушілер өз ұжымында ұйымдастырушылар бола 
тұрып, əлеуметтік өмірге бейімделуге қажетті бірқатар басқарушылық қабілеттерге ие 
болатындығын айта кету керек. 80-жылдары көпқызметті педагогикалық іс-əрекетке даярлық 
мəселесіне, сəйкесінше басқарушылық іс-əрекетке назар бөлінді. Бұл кезеңде тəрбие жұмысы 
бойынша əдіскерлерді дайындады, олардың базалық кəсіби іс-əрекеті ұйымдастырушылық-
басқарушылық іс-əрекет болды. Бұл жылдары А.Н.Лутошкин жəне Л.И.Уманскийдің 
«Жоғары сынып оқушыларынына арналған ұйымдастыру жұмыстарының негіздері», 
«Комсорг жұмысын ұйымдастыру», «Оқушының іс-əрекетін ұйымдастыру психологиясы» 
атты кітаптары шықты.Л.И.Уманский білім алушылар топтарында лидерлікке ынталандыру 
мəселесімен айналысқан. Басқарудағы сандық əдістер мектебі (1950 ж. – осы кезеңге дейін). 
Бұл мектептің сіңірген еңбегі негізгі операцияларды зерттеу əдістемесінен тұрады. Бұл 
əдістің дамуына компьютерлік технология дамуы түрткі болды. Өз принциптерін жасауда 
математикалық, статистикалық мəліметтерді қолдады (Фрейдрих Тейлор). Бұл мектептің 
жұмыстарының нəтижесінде басқару моделі жасалды. Осы моделді қолдану нəтижесінде 
күрделі басқару мəселесі терең зерттелді.  

Білім беру үдерісінде оқытушылар мен білім алушылар арасында субъект-субъектілі 
қатынастар дамыды, ол тұста педагог жəне білім алушылар арасында өзара əрекеттестік пен 
ынтымақтастық орын алды. Педагог іс-əрекеті басқарушылық сипатта болды. Бүгінгі күн 
педагогі əдіскер, бақылаушы , басқарушы қызметін атқарады. Ол өз əрекетін жəне білім 
алушылар іс- əрекетін басқара алады. Студенттік ортадағы лидерлікті дамыту мəселелерімен 
айналысушы отандық жəне ресейлік ғалымдар сəйкес қабілеттерді тек сабақтан тыс уақытта 
емес, түрлі пəндер аясында да дамытуға болатындығын айтады. Ол үшін бұл мүмкіндіктерге 
педагог мамандар өздері ие болулары қажет, себебі басқарушылық қабілеттері бар 
педагогтар, өз кезегінде белгілі деңгейде «идеал», «эталон» болады, білім алушылар іс -
əрекетін ұйымдастыруға қабілетті болады. Бесінші, қазіргі ХХІ ғасыр кезеңі (2000 жылдан - 
бүгінгі күнге дейінгі кезең). Соңғы біз белгілеп өткен кезеңде педагогикалық-психологиялық 
ғылымда көптеген диссертациялық жұмыстар орындалған, олардың аясында лидерлік, 
басқарушылық əлеует мəні айқындалған, лидерлік сапалардың жіктемелері мен 
сипаттамалары берілген, лидерлік қабілеттерді тиімді қалыптастырудың педагогикалық 
шарттары көрсетілген, басқарушылық іс-əрекетке даярлықты қалыптастыру мəселелер 
қарастырылған. Е.Ю.Зимина жұмысында педагогикадағы басқару практикасының тарихи 
аспектілері қарастырылған, болашақ педагогтың басқарушылық құзыреттіліктерін 
мəселелері көтерілген. Ғалым пікірінше, оқу-тəрбие үдерісінде басқарушылық ойындар, 
кейс-стади, практикалық басқарушылық міндеттерді шешу жəне т.б. интерактивті 
технологиялар қолданылса, басқарушылық құзыреттілікті қалыптастыру тиімді болады [15].  

Көрсетілген зерттеулердің мазмұнына жасаған талдау отандық ғылыми əдебиеттердегі 
білім беру саласындағы басқару мəселелерін топтастыруға мүмкіндік берді: 1) Жалпы білім 
беретін мектептің педагогикалық үдерісін басқарудың теориясы мен практикасы 2) Жоғары 
оқу орнын басқарудың ғылыми-педагогикалық негіздері, педагогикалық шарттары, 
ерекшеліктері 3) Білім беру ұйымдары басшыларының даярлығын жетілдірудің теориялық-
əдістемелік негіздері 4) Білім беру ұйымдарын басқарудағы өзара əрекеттестік, 
сабақтастықтың ғылыми негіздері 5) Болашақ мұғалімінің басқарушылық іс-əрекетін дамыту, 
басқарушылық мəдениетін қалыптастырудың теориялық негіздері, эксперименттік 
тəжірибесі жəне т.б. [16]. Осы еңбектер болашақ педагогтардың басқарушылық 
құзыреттілігін қалыптастыру мəселесінің зерттелмегендігін көрсетеді. 
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СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
"Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" стратегиясында, əлемнің 

дамыған 30 елінің қатарына енумен байланысты мəселелерді өзектілендіре отырып, ел 
Президенті Н. Ə. Назарбаев оқушыларды оқытудың нəтижесі сыни ойлау, өз бетінше іздеу 
жəне ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгеруі тиіс деп атап өтті [1].  

«Сыни ойлау 21 ғасырдағы басты қабілет. Осы тұрғыда біз азаматтарды осыған 
баулығымыз келеді. Сыни ойлаудың артықшылығы мен пайдасын көптеп насихаттаған жөн. 
Жəне де оны балалар мен жастардан бастау керек. Біздің қозғалыстың белсенділері жазып 
жатқан оқулық бұған көп көмегін əкелетініне сенімдімін», - дейді «Қазақстан-2050» 
жалпыхалықтық қозғалысының жетекшісі Данат Жұмин [2].  

Дегенмен, қазақстандық зерттеушілер қазақстандық білім беру мекемелерінде білім 
алушылардың сыни ойлауын дамыту тиімділігі жеткілікті деңгейде жүргізілмейтінін, өйткені 
қаржылық жəне ұйымдастырушылық себептерге байланысты белгілі бір кедергілер бар [3,4].  

Орта мектепте сыни ойлауды дамыту тəжірибесі нақты жағдайлардың болмауымен 
күрделене түседі, оған біз оқушының сыни ойлауын дамытудың тұтас тұжырымдамасын 
əзірлеу қажеттілігін жеке тұлғаның даму шарты жəне сыни ойлаудың мазмұндық моделін 
əзірлеу қажеттілігін жатқызамыз. Одан əрі негіздеуді сыни ойлау дағдылары мен сапасын 
дамытудың педагогикалық құралдары қажет етеді. Бұқаралық мектепте оқыту жиі 
формальды сипатқа ие. Нақты пəндерді оқытуда оқушылардың ақпараттық шамадан тыс 
жүктелуімен қатар гуманитарлық ғылымдар мен философияның рөлін жете бағаламау 
байқалады. Сыни ойлауды дамыту жаңа технологияларды пайдалану арқылы жаратылыстану 
ғылымдарын оқытуда ішінара жүзеге асырылады [5].  

Біздің тұжырымдарды Дүниежүзілік банктің Орталық Азия аймағы бойынша 
əлеуметтік секторының аға үйлестірушісі растайды. С.Айрапетян "Қазақстандағы мұғалімдер 
оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамытуға, практикалық, стандартты емес 
тапсырмаларды шешуде дағдыларды пайдалануға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы 
педагогикалық əдістерді жеткілікті меңгермеген" [6].  

Жаңартылған білім мазмұны жағдайында сыни ойлауды дамытуды зерттеуде, 
авторлар осы жұмысқа өз үлестерін қосу үшін "сыни ойлау" ұғымының құрылымы мен 
мазмұнын талдау негізінде алыс жəне жақын шетел зерттеушілерінің сыни ойлауын дамыту 
туралы теориялық ережелерін түсіндірді.  

Зерттеу нəтижелері академиялық қоғамдастық пен жалпы қазақстандық қоғам 
арасында сыни ойлауды дамытудың тиімділігі туралы хабардарды арттырады, сыни ойлауды 
қалыптастыру мəселелерін зерттеу саласында одан əрі теориялық зерттеулер үшін негіз бола 
алады. 

Шетелдік ғылыми-зерттеу əдебиетіне сүйенетін болсақ сыни ойлау бастапқыда екі 
академиялық пəнде: Философия жəне психологияда зерттелген.  

Қазіргі заманғы мамандар А. У. Бидл, Д. Х. Кларк сыни ойлау арқылы қалыптасқан 
идеяларды түсіну, жаңа мəселелерді жасау немесе шешу үшін ақыл-ой ақпаратты өңдейтін  
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процесті түсінеді. Д. Дьюи, Дж. Курфис, Дж. Баррел, Д. Брукфилд феноменнің іс жүргізу 
сипатын мойындай отырып, шешім қабылдауға, зерттеу, мəселелерді шешу контексінде, 
белгілі бір пікір түрінде, мəселелерді, міндеттерді шешудің мүмкін болатын басқа 
нұсқаларын қарастыруда өз ұстанымын ұсынуға бағытталған процесс ретінде сыни ойлауды 
білдіреді. Ой, іс-əрекет негіздерінің жорамалдарын бағалауға, тексеруге, шешімдер 
қабылдаудың баламалы тəсілдерін жəне т. б. жасауға бағытталған процесс.  

Сонымен, шетелдік зерттеулерде сыни ойлау оқиғаларды зерттеуге, бағалауға жəне 
түсінуге бағытталған когнитивті стратегияларды белсенді жəне жүйелі пайдалану, 
мəселелерді шешу жəне ақыл-ой мен дəлелді дəлелдемелер негізінде шешім қабылдау 
қабілеті ретінде түсіндіреді [7]. 

Осылайша, шетелдік зерттеушілердің анықтамаларының əртүрлілігіне қарамастан, 
сыни ойлау рефлексивті- бағалау қызметі ретінде түсіндіріледі: 

 рефлексия арқылы ойлау қызметінің нəтижелері мен процесін бағалау; 
 логикалық заңдар мен ережелерге сəйкес ұсынылатын болжамдардың, 

нəтижелердің, қорытындылардың шынайылығын негіздеу, мəні бақыланатын эталонмен 
арақатынаста болатын зияткерлік қызметтің барысын саналы бақылау.  

Соңғы уақытта сын тұрғысынан ойлауды дамыту проблемасы ресейлік 
зерттеушілермен де (Е. В. Волков, Е. О. Галицких, Р. М. Грановская, С. И. Заир-Бек, А. В. 
Федоров жəне т.б.) талданады. С. И. Заир-Бек "сыни ойлау" термині Ж. Пиаже сияқты 
танымал психологтардың жұмыстарынан бұрыннан белгілі болғанына қарамастан, атап 
өтеді. Дж.Брунер, Л. С. Выготский, Ресейдегі педагог-практиктердің кəсіби тілінде бұл ұғым 
салыстырмалы түрде жақында қолданыла бастады " [7, б. 13]. 

ХХ ғасырдың 90-шы жылдардың екінші жартысында оқу жəне жазу арқылы оқушылар 
мен студенттердің сын тұрғысынан ойлауын дамыту технологиясы (РКМЧП) американдық 
педагог Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпла, С. Уолтер. Еліміздің көптеген жетекші жоғары оқу  
орындарының жұмысында қолданылатын осы педагогикалық технологияның 
тұжырымдамалық идеясы "студенттің өз оқу - танымдық қызметінің субъектісі ұстанымын 
қалыптастыру, оны рефлексирлеу, ұйымдастыру, жүзеге асыру, өз бетінше қойылған 
мақсаттарға жету" [8, 112 Б.]. 

О. Галицких технологиясы аясында сыни ойлаудың негізгі сипаттамаларын жеке, кəсіби 
жəне қоғамдық өмірде өз басымдықтарын табуға, сондай-ақ оларды өзекті нормалармен 
байланыстыруға көмектесетін ойлау түрі ретінде жинақтайды. Оның пікірінше, сыни ойлау-
жасалған таңдау үшін жеке жауапкершілік,сонымен қатар бірлескен қызметте "диалог" 
мəдениетін дамытуға мүмкіндік беретін күрделі процесс. Ол "ақпаратпен жеке жұмыс істеу 
мəдениетінің деңгейін арттырады, талдау жəне өз бетінше қорытынды жасау, өз шешімдерінің 
салдарын болжау жəне оларға жауап беру іскерлігін қалыптастырады" [9, б.112].  

Педагогикалық энциклопедиялық сөздікте ойлау " əлеуметтік негізделген, сөйлеумен 
тығыз байланысты жаңа ізденістер мен ашулардың психикалық процесі, оның анализі мен 
синтезі барысында шындықты жанама жəне жалпылама көрсету процесі. Ойлау сезімдік 
танымнан практикалық іс-əрекет негізінде пайда болады жəне оның шегінен алыс шығады " 
[10, Б.431].  

Е. В. Волков сыни ойлау "негізділігі мен мақсаттылығымен ерекшеленетін, - есептерді 
шешу, қорытындыларды тұжырымдау, ықтималдық бағалау жəне шешім қабылдау кезінде 
қолданылатын ойлау түрі" деп есептейді [11, Б.5].  

М. В. Клариннің пікірінше, сыни ойлауды заманауи түсіну отандық педагогика үшін 
үйреншікті білім-дағды жиынтығынан тыс шығады жəне жеке тұлғаға жатады: "сыни ойлау 
дегеніміз не сену керек немесе қандай іс-əрекет жасау керек деген шешімге бағытталған 
рационалды, рефлексивті ойлау. Мұндай түсіністікпен сыни ойлау қабілеті (шеберлігі), 
бейімділігі (қондырғылары) кіреді" [12].  

Осылайша, шетелдік жəне ресейлік авторлардың "сыни ойлау" ұғымының əртүрлі 
дефинициялары келесіге əкеледі: сыни ойлау-саналы бағалау, ойлау, ойлау. 

Қазіргі уақытта сыни ойлауды дамыту идеялары біздің елімізде де белсенді түрде 
тарады. Сын тұрғысынан ойлау əдісі, əдістеме, технология, ерекше əлеуметтік тəжірибе, 
философиялық көзқарас немесе идеология ретінде сипатталады.  

Қазақстандық зерттеушілер арасында сын тұрғысынан ойлаудың теориялық негіздері 
бойынша ғылыми əдебиетті талдау нəтижесінен Г. Бекахметов пен А. Коржумбаева "сын 
тұрғысынан ойлаудың негіздері" оқу құралын атап өткім келеді. Негізгі мақсаты-кітапты 
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"сыни ойлау Негіздері" – оқырманға меңгеруге байланысты дағды. Авторлардың бірінің 
айтуынша, бұл біздің елімізге бейімделген алғашқы оқу құралы.  

Қазіргі адам қандай да бір дəрежеде қоғам дамуының ерекшелігімен қалыптасқан 
объективті жағдайларға байланысты жəне оларды жеке тұлға ретінде көрсету тəсіліне əсер 
ететін сыни ойлау қасиеттеріне ие. Бірақ жекелеген қасиеттердің болуы жалпы ойлаудың 
ерекше жағдайын қалыптастыруға кепілдік бермейді. 

Д. Халперннің зерттеуі қызығушылық тудырады, ол сыни ойлайтын адамды 
сипаттайтын бірқатар қасиеттерді бөледі. Бұл қасиеттерге мыналар жатады: 1) жоспарлауға 
дайындық; 2) икемділік; 3) табандылық; 4) өз қателіктерін түзетуге дайындығы; 5) өз 
ойларын түсіну жəне талдау; 6) ымыралы шешімдерді іздеу [14, 56 б.]. 

Осылайша, сыни ойлау идеялармен жəне ақпаратпен өзара іс -қимылдың табиғи тəсілі 
тірек нүктесіне айналады: "біз ақпаратты таңдау проблемасының алдында тұрамыз. Оны 
меңгеріп қана қоймай, сыни бағалау, түсіну, қолдану.  

Пайда болған мəселені ойлай отырып немесе жаңа ақпаратты ойлай отырып, сыни 
ойлай білетін оқушы/студент өз кезегінде осы мəселені шешу үшін векторды алдын ала 
анықтайтын немесе алынған ақпаратқа қатысты сұраққа жауап беретін сұрақтармен 
қойылады. Өзіне берілген жəне сені шын мəнінде толғандыратын сұраққа жауап беруден 
кету өте қиын екені белгілі, сондықтан дəл осы сұрақтарды қоюдан ұғыну мен талдауға 
байланысты күрделі жұмыс басталады. Осылайша, өздерін қызықтырған сұрақтарға 
жауаптарды дербес жəне кейде ұнататын іздеу адамды ойлау, зерттеу қызметіне итермелейді.  

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бойынша алыс жəне жақын шетел зерттеушілерінің 
теориялық жағдайларын түйіндей отырып, мұндай қорытындылар жасауға болады: 

Біріншіден, сыни ойлау-өзіндік ойлау. Сабақ сыни ойлау принциптеріне негізделген 
кезде, əркім өз идеяларын, бағалауларын жəне сенімдерін қалғандарына қарамастан 
тұжырымдайды.  

Екіншіден, ақпарат бастапқы, бірақ сыни ойлаудың соңғы пункті емес. Білімді адам 
мотивацияны сыни ойлау арқылы жасайды. Білім адам сыни ойлай алмайтын мотивация 
жасайды.  

Үшіншіден, сыни ойлау мəселелерді қою мен шешу қажет мəселелерді түсіндіруден 
басталады. "Демек, – Джон Бин жасайды, – сыни ойлауға оқытудың қиындығы оқушыларға 
бізді қоршаған мəселелердің шексіз алуан түрлілігін қарауға көмектесу үшін бөлек-бөлек 
тұрады". 

Бразилиялық педагог Пауло Фрейре, егер оқушылар өз өмірлік тəжірибесі негізінде 
экономикалық, қоғамдық жəне саяси мəселелерді қалыптастырса жəне одан кейін мектеп 
беретін барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, оларды шешсе, ілім əлдеқайда табысты 
болады деген пікірді ұстанады. 

Төртіншіден , сенімді дəлелге сыни ойлау ұмтылады. Сыни ойлаушы адам проблеманың 
өз шешімін табады жəне бұл шешімді ақылға қонымды, негізделген дəлелдермен нығайтады. Ол 
сондай-ақ сол проблеманың өзге де шешімдері мүмкін екенін түсінеді жəне өзі таңдаған шешім 
қисынды жəне басқалардың ұтымдылығын дəлелдеуге тырысады.  

Бесіншіден, əлеуметтік ойлау – сыни ойлау. Біз басқа адамдармен дауласып, оқимыз, 
талқылаймыз, қарсы пікір айтамыз жəне де пікірмен алмасамыз, біз өз ұстанымымызды 
нақтылаймыз жəне тереңдетеміз. Сондықтан сын тұрғысынан ойлау арнасында жұмыс 
істейтін педагогтар өз сабақтарында əр түрлі жұптық жəне топтық жұмыс түрлерін, соның 
ішінде дебаттар мен пікірталастар өткізуді, сондай-ақ оқушылардың жазбаша 
жұмыстарының түрлі басылымдарын қолдануға тырысады [15]. 

Осылайша, "сыни ойлау" ұғымының құрылымы мен мазмұнына заманауи 
көзқарастарды талдау нəтижесінде алыс жəне жақын шетел зерттеушілерінің сыни 
ойлауының мəні туралы теориялық ережелер жинақталған.  

Бұл зерттеу қазақстандық академиялық қоғамдастықта сыни ойлауды қалыптастыру 
мəселелері өте нашар зерттелетінін жəне арнайы көңіл бөлінбейтінін растайды. 
Қазақстанның білім беру жүйесінде, зерттеушілер əлемдік ең үздік тəжірибеге сүйене 
отырып, білім алушылардың сыни ойлауындағы ұғымдарды, тəсілдерді жəне əдістерді 
қалыптастыру, дамыту жұмыстарында қажеттілік бар екені анықталды. 
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ОРТА СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ 

ӨЗАРА ƏРЕКЕТКЕ ДАЯРЛЫҒЫН ДАМЫТУ МОДЕЛІ 
 

Бүгінде көптеген мектеп жəне мектепке дейінгі білім беру мекемелері əртүрлі 
денсаулық мүмкіндіктері бар балаларға сапалы қызмет көрсетуге кепілдік береді. Жоғары 
оқу орындары да мүгедектерге орын береді. Бірақ іс жүзінде мұндай қызметтердің сапасы 
төмен деңгейде. Мүмкіндігі шектеулі балалар көбінесе өзін педагогикалық процестің толық 
құқылы қатысушылары ретінде сезіне алмайды жəне олардың оқу орнынан үміттерін көп 
жағдайда ақтамайды. Инклюзивті білім беру денсаулығында ауытқушылығы бар баланың 
ерекше қажеттіліктеріне сəйкес оқыту мазмұнын құруды талап етеді. Сонымен қатар, жалпы 
үлгідегі білім беру мекемесінің педагогикалық ұжымының денсаулығында ауытқушылығы 
бар балалармен жұмыс істеу үшін арнайы дайындығы қаржыландырылуы тиіс. Инклюзивтік 
білім беруге негізделген білім беру мекемелері осы санаттағы балалардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыра алатын ерекше материалдық-техникалық базамен жарақтандырылуы тиіс 
(пандустардың, лифтілердің, арнайы оқу, оңалту, медициналық жабдықтардың, арнайы 
жабдықталған оқу орындарының жəне т.б. болмауы).  

Екінші жағынан, білім беру мекемелерінің инклюзивті білім беруге толық түрде 
ауыспауының себебі адам факторында жатыр. Сонымен қатар, балалар мүмкіндігі шектеулі 
баламен бірге балабақшада бір топқа, мектепте бір сыныпқа баруға, институтта дəрістердің 
жанында отыруға көбіне қарсылық танытпағанымен, олардың ата-аналары мен педагогтары 
жиі қарсы болады. Ата-аналар арасында қоғамдық ұйымдар өткізген сауалнама мəліметтері 
бойынша, ана мен əкелердің 80% - ы өздерінің дені сау балаларын мүмкіндігі шектеулі 
баламен бірге оқытқысы келмейді. Инклюзивті білім беруге қарсы əрекет ететін адамдардың 
негізгі дəлелдерін атап көрсетуге болады:  

 сынып құрамының əртүрлі болуы қабілетті оқушылардың оқу қарқынын 
баяулатады; 

 оқушылар деңгейінің əртүрлілігіне байланысты, денсаулығында ауытқушылығы 
бар балаларға қажетті назар аударылмайды; 

 интеграцияланған білім беру педагогты қиын жағдайға қалдырады: қалыпты 
балалар мен денсаулығында ауытқушылығы бар балалардың қайсысына көбірек көңіл бөлу 
керектігін білмейді [3].  

Тыныстан Т.Қ. мен Аутаева А.Н. зерттеулері бойынша инклюзивті білім беруге 64% - 
оң көзқарас танытатындығын, 24%-ы қарсы болса, 12% бөлігі бұл үрдістің əлі талқылауды 
қажет ететіндігін айтқан. Сонымен қоса ата-аналардың инклюзивті білім беру үрдісіне  
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қатысты ойлары бойынша мынадай жауаптар алынған: 72% - барлық оқушылар білім алуға 
тиісті; 16%- бұл үрдіс қалыпты оқушы үшін тиімді емес; 10% - бұл үрдіске мүмкіндігі шектеулі 
балалар əзір емес; 2%- түрлі кедергілер болатынын айтып, жауап беруге қиналған [2].  

Мүмкіндігі шектеулі бала басқа білім алушылар үшін ерліктің үлгісі болып 
табылатындығын ұғынбау көптеген білім беру мекемелерінің мүмкіндігі шектеулі жандарға 
сапалы қызмет көрсетуге дайын еместігінің ең маңызды себептерінің бірі болып табылады. 
Шешілмеген мəселелердің болуы қазақстандық білімнің осындай ауқымды өзгерістерге 
дайын еместігін көрсетеді [3].  

Оқытушының дайындығын дамытудың талқыланатын моделі ұйымдастырушылық, 
проблемалық-мақсатты , мазмұндық, психологиялық-тұлғалық компоненттердің иерархиялық 
өзара байланысы мен өзара шарттасуы болып табылады жəне арнайы психологиялық-
педагогикалық жəне коммуникативтік құзыреттіліктерді дəйекті жəне үздіксіз дамытуды, 
сондай-ақ мотивациялық-құндылық бағдарлары мен қарым-қатынастарды қалыптастыруды; 
аналитикалық-рефлексивті жəне нəтижелі-бағалау дағдыларын (өзін-өзі талдау, өзін -өзі бағалау, 
рефлексия, қызмет нəтижелерін бағалау жəне болжау) қалыптастыруды көздейді.  

Құрылымдық-мазмұндық модель оның негізі болып табылатын əдіснамалық тəсілдер, 
оның құрауыштарының құрылымы мен мазмұндық толтырылуы ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар білім беру процесі субъектілерінің жəне олардың білім беру ортасы 
жағдайына жақындарының механизмдерін, бейімдеу жолдарын қамтиды, білім берудің кез 
келген кезеңінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыны көп деңгейлі алып 
жүруге мүмкіндік береді деп болжайды.  

Инновациялық əдіснамалық тəсілдерді қолдану синергетикалық тұжырымдаманы 
есепке ала отырып, ғылыми-əдістемелік парадигма негізінде инклюзивті білім беру ортасын 
қалыптастыру процесіне бейімдеуші түзетулер енгізуге мүмкіндік береді.  

Бұл модель педагогтың дайындығының компоненттерін қамтиды жəне инклюзивті білім 
беру ортасындағы жұмыс жағдайын қамтамасыз етеді. Инклюзивті білім беру жағдайында 
педагогты жұмысқа дайындау шарттарының бірі кəсіби шеберлік пен мəдениетті дамыту, 
біліктілік деңгейіне жəне педагогикалық міндеттерді шешудің инновациялық əдістерін меңгеруге 
қойылатын қазіргі заманғы талаптарға сəйкес білім беру жүйесі мамандарының теориялық 
білімдері мен практикалық дағдыларын жаңарту болып табылады.  

Осылайша, инклюзивті білім беру ортасындағы оқытушының кəсіби қызметіне 
əдістемелік дайындығын қалыптастырудың құрылымдық-мазмұнды моделі инклюзивтік 
білім беру ортасын құрудағы басты міндетті шешу жолдарын көрсетеді —ерекше білім беру 
қажеттілігі бар білім алушыларды ұжымға, оқу процесіне жəне қоғамға толықтай кіріктіру 
мақсатында білім беру жүйесінің əр деңгейлерінде инклюзивті білім беру ортасын 
қалыптастыру.  

Қазіргі қоғамда жан-жақты гуманизациялау үдерістерімен қатар "мүгедектіктің 
медициналық моделінің" жаңа, неғұрлым прогрессивті "мүгедектіктің əлеуметтік моделіне" 
өзгеруі байқалады, бұл интегративті жəне инклюзивті білім беру идеясын өмірге əкелді.  

"Медициналық модель" шеңберінде психофизиологиялық шектеулері бар адам 
медициналық (дəрігерлік жəне емдік) көмекке мұқтаж деп есептеледі. Екінші жағынан," 
əлеуметтік модель " мүгедектік индивидтің жəне оның жақындарының жеке проблемасы 
ғана емес, сонымен қатар оның барлық мүшелерінің өмір сүру сапасын арттыру үшін жағдай 
жасауға жəне олардың психофизиологиялық мəртебесіне қарамастан қоғамның барлық 
мүшелерінің тең құқықтылығына кедергі жасауға міндетті бүкіл қоғамның проблемасы 
болып табылады деп болжайды [7].  

Педагогтардың инклюзивті білім беру жағдайында жұмысқа дайындығын авторлар 
екі негізгі көрсеткіш: кəсіби дайындық жəне психологиялық дайындық арқылы қарастырады. 
Осы зерттеуде кəсіби дайындық құрылымы келесідей:  

 ақпараттық дайындық; - педагогикалық технологияларды меңгеру; - психология 
жəне коррекциялық педагогика негіздерін білу; - педагогтардың сабақты моделдеуге жəне 
оқыту процесінде вариативтілікті пайдалануға дайындығы; - дамуында əртүрлі ауытқулары 
бар балалардың жеке ерекшеліктерін білу; - кəсіби өзара іс-қимыл жəне оқуға дайындық. 

Психологиялық дайындық құрылымы:  
 дамуында əртүрлі ауытқушылықтары бар балаларды эмоционалдық қабылдау 

(қабылдау-қабылдамау);  
 сабақ барысында түрлі бұзылыстары бар балаларды қосуға дайын болу (қосу-

оқшаулау);  
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 өзінің педагогикалық қызметіне қанағаттанушылық. 
Шетелдік зерттеушілер инклюзивтік мұғалімдер болған педагогтардың 

"трансформация тəжірибесі" туралы айтады. Мұғалімдер біртіндеп енетін кəсіби 
трансформация жаңа кəсіби дағдыларды меңгерумен, мүмкіндігі шектеулі оқушыларға 
қатысты талаптарды өзгертумен байланысты. Тəжірибе көрсеткендей, мұғалім осындай 
балалармен жұмыс істей бастағанда инклюзияға деген жағымсыз көзқарас азая бастайды, 
өзінің педагогикалық тəжірибесіне ие болады, баланың алғашқы жетістіктерін жəне 
құрдастарының ортасына қабылдануын көреді. Инклюзивті білім беру бағдарламасы тұрақты 
болуы үшін белгілі бір сəтте осы нанымдар мен құндылықтар ашық жəне нақты 
тұжырымдалуы тиіс.  

Инклюзивті білім беру тəжірибесі бар мұғалімдер кіріктірудің мынадай тəсілдерін 
əзірледі: 

 мүмкіндігі  шектеулі  балаларды  сыныптағы  кез  келген  басқа  балалар  ретінде 
қабылдау;  

 əртүрлі міндеттер қоя отырып, оларды бірдей белсенділікке қосу; 
 оқушыларды топтық жұмыс формасына жəне топтық тапсырманы шешуге 

қатыстыру; 
 оқытудың белсенді түрлерін пайдалану – манипуляциялар, ойындар, жобалар, 

зертханалар, далалық зерттеулер [1]. 
Қоғам денсаулығында ауытқушылығы бар балаларды қабылдауға дайын емес. 

Мысалы, денсаулығында ауытқушылығы бар бала балабақшаға қабылданып, өзінің мінез-
құлқымен балалар мен олардың ата-аналарын өзіне қарсы қоюын айтуға болады. Бұл – 
адамдардың мұндай балаларды түсінбейтінін білдіреді. Қоғам адамдардың осындай санатына 
толерантты қарым-қатынаста болуы үшін ұзақ əрі табанды түсіндіру жұмысы қажет. Арнайы 
мектепте режим өзгеше: мұғалімдерге балаға дауысты көтеруге қатаң тыйым салынады; 
балалардың жүйке жүйесіне əсер ететін бөгде шу болмауы тиіс; психикалық тез қанығатын 
балалар кейде сынып ішінде жүре алады; көп баланың арнайы мектеп мұғалімі ғана түсіне 
алатын өзінің ерекше мінез-құлқы бар; мұғалімнің артық мөлшерде сөйлеуі көптеген 
балаларды шаршатады, ал жалпы білім беретін мектепте мұғалімдер көп түсіндіреді, бұл тек 
гуманитарлық пəндерге ғана қатысты емес. Арнайы мектепте сабақ ұзақтығы 35 минут, оның 
ішінде оқу материалын саналы меңгеруге бірнеше минут беріледі. Қазіргі уақытта мүмкіндігі 
шектеулі балалардың ата-аналары сыныптастарымен, мұғалімдермен араласудан, 
жанжалдардан қорқып, өз балаларын əдеттегі мектепке беруге дайын емес. Ал қалыпты 
дамыған балалардың ата-аналары дамуында ауытқулары бар оқушының сынып білім 
деңгейін төмендетеді деп қауіптенеді [4]. Түрлі кеңестерде "мұндай балалардың болашағы 
жоқ"деген сөздерді жиі естуге болады.  

Қазіргі уақытта күмəн мен қауіптің толық ақталғанын мойындау маңызды. 
Инклюзивті білім беру тұжырымдамасы тек орта (барлығына арналған мектеп ретінде) ғана 
емес, сонымен қатар кəсіби жəне қосымша білім беру жүйесінде (барлығына арналған білім 
ретінде) өзгерістерді талап етеді. Сонымен қатар, қазіргі жағдайда инклюзивті білім беру 
жүйесінің "оң" немесе "теріс" дəлелдерін ғана емес, инклюзивті білім беру жүйесінің 
мүмкіндіктері тұтастай зерттеу қажет [8]. 

Екі санаттағы балалардың ата-аналары да бірлесіп оқытуға деген дұрыс қарым-қатынасты 
қалыптастыруға, қолдауға мұқтаж. Дамыған елдердің тəжірибесі толыққанды инклюзивті топтар 
мен сыныптар ұйымдастырылуы мүмкін жəне ұйымдастырылуы тиіс екендігін көрсетеді, ең 
бастысы – олардың өмір сүруінің оңтайлы жағдайларын жасау, сондай-ақ осы гуманистік идеяны 
табысты жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін ересек адамдарды ынталандыру. Бұл мəселе біздің 
əлеуметтік ортаға белгілі физикалық ерекшеліктері бар адамдарды тарту жөніндегі қызметте 
ерекше өзекті болып табылады. Біздің қоғамда бұл қарым-қатынас бала жастан бастап дамиды. 
Бұл проблеманы шешудің мүмкін нұсқаларының бірі Қазақстан Республикасында инклюзивті 
білім беруді дамыту болып табылады:  

- мүмкіндігі шектеулі балаларды білім беру үдерісіне тарту; - мүмкіндігі шектеулі 
балаларды қазіргі заманғы қоғамға бейімдеу; - өз кемшіліктерін артықшылыққа айналдыра 
білу; - қазіргі қоғамның қарым-қатынасын өзгерту.  

Бастапқы кезеңде мемлекеттің басты міндеті ғылыми-педагогикалық қоғамдастық пен 
жалпы қоғам арасында ақпараттық-ағарту жұмыстарын жүргізу болып табылады. 
Нормативтік-құқықтық базаны, оқыту материалдарын құру, оқытушылар құрамын даярлау, 
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инклюзивті білім беруді енгізудің отандық жəне шетелдік тəжірибесін зерделеу Қазақстанға 
оқытудың сауатты жүйесін біртіндеп құруға мүмкіндік береді [5].  

Инклюзивті білім беруді енгізудің бастапқы кезеңінде білім беру процесіне 
қатысушылар кездесетін бірқатар мəселелер бар. Мұғалімдердің психологиялық мəселелері: 

Қарапайым балалар мен олардың ата-аналарында туындайтын мəселелер:  
Типтік түрде дамып келе жатқан балалардың ата-аналары кейде сыныпта ерекше 

қолдауды қажет ететін балалардың болуы олардың өз баласының дамуын төмендетеді деп 
қауіптенуі мүмкін. Дегенмен, типтік түрде дамып келе жатқан балалардың үлгерімі 
төмендемейді, ал жиі олардың бағалары инклюзивті білім беру жағдайында тіпті жалпы 
мектептің əдеттегі сыныбына қарағанда жоғары болады. Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
барынша қамтитын жəне оқытатын мектептер бар, сонымен қатар басқа балалар үшін ең 
үздік болып табылады. Керісінше, барлық балалар үшін ең үздік мектептер мүмкіндігі 
шектеулі балалар үшін ең үздік болып табылады. Ал құрдастарының ерекше балаларға деген 
қатынасы ересектердің қатты ұстанымына жəне жалпы сыныптағы климатқа тікелей 
байланысты. Американдық мамандардың бақылауы бойынша, мүмкіндігі шектеулі баламен 
алғаш рет жұмыс істей бастаған мұғалімдерден гөрі, олармен бірге балабақшаларға 
барғандардың үлкен түсіністікпен қарағандарын көрсетеді [6]. 

Инклюзивті білім берудің артықшылығы оқушыларды араластыру болып табылады. 
Қарым –қатынас – оқытудың бастапқы кезеңі. Мұғалімдер оқушылармен, оқушылар бір-бірімен 
араласуға тиіс. Мұғалімнің мақсаты тек оқушылардың білімі ғана емес, сонымен қатар олардың 
адамгершілік қасиеті, мінез -құлық мəдениетінің дұрыс болуы саналады. Мұғалімдер барлық 
жерде инклюзивті білім беруді дəріптеуі тиіс, өйткені тəжірибе арнайы мұқтаждықтары бар 
балалардың мектеп өмірінен жиі оқшауланатынын көрсетеді. Мұғалімдер басқа оқушыларға 
кейбір оқушылардың өзгеше екендігін , өзін басқаша ұстайтындығын жəне т.б. себептерді 
түсіндіруі тиіс. Мұндай жұмыс ата-аналар жиналыстарында да жүргізілуі тиіс. Инклюзивке ең 
үлкен кедергі теріс көзқарас болып табылады. Балалар өз жанында басқа балаларды көруге 
үйренгенбеген. Ата-аналар, сондай-ақ, егер ауытқулары бар немесе басқа да арнайы мұқтаждары 
бар балалар əдеттегі сыныпқа енгізілген жағдайда, "сапаның төмендеуі" туралы алаңдаушылық 
танытуы мүмкін. Осындай жағдайларда мұғалім оқушылар мен ата-аналардың, сондай-ақ басқа 
педагогтардың қарым-қатынасын жақсартушы жолсерік ретінде рөл атқару тиіс. Педагог мұндай 
балалармен жұмыс істеуге икемді болса, оған қиындықтар қызықты болса жəне ол əр түрлі 
амалдарды жасауға дайын болса, бұл міндет табысты болуы мүмкін. Мұғалім жеке 
ерекшеліктерді құрметтеуге міндетті, ұжым мүшелерінің ұсыныстарын тыңдай жəне қолдана 
білуі тиіс. Мұғалімдер өз сыныбын немесе өз мектебін инклюзияға енгінзгенде, олар білікті жəне 
үздік практикке айналады. Бұл дегеніміз, осыдан тек ерекше балалар ғана емес, барлық 
оқушылар жеңеді. Білім құру жолында барлығы үшін жиі кездесетін қиындықтарды тек бір ғана 
мектеп жеңе алмайды. Бұл барлық білім беру мекемелерінің белсенді ынтымақтастығын жəне 
қатысуының арқасында жүзеге асырылады.  

Инклюзивті білім беру үрдісіне дайын болмаудың негізгі себептерінің бірі – толық 
түсінбеушілік. Сондықтан, инклюзивті білім беру беру субъектілеріне бұл үрдістің тиімді 
жақтары мен мазмұны туралы ақпарат беріп отыру қажет. Осындай шара арқылы ата-аналар 
инклюзивті білім берудің маңызын түсініп, сəйкесінше балалар да бұл жүйеге оңай 
енгізіледі. Инклюзивті білім беру мəселесін шешуде жалпы білім беретін мекеме мен ондағы 
адамдарды есепке алу керек. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ АКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Задача любого учителя – сделать урок ярким, запоминающимся, привлекательным, 
сформировать эмоционально-положительное отношение к предмету, изменить роль ученика, 
из пассивного слушателя сделать его активным участником процесса обучения.  

Проблема эффективности обучения в данное время очень актуальна. Изменяется позиция 
учителя по отношению к ученику, к себе самому. Учитель становится не только носителем 
предметных знаний, но и помощником в становлении и развитии личности ученика, уважающий 
эту личность независимо от его знания или незнания. Изменяется характер воздействия на 
ученика. Позиция учителя становится более активной. Меняется и позиция ученика, для 
которого главным становится не полученная оценка, а активное взаимодействие  
 учителем и другими учениками с целью получения знаний. Ведь знание (если оно 
представлено в духе современного информатизированного общества – как системное, 
междисциплинарное, обобщенное) в наше время дает возможность человеку занять место в 
современной культуре и цивилизации. 

Ни один корабль не достигнет цели, если не будет знать пункта назначения. 
Эффективность процесса обучения определяется правильно выстроенной цепочкой: 

учитель – ученик – изучаемый материал – средства обучения.  
Стратегии преподавания - общее направление работы преподавателя для достижения 

целей образования. 
При выстраивании взаимодействия преподавателя, учащихся и учебного материала 

используются стратегии: 
 интерактивные – открытое общение со всеми участниками учебного процесса; 
 пассивные – ученик слушает;  
 активные – взаимодействие с учителем [1]. 
Под активным обучением понимаются методы, которые реализуют установку на 

большую активность субъекта в учебном процессе, в противоположность так называемым 
«традиционным подходам», где ученик играет более пассивную роль. Понятия «активное 
социально-психологическое обучение», «инновационное обучение», «интенсивные методы 
обучения» имеют похожее содержание. Называть эти методы «активными» не совсем 
корректно, поскольку пассивным методов обучения в принципе не существует. Любое 
обучение предполагает определенную степень активности со стороны субъекта, так как без 
нее обучение невозможно. Но степень этой активности неодинакова.  

Г.П. Щедровицкий называет активными методами обучения и воспитания те, которые 
позволяют «учащимся в более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть 
необходимыми знаниями и умениями» за счет сознательного «воспитания способностей 
учащегося» и сознательного «формирования у них необходимых деятельностей».  

Включение активных методов в учебный процесс активизирует познавательную 
активность учащихся, усиливает их интерес и мотивацию, развивает способность к 
самостоятельному обучению; обеспечивает в максимально возможную связь между учащимся  
 преподавателями. Исследователи активных методов обучения отмечают, что если при 
лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, то в деловой игре – до  
90%.  

Рассмотрим некоторые стратегии [2].  
183 



АМО начала образовательного мероприятия 
Такие методы, как «Галерея портретов», «Поздоровайся локтями», эффективно и 

динамично помогут вам начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и 
хорошую атмосферу в классе. 

Можно необычно начать урок, предложив ученикам поздороваться локтями. 
Метод «Поздоровайся локтями» 
Цель – Встреча друг с другом, приветствие. 
Численность – весь класс. 
Время – 2 минуты.  
Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается две минуты. За 

это время они должны поздороваться с как можно большим числом одноклассников, просто 
назвав свое имя и коснувшись друг друга локтями.  

Примечание: Эта игра позволяет весело начать урок, размяться перед более 
серьезными упражнениями, способствует установлению контакта между учениками. 

Для урока музыки можно использовать метод «Поздоровайся глазами». 
Учитель: Давайте посмотрим друг другу в глаза соседу слева, затем соседу справа и 

мысленно пожелаем хорошего настроения, хорошего урока и успешности в творчестве. 
Можно необычно начать урок, предложив ученикам поздороваться, как это делают 

люди в других странах. 
Метод приветствия «Круг дружбы». 
Цель: приветствие обучающихся. 
Задачи:  
 формировать дружественные отношения в коллективе, познакомить с различными 

формами приветствия в разных странах. 
Численность: весь класс (вся 
группа). Время – 2-3 минуты. 
В классе звучит национальная музыка той страны, способ приветствия которой 

применяется. 
Учитель: Доброе утро ребята! Сегодня я приглашаю вас в круг дружбы. (Все 

участники встают в круг в центре класса). 
 Давайте еще раз поздороваемся. Здороваться можно по-разному: 
 как деловые люди - рукопожатием (жмут друг другу руки);  
 как добрые, старые приятели - обняться (обнимают соседа слева, затем справа); 
 просто коснуться друг друга плечиками.  
Если учитель целью поставит не только поприветствовать друг друга , но и наладить 

дружеский контакт и обогатить знаниями класс, то время увеличивается еще на 1,5-2 минуты 
(это время уходит на то, чтобы рассказать о том, как приветствуют друг друга люди разных 
стран). Варианты проведения метода 

Можно попросить: 
 поздороваться, хлопнув друг друга по ладони; 
 поклон (как в Японии); 
 приветствие «коутоу» - складывание рук и поклон.  
-сложить ладони вместе, как будто молимся, приложить их к голове, поклониться и 

произнести «савадди». Позиции рук могут разниться: чем выше руки по отношению к лицу, 
тем больше уважения оказывается тому, кого приветствуют (как в Таиланде). 

АМ презентации учебного материала 
 процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал 

обучающимся. Такие методы, как «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм» позволят 
вам сориентировать обучающихся в теме, представить им основные направления движения 
для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. 

Метод «Инфо-угадайка» 
Цели метода: представление нового материала, структурирование материала, 

оживление внимания обучающихся. 
Группы: все участники.  
Время: Зависит от объема нового материала и структуры урока.  
Материал: подготовленный лист ватмана, цветные маркеры. 
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Учитель называет тему своего сообщения. На стене прикреплен лист ватмана, в его 
центре указано название темы. Остальное пространство листа разделено на секторы, 
пронумерованные, но пока не заполненные.  

Начиная с сектора 1, учитель вписывает в сектор название раздела темы, о котором он 
сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся предлагается обдумать, о каких 
аспектах темы, возможно, далее пойдет речь в сообщении.  

Затем учитель раскрывает тему, а в сектор вписываются наиболее существенные 
моменты первого раздела (можно записывать темы и ключевые моменты маркерами разных 
цветов). Они вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив изложение материала по 
первому разделу темы, учитель вписывает во второй сектор название второго раздела темы, 
и так далее.  

Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь 
новый материал, выделяются его ключевые моменты. Существующие на момент начала 
презентации "белые пятна" по данной теме постепенно заполняются.  

 конце презентации учитель задает вопрос, действительно ли им были затронуты все 
ожидавшиеся разделы, и не осталось ли каких-то не упомянутых аспектов темы. После 
презентации возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при наличии вопросов у 
обучающихся, учитель дает ответы на них. 

АМ организации самостоятельной работы над темой 
При организации самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы 

обучающимся было интересно всесторонне и глубоко проработать новый материал. Как же 
это можно сделать? Конечно, при помощи активных методов! Для работы над темой урока 
можно использовать методы: «Инфо - карусель», «Автобусная остановка», «Ярмарка». 

Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах.  
Группы: 5-7 человек 
Численность: весь класс  
Время: 15 - 20 мин. 
Метод «Автобусная остановка»  
Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы. Участники 

разбиваются на группы по числу вопросов. 
Учитель ставит задачу группам – записать основные моменты новой темы, 

относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и 
записываются ключевые моменты. Затем по команде учителя группы переходят по часовой 
стрелке к следующей автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и, при 
необходимости, дополняют их в течение 3 минут.  

Команда определяет участника группы, который будет представлять материал. После 
этого каждая группа презентует результаты работы по своему вопросу. 

 завершении учитель резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости 
вносит коррективы и подводит итоги работы. 

АМО «Мысли на столе»  
Для работы каждому ученику понадобится четыре листочка. На каждом листочке ученики 

пишут слова, исходя из задания учителя. После записи слова необходимо листочек положить в 
центр стола лицевой стороной вверх. Работа продолжается, пока не используются все листочки. 
Все версии ответов дети в группе проговаривают друг другу вслух.  

Активные методы релаксации 
Если вы чувствуете, что обучающиеся устали, а впереди еще много работы или 

сложная задача, сделайте паузу, вспомните о восстанавливающей силе релаксации! Иногда 
достаточно двух минут веселой и активной игры для того, чтобы встряхнуться, весело и 
активно расслабиться, восстановить энергию. 

АМО: «Музыкальный инструмент», «Заморозки», «Отгадай 
загадку». Метод «Земля, воздух, огонь и вода» Цель – повысить 
уровень энергии в классе.  
Численность – весь 
класс. Время – 2- 3 
минуты. Проведение:  
Учитель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний – воздух, 

землю, огонь и воду.  
Воздух.  
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Ученики начинает дышать глубже, чем обычно. Они встают и делают глубокий вдох, 
а затем выдох. Каждый представляет, что его тело, словно большая губка, жадно впитывает 
кислород из воздуха. Все стараются услышать, как воздух входит в нос, почувствовать, как 
он наполняет грудь и плечи, руки до самых кончиков пальцев; как воздух струится в области 
головы, в лицо; воздух заполняет живот, область таза, бедра, колени и стремится дальше – к 
лодыжкам, ступням и кончикам пальцев. 

Земля. 
Теперь ученики должны установить контакт с землей, «заземлиться» и почувствовать 

уверенность. Учитель вместе с обучающимися начинает сильно давить на пол, стоя на одном 
месте. Можно потереть ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по-новому ощутить свои 
ноги, которые находятся дальше всего от центра сознания, и благодаря этому телесному 
ощущению почувствовать большую стабильность и уверенность. 

Огонь. 
Ученики активно двигают руками, ногами, телом, изображая языки пламени. Учитель 

предлагает всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда они двигаются подобным 
образом. 

Вода. 
Ученики просто представляют себе, что комната превращается в бассейн , и делают 

мягкие, свободные движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, 
локти, плечи, бедра, колени. 

АМ подведения итогов урока  
Для завершения образовательного мероприятия можно использовать такие активные 

методы как: «Шпаргалка», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?». 
Эти методы помогут вам эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока и 

завершить работу. 
Цель: Получить обратную связь от учеников в конце урока. 
Время: 5 мин. на подготовку; 1- 2 мин. каждому участнику (на ответ). 
Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают их на лист ватмана или на 

доску, комментируя. Необходимо выяснить критерии оценивания по всем видам работы. 
Примечание: Для учителя этот этап очень важен , поскольку позволяет выяснить , что 

ученики усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. 
АМО «Шпаргалка» 
1.Каждый ученик готовит карточку с вопросом и ответом. 
2.Внутри группы (4-6 человек) ученики зачитывают вслух свои вопросы и ответы, 

чтобы убедиться в правильности ответов и отсутствия повторения. 
3.Похожие вопросы заменяются. 
4.В итоге в каждой группе должно быть сформулировано четыре вопроса. 
 Ученики встают со своими карточками, передвигаются по классу, образуют пару не 

со своего стола для опроса. 
 Один задаёт свой вопрос партнёру. 
7.При затруднении в ответе дается сначала одна подсказка, затем вторая. 
8.При неправильном ответе после двух подсказок следует объяснение. 
9.Затем ученики меняются ролями. 
10.По завершении этапа урока необходимо обменяться карточками. 
Активные формы и методы работы формируют творческую активность учащихся в 

учебной и во внеурочной деятельности, способствуют активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках музыки, самостоятельному осмыслению музыкального 
материала. Уроки с использованием активных форм и методов позволяют учителю по-
новому увидеть некоторых учащихся, заметить их индивидуальные особенности. 
Эффективность урока возрастает. 
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THE INTERNET AND EDUCATION 

 
In many ways, it is difficult to discuss any aspect of contemporary society without 

considering the Internet. Many people’s lives are saturated so thoroughly with digital technology 
that the once obvious distinction between either being online or offline now fails to do justice to a 
situation where the Internet is implicitly always on. Indeed, it is often observed that younger 
generations are unable to talk about the Internet as a discrete entity. Instead, online practices have 
been part of young people’s lives since birth and, much like oxygen, water, or electricity, are 
assumed to be a basic condition of modern life. As Donald Tapscott (2009, 20) put it, “to them, 
technology is like the air.” Thus, in many ways, talking about the Internet and education simply 
means talking about contemporary education. The Internet is already an integral element of 
education in (over)developed nations, and we can be certain that its worldwide educational 
significance will continue to increase throughout this decade.  

That said, the educational impact of the Internet is not straightforward. At a rudimentary level, it 
is important to remember that well over half the world’s population has no di rect experience of using 
the Internet at all. While this is likely to change with the global expansion of mobile telephony, the issue 
of unequal access to the most enabling and empowering forms of Internet use remains a major concern. 
Moreover—as the continued dominance of traditional forms of classroom instruction and paper-and-
pencil examinations suggest—the educational changes being experienced in the Internet age are 
complex and often compromised. In addressing the topic of “the Internet and education” we therefore 
need to proceed with caution. As such, this chapter will consider the  
following questions: What are the potential implications of the Internet for education and learning? 
What dominant forms of Internet-based education have emerged over the past 20 years? 
 

How does the educational potential of the Internet relate to the realities of its use? 
Most importantly, how should we understand the potential gains and losses of what is being 

advanced? 
THE INTERNET AS AN EDUCATIONAL TOOL 
For many commentators, the Internet has always been an inherently educational tool. 

Indeed, many people would argue that the main characteristics of the Internet align closely with the 
core concerns of education. For instance, both the Internet and education are concerned with 
information exchange, communication, and the creation of knowledge. 

The participatory, communal nature of many social Internet applications and activities is 
aligned closely with the fundamental qualities of how humans learn, not least the practices of 
creating, sharing, collaborating, and critiquing.  

Thus, in light of the Internet’s capacity to allow these activities to take place on a vast and 
almost instantaneous scale, the educational implications of the Internet are understandably often 
described in grand terms. [1] Take, for example, this recent pronouncement from Jeb Bush: 

The Internet isn’t just a powerful tool for communication. It’s arguably the most potent force 
for learning and innovation since the printing press. And it’s at the center of what is possibly 
America’s mightiest struggle and greatest opportunity: How to reimagine education for a 
transformative era. 

Beyond such hyperbole, the implications of the Internet for education and learning can be 
understood in at least four distinct ways. First, is the potential of the Internet to offer individual learners 
increased freedom from the physical limitations of the real world. This is often expressed in terms of 
reducing constraints of place, space, time, and geography, with individuals able to access high-quality 
learning opportunities and educational provision regardless of local circumstances. The Internet is 
therefore portrayed as allowing education to take place on an any time, any place, any pace basis. Many 
commentators extend these freedoms into a transcendence of social and material disadvantage, with the 
Internet perceived as an inherently democratizing medium. The ability to support freer and 
fairereducational interactions and experiences is seen to reflect the Internet’s underpinning qualities as 
“a radically democratic zone of infinite connectivity” (Murphy 2012, 122).  

Secondly, the Internet is seen to support a new culture of learning—i.e., learning that is based 
around bottom-up principles of collective exploration, play, and innovation rather than top-down  
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individualized instruction (Thomas and Seely-Brown 2011). The Internet allows learning to take 
place on a many- to-many rather than one-to-many basis, thereby supporting socio-constructivist 
modes of learning and cognitive development that are profoundly social and cultural in nature. 
Many educators would consider learners to benefit from the socially rich environments that the 
Internet can support. [2] For example, it is often argued that the Internet offers individuals enhanced 
access to sources of knowledge and expertise that exist outside of their immediate environment. In 
this sense, there is now considerable interest in the ability of the Internet to support powerful forms 
of situated learning and digitally dispersed communities of practice. The Internet is therefore seen 
as a powerful tool in supporting learning through authentic activities and interactions between 
people and extended social environments.  

Thirdly, the capacity of the Internet to support a mass connectivity between people and 
information is felt to have radically altered the relationship between individuals and knowledge. It is 
sometimes argued that the Internet supports forms of knowledge creation and knowledge consumption 
that differ greatly from the epistemological presumptions of formal schooling and mass instruction. The 
networked relationships that Internet users have with online information have prompted wholesale 
reassessments of the nature of learning. Some educationalists are now beginning to advance ideas of 
fluid intelligence and connectivism—reflecting the belief that learning via the Internet is contingent on 
the ability to access and use distributed information on a just-in-time basis. From this perspective, 
learning is understood as the ability to connect to specialized information nodes and sources as and 
when required. Thus being knowledgeable relates to the ability to nurture and maintain these 
connections (see Chatti, Jarke, and Quix 2010). As George Siemens (2004) puts it, learning can 
therefore be conceived in terms of the “capacity to know more” via the Internet rather than relating to 
the individual accumulation of prior knowledge in terms of “what is currently known.” 
[3]  

Fourthly, the Internet is seen to have dramatically personalized the ways in which people 
learn—thereby making education a far more individually determined process than was previously the 
case. The Internet is associated with an enhanced social autonomy and control, offering individuals 
increased choice over the nature and form of what they learn, as well as where, when, and how they 
learn it. Education is therefore a wholly controllable aspect of one’s personal life, with the Internet 
facilitating a digital juggling of educational engagement alongside daily activities and other 
commitments (Subrahmanyam and Šmahel 2011). Indeed, Internet users are often celebrated as 
benefiting from an enhanced capacity to self- organize and curate educational engagement for 
themselves, rather than relying on the norms and expectations of an education system. 

THE EDUCATIONAL IMPLICATIONS OF THE INTERNET  
All these various shifts and realignments clearly constitute a fundamental challenge to the 

traditional forms of educational provision and practice that were established throughout the 
nineteenth and twentieth centuries, especially institutionalized modes of formal schooling and 
university education. For many commentators, therefore, the Internet contradicts the monopoly of 
state education systems and the vested interests of the professions that work within them. In all of 
the ways just outlined, the Internet would certainly seem to test established educational boundaries 
between experts and novices, the production and consumption of knowledge, as well as the timing 
and location of learning. In terms of how education is provided, the Internet is associated with a 
range of radically different learning practices and altered social relations.  

The Internet has certainly prompted ongoing debate and concern within the educational 
community. On one hand, many educationalists are busying themselves with rethinking and 
reimagining the notion of the school and the university in ways that respond to the demands of the 
Internet age. There have been various proposals over the past decade for the development of 
educational institutions that are better aligned with the characteristics of Internet-adept learners and 
online knowledge. As Collins and Halverson (2009, 129) put it, the task of reinventing schools and 
universities for the Internet age involves not only “rethinking what is important to learn” but also 
“rethinking learning.” This has seen modes of schooling being developed that are built around the 
communal creation (rather than individual consumption) of knowledge, in an attempt to imbue 
learning with a sense of play, expression, reflection, and exploration. The past ten years has seen a 
rash of ideas from enthusiastic educators proposing the development of new pedagogies and 
curricula built around social interaction, exploration, gaming, and making. All of these proposals 
for school 2.0 reflect what Whitby (2013, 9–11) describes as new models of education provision 
based around “openness to learning and masterful tech-savvy.” 
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However, in contrast to these re-schooling proposals has been a countermovement to align 
the Internet with more radical forms of educational deinstitutionalization. [4] These de-schooling 
arguments have proven popular with groups outside of the traditional education establishment, 
framing the Internet as capable of usurping the need for educational institutions altogether. Key 
concepts here include self-determination, self-organization, self-regulation, and (in a neat twist on 
the notion of do-it-yourself) the idea of do-it-ourselves. All these ideas align the Internet with a 
general rejection of institutionalized education—especially what has long been critiqued as the 
obsolete banking model of accumulating knowledge content. Instead, Internet-based education is 
conceived along lines of open discussion, open debate, radical questioning, continuous 
experimentation, and the sharing of knowledge.  

As with other aspects of digital activity, education is therefore imagined as something that is 
now open to reprogramming, modification, and hacking to better suit one’s individual needs. 

As Dale Stephens (2013, 9) reasons:The systems and institutions that we see around us—of 
schools, college, and work—are being systematically dismantled…. If you want to learn the skills 
required to navigate the world—the hustle, networking, and creativity—you’re going to have to 
hack your own education. 

These are all highly contestable but highly seductive propositions. Indeed, whether one agrees 
with them or not, these arguments all highlight the fundamental challenge of the Internet to what was 
experienced throughout the past one hundred years or so as the dominant mode of education. It is 
therefore understandable that the Internet is now being discussed in terms of inevitable educational 
change, transformation, and the general disruption of twentieth-century models of education provision 
and practice. As the noted technology commentator Jeff Jarvis (2009, 210) concluded in an acclaimed 
overview of the Internet’s societal significance, “education is one of the institutions most deserving of 
disruption—and with the greatest opportunities to come of it.” Bold statements such as these are now 
being made with sufficient frequency and conviction that talk of an impending digital disruption of 
education is now rarely contested. Many people, therefore, see the prospect of the Internet completely 
reinventing education not as a matter of if, but as a matter of when.  

Whether one agrees with any of these latter arguments or not, it is clear that the topic of “the 
Internet and education” needs to be approached in a circumspect manner. The predominantly 
optimistic rhetoric of transformation and change that currently surrounds the Internet and education 
distracts from a number of significant conflicts and tensions that need to be better acknowledged 
and addressed. This is not to say that we should adopt a wholly antagonistic or wholly pessimistic 
stance. Indeed, many of the issues just outlined should not be assumed automatically to be cause for 
concern. There are, after all, many people who will be advantaged by more individualized, elitist, 
competitive, market -driven, omnipresent, and de-emotionalized forms of educational engagement. 
The Internet clearly works for the millions of people who are learning online at this very moment.  

Yet while it may well be that the Internet is helping some individuals to engage with education 
in more convenient, engaging, and useful ways, we would do well to acknowledge that this is unlikely 
to be the case for all. Any Internet-led changes in education are accompanied by a variety of unintended 
consequences, second -order effects, and unforeseen implications. Perhaps the most important point to 
consider is the well-worn tendency of digital technology to reinforce existing patterns of educational 
engagement—helping already engaged individuals to participate further, but doing little to widen 
participation or reengage those who are previously disengaged. In particular, any discussion of the 
educational potential of the Internet needs to remain mindful of the limited usefulness of a technical -fix 
approach to understanding contemporary education. [5] The Internet should not be seen as a ready 
solution to apparent inefficiencies of twentieth-century education institutions or practices—it will not 
lead automatically to more engaged or motivated learners, more highly skilled workforces, or rising 
levels of national intelligence and innovation. Instead, it is likely that many of the problems of 
contemporary education are primarily social and cultural in nature, and  
therefore require social and cultural responses. As such, while there is plenty of scope for the increased 
use of the Internet within education, any claims for change and improvement should be seen as 
contentious and debatable matters, rather than inevitable trends that educators have no choice but to 
adapt to. To reiterate a key theme that has emerged throughout our discussion, underlying all of the 
issues raised in this chapter are questions of what sort of future education one believes in. As such, the 
role of the Internet inimproving, transforming, or even disrupting education is a deeply complex and 
ideologically loaded matter that goes well beyond technical issues of how to personalize the delivery of 
educational content, or support the production and consumption of online content. The future of 
education may well involve increased use of the Internet—but will not be determined by it.  
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СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ЖАН-ЖАҚТЫ 

ДАМЫТУДАҒЫ ƏЛЕУМЕТТЕНДІРУДІҢ МАҢЫЗЫ 
 

Президентіміз Н.Ə.Назарбаев өз жолдауында айтқандай: “Қазақстан 
Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында” орта білім 
берудің мақсаты жылдам өзгеріп дүние жағдайларында алынған терең білімнің, кəсіби 
дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін - өзі іске асыруға, өзін - өзі дамытуға 
жəне өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті 
жеке тұлғаны қалыптастыру деп көрсетеді. Осындай күрделі мақсаттың жүзеге асуы білім 
берудің үздіксіздігін қамтамасыз ету жағдайына байланыстылығын да көрсетті. 
Республикада бұл міндеттердің шешу жолы білім берудің қосымша дамыту 
бағдарламаларында айқындалады. Сондай -ақ “ҚР тəлім тəрбие тұжырымдамасында” 
үздіксіз тəрбиенің негізі – ұлттық тəлім тəрбие деп қарастырады. Мұнда əрбір халықтың 
тəлім - тəрбиелік мұрасы - мəдениеттің құнды бөлігі немесе қазақ халқының педагогикалық 
ой- пікірлерін бүкіл оқу тəрбие жүйесінің тірегіне айналдыруды көздейді.  

Осыған орай, мектепте оқушыларды тек сабақта немесе сыныпта ғана тəрбиелеп жəне 
қалыптастырып қана қоймай, сыныптан тыс жұмыстарда да тəрбиелеу қажеттілігі маңызды 
болып отыр. [1]  

Сондай-ақ, қазіргі таңда біз жас ұрпағымызды жан-жақты етіп, тəрбиелей білуіміз өте 
маңызды. Заманның талабына сəйкес, жыл сайын оқудағы бағдарламалар да, жылдан-жылға 
өзгеріс үстінде.Сыныптан тыс тəрбие жұмысы тұлғаның əлеуметтік қалыптасуын 
қамтамасыз етуде соған жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылған 
жəне сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып келетін тəрбие жұмысының дербес түрі. 
Ол əртүрлі тəрбие əрекеттерінің жиынтығы ретінде оқушылардың кең көлемде əрі терең, жан 
- жақты тəрбиелік ықпал ете алады.  

Сыныптан жəне мектептен тыс жұмыстарда оқушыларға тəрбие беру мəселелерін 
əртүрлі бағыттарда қалыптастырып, дамытуды ғалым – педагог- психологтар өз үлестерін 
қосты. Атап айтсақ, сыныптан тыс жұмыстардың қалыптасу даму тарихындағы 
ерекшеліктеріне өз үлестерін қосқан ұлы ғалымдарымыз ( Н.К.Беспятова , А.Т. Малый , Л.П. 
Матковская, М.Б. Коваль, Б.И.Каюмов, Ф.А. Фрадкин , В.А. Капранова); 

 Сыныптан тыс жұмыстар қызметін басқаруды жетілдіру (Грекова О). 
 Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушылардың қоғамдық саяси белсенділігін 

дамыту (И.Н. Цымбалюк , Л.Ю. Садыкова , Н.А. Антыгина , В.Н. Лыков , В.Н. Дармодехина , 
Н.Д. Зверьева , М. Куранов, Н.И.Меняева);  

 Сыныптан тыс жұмыстардағы еңбек тəрбиесі (Ю.Г.Памория , А.И. Ковалева , Л.И. 
Каучукова , Н.А. Запорожец, М.А Углицкая); 

 Сыныптан тыс жұмыстардағы адамгершілік тəрбиесі (Л.А. Оралова , Қ.Т. Əтемова , 
И.К. Тен , Н.И.Минибаева, Ж . Сəдірмекова); 

 Мектептен тыс мекемелер мен əлеуметтік тəрбие мекемелері арасындағы өзара 
ықпалдасудың (П.Д. Георгиева, Г.И. Миячива, С.А. Михайлович,Р.П.Виркус педагогикалық 
проблемалары олардың кейбір шетелдік тəжірибелері зерттелген бағыт;  

 Атеистік тəрбие проблемалары (А.И Пак) эстетикалық тəрбие А.С.Каргин, Л.И. 
Шахова), экологиялық тəрбие (Ш.Арзымбетова );  
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 Өз бетінше білімді жетілдіру мен əуесқойлық тəрбиесі (Л.Ф.Каразян В.В. Политова, 
Л.Г.Садықова) . 

Сыныптан тыс жұмыстар тарихына қатысты мəселелер Н.И. Қойшыбаева, К.Ж. 
Қожахметова, И.А. Əділханов, Г.И. Мұханова жəне т.б. еңбектерінен ойып тұрып орын алған.  

Қазақстандағы сыныптан тыс тəрбие жұмыстары мəселесін тереңдете қарастыруда жəне 
оны қажетті деректермен байытуда Қазақстандағы мəдени ағарту жұмыстары мен мəдени 
құрылыстарына байланысты белгілі бір жекелеген тарихи кезеңдерге арналған тарихшылардың 
(С.Б. Байшиев, Р.Б. Сүлейменова , Х.Бейсенов , М. Абдукадирова, В.Г.Макаров ,Б.А. Амантаева , 
Е.Ш. Қуандықов , А.Ғ. Ибраева жəне т.б.) еңбектерінің маңызы зор. Тəрбие теориясы 
мəселелеріне еңбек жазған Қазақстандық ғалымдардың еңбектері де сыныптан тыс жұмыстары 
мəселелеріне теориялық – əдіснамалық тұрғыдан зерттеуге (С.А. Ұзақбаева, М. Х. Балтабаев, 
К.К. Жанпейсова, Л. Керимов, Б.Ы. Мұқанова, Г.К. Нурғалиева т.б.) үлкен септік жасайды. 
Сондай - ақ сыныптан тыс жағдайды тəрбие түрлерінің əрбір дара саласына жүргізілген 
Қазақстандық ғалымдардың (А.Ф.Дайкер, А.И.Бабаков, Ш.А.Əділханов, С. Ешимханов, З.У. 
Кенесарина, К.Ж.Бұзаубақова, М.Р.Көпжасарова) еңбектерінде де тұжырымдар кездеседі. Біздің 
зерттеу тақырыбымызға жақын келетін оқушылардың ұлттық тəрбиесін дамытуда көркем 
шығармаларды (Е.А. Серегина), музыка өнерін (В.Г. Кезин), халық білімдерін (Н.Ш. Блягоз), 
халықтың дəстүрлерін (Ю.Ф. Виноградов, Т.Д. Замбалова) халық педагогикасын (Н.С. Иванова, 
З.А. Хусаинов, С.Н. Черябкина., Б.Х. Қойбағарова., А.Б. Айтжанова жəне т.б.) пайдалану 
мəселелері қарастырылған еңбектер де жоқ емес. Сонымен, оқушыларға ұлттық тəрбие беру 
бағытында орнатылған ғылыми зерттеулерге жасалған талдау сыныптан тыс жұмыстарда 
оқушыларға ұлттық тəрбие беру мəселесі зерттеушілердің назарынан тыс қалғандығын 
дəлелдейді. Бүгінгі таңда оқушылардың ұлттық тəрбиесін сыныптан тыс жұмыстарда дамытудың 
қажеттілігі мен мектепте, мектептен тыс ұйымдардың ұлттық тəлім тəрбие берудегі қызметінің 
жан-жақты жүзеге асырылмауы жəне мектепте сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға арналған 
ғылыми негізделген əдістеменің тапшылығы арасындағы қарама -қайшылық нақты көрініс алып 
отырғандығы байқалады. Бұл қайшылықтардың шешімін табу зерттеу жұмысымыздың 
тақырыбын “Сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға тəрбие беру жолдары” деп таңдауға 
мүмкіндік берді. [2]  

Сыныптан тыс тəрбие жұмыстарында оқушылардың еңбек тəрбиесі мəселесіне 
теориялық - əдістемелік тұрғыда жүргізілген зерттеулерде кездеседі. 

Айталық, Б.Н. Буттов оқушыларды қоғамдық пайдалы жұмыстарға тарту арқылы 
олардың белсенді ұстанымын тəрбиелеу процесін қарастырады. Автор мұнда сыныптан тыс 
жұмыстың мынадай негізгі бағыттарын бөліп көрсетеді:  

1) Қоғамдық пайдалы жұмыс: өндірісті еңбекпен əртүрлі нысандарда абаттандыру; 
2) Өзіне – өзі қызмет көрсету шаралары. Осы жұмыстардың тəрбиелілік тиімділігі 

дəйектелді. 
А.П. Жильцов ауылдық жердегі оқушылардың жақсы еңбек пен демалысын 

ұйымдастыру, қоғамдық пайдалы жұмыс əдістері мəселені бірінші болып зерттеу жұмысын 
жүргізеді.  

А.П. Сперанский оқушыларды сыныптан тыс жұмыстарда политехникалық тұрғыдан 
дайындау міндеттерін қарастырады. 

Сонымен, қорытындылай келе, сыныптан тыс жұмыстағы тəрбие іс-əрекеттерін 
басқаруды дамыту балалар мен ересектердің шығармашылық ынтымақтастығы қатынастары 
негізінде жəне оны өзін-өзі басқарумен ұштастыру арқылы іске асырылады.  

Сыныптан тыс тəрбие жұмыстарында балалардың ойын элементтерін пайдалану 
мəселесі де арнаулы зерттеу нысанына айналады. Ойын-баланы əлеуметтік тұрғыдан болсын, 
жалпы өмірде болсын, жан-жақты қалыптастыруға арналған таптырмас іс-əрекет десекте 
болады. Ойын барысында балада қиял мен идея пайда болады. Ол ойын əрекеті арқылы тез 
қимылдайды жəне онда, ойынға деген құштарлық сезімі оянады. Мəселен, зерттеуші В.А 
Шмаков шығармашылдық сюжетті-рөлді ойын түрлерін жетілдіріп оларды. жазғы жұмыс 
тəжірибелеріне қолдануды жүзеге асырады.  

Сыныптан тыс сабақтардың барлық формалары мен əдістерін санап шығу өте қиын 
жəне мүмкін емес. Ең алдымен, өнерпаздар клубтарын жəне ғылыми қоғамдарды құруды 
көрсеткен жөн. Себебі, балаларға тек сабақты ғана оқытып қоймай, қоғамдық, іс-шаралар 
мен ұйымдарға, жиі-жиі конкурстар ұйымдастырып, сол конкурстарға қатыстырсақ, онда 
баланың сабаққа деген ұмтылысы одан əрі, ояна бермек. Қоғамға пайдалы іс-əрекеттерді 
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ұйымдастырудың, мектеп оқушыларының мəдени дүниетанымын көтерудің формалары 
алуан түрлі бола түспек. [3]  

Өкінішке орай, сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыруда əлі де болса айтарлықтай 
кемшіліктер кездеседі. Кейбір мектептер үшін бұл жұмыстың жеке бағыттарын ғана дамыту 
тəн болып отыр. Мəселен, кейде педагогтар мен оқушылар ұжымдары өз күш -жігерін дене 
тəрбиесін немесе эстетикалық тəрбиені ұйымдастыруға ғана бағыттайды. Енді біреулерінде 
енбекке тəрбиелеуге, ғылыми-техникалық шығармашылықты дамытуға ғана, баса назар 
аударылады. Комплексті түрде тəрбиелеу – балалардың жан-жақты дамуын талап етеді. 
Сыныптан тыс жұмыстың бір бағытын арттыру, оқушылардың ынтасы мен бейімділіктерінің 
жан-жақты дамуын тежеп, баяулатады. Педагогтар ұжымдарының кезек күттірмейтін 
міндеттерінің бірі – мектеп ұжымдары іс-əрекеттерінің барлық негізгі бағыттарын дамытуды 
қамтамасыз ететін жүйе құру. 
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ҚАЛЫПТАСТАРУДЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 
 

Елбасы Н.Ə. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстанның əлемдегі 
бəсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіру стратегиясы арқылы дамуымызға жаңа серпіліс 
беретін басымдылықтарды айқындап берді [1]. Республика өміріндегі өзгерістер білім беру 
саласына соның ішінде құқықтық тəрбиелеу ісіне де əсерін тигізуде. Əлемдік білім беру 
кеңістігіне толығымен кірігу білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруді талап етеді.  

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
бағдарламасында оқушыларды адам құқығы мен бостандығын құрметтеуге тəрбиелеу 
қажеттілігі басты міндеттердің бірі ретінде қарастырылған [2]. Бағдарлама 2016 жылы 1 
наурызда Президент Жарлығымен күшін жойды. Бағдарлама қабылданған кезден бастап бес-
алты жылдың ішінде біршама əрекеттер жасалды, аталмыш іс -шаралардың басты 
ұстанымдарының бірі –құқықтық білім берудің сапасын арттыру болды.  

Қазақстан Республикасының «Жалпыға бірдей міндетті құқықты оқытуды 
ұйымдастырудың шаралары» қаулысын орындау мақсатында осы жылдардан бастап, барлық 
білім мекемелерінде жоспарға сəйкес іс-шаралар ұйымдастырылуы қажет болатын, бүгінгі 
таңда аталмыш қаулы да өз күшін жойған [3]. Бұл қаулының да құқықтық сауаттылықты 
артырудағы маңызы зор болды. Барлық білім беру мекемелерінде құқықтық жаппай оқу 
басталды, құқықтық пəнді оқу міндеттелді. Қазақстан Республикасындағы жастардың басты 
борышы – азаматтардың бостандықтары мен құқықтарын, міндеттерін оқып үйрену, 
орындау, заңды құрметтеу, құқықтық білім алу. Сондықтан қоғамның талабына сай 
жастарды жан-жақты тəрбиелеу үрдісіндегі мемлекет алдында тұрған маңызды міндеттердің 
бірі – оқу тəрбие жұмысының барлық құрылымында құқықтық білім беру мен тəрбиеге 
айрықша мəн беріп, оны ұйымдастырудың тиімді жолдарын, тəсілдерін үнемі жетілдіру, 
жаңарған қоғамның саяси құқықтық сана сезімдерін қалыптастыру. Əлемдік білім беру 
жүйесіне ену жағдайында саяси-құқықтық жағынан белсенді азаматтарды даярлау үшін 
құқықтың кейбір салаларын тереңдете оқыту еліміздің құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам 
құру барысындағы мəселелердің шешілуіне септігін тигізді.  

Құқықтық білім берудің маңыздылығы күн өткен сайын арта түсуде. Заңды білу – заман 
талабына айналды. Əр азаматқа қазіргі қоғамдағы қарым-қатынас заңдылықтарын терең 
ажырататын құқықтық сана, құқықтық мəдениет қажет. Қоғамдық қатынастарда мəні зор 
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əлеуметтік нормаларды – тарихи құқықтық жүйенің қайнар көзі немесе құқық ғылымының 
негіздері деуге болады.  

Құқықтық ағарту немесе құқықтық білім қалыптастыру — заң ережелерін білу, оны 
насихаттап, күнделікгі тұрмыста ұстана алатын дəрежеге жеткізу. Бұл іргелі білім 
қалыптастыру, оны жүйелі түрде жүзеге асыру, студенттер алған білімнің күнделікті тұрмыс 
талаптарына сəйкестігі мен адамгершілік нормаларына сабақтастығы оның негізділігінің 
белгісі ретінде қарастырылады. Барлық жоғары оқу орындарындағы "Құқық негіздері" пəні 
студенттердің құқықтық мəдениеттілігін қалыптастыруға бағытталуы оларда құқықтық сана 
қалыптастыруға септігін тигізеді. Сонымен қатар жастар жəне балалармен жұмыс істейтін 
мамандықтардың барлығында құқықтық əлеуметтендіру жұмыстарына даярлық осы 
құқықтық мəдениет қалыптастыру аясында болуы керек. Жастардың құқықтық білімі, ең 
алдымен, жеке тұлғаның құқықтық дамуының сипаты мен дəрежесін көрсетеді. Жастардың 
құқықтық білімін көтеру үшін теориялық- əдіснамалық негіздемелерін анықтау өте қажет. 
Қазіргі кезеңде құқықтық білім беруде дамыған елдердің жетістіктері мен өз еліміздің тарихи 
құндылықтарын біріктірудің маңызы өте зор. Ғалымдардың көзқарастары мəдениет пен 
ғылым, саясат пен экономика бір мақсатты көздеп, бір ортақ құндылықтарына қызмет ету 
керек дегенге келіп саяды.  

«Құқықтану негіздері» пəнін оқыту біздің мемлекетіміз көздеп отырғандай, 
Қазакстанда құкықтык қоғам орнату бағытының жүзеге асырылуымен байланысты. 
Құкықтық нигилизм мен бұқараның құқықтық мəдениетінің төмендігі қазіргі Қазакстан 
коғамының демократия мен прогресс жолындағы басты кедергі болып отырғаны белгілі. Ел 
көлемінде реформалардың кең ауқымда жүріп жатуына сəйкес құкыктык білімнің жаңа 
мазмұны жоғары құқыктық мəдениеті бар тұлғаны қалыптастыруға, жастарды дүниежүзілік 
кұкықтанушылық ғылымдардын жетістігімен қауыштыруға, сонымен қоса, өз халқының 
құкықтық мұраларының бұлағынан сусындатуға бағытталуы керек.  

Қазіргі кезде білім жүйесі құрылымдық жəне мазмұндық тұрғыдан жаңару үстінде. 
Білімді ізгілендіру мен демократиялаңдыру бағытында үлкен өзгерістер жасалып жатыр. 
Қазақстанның əлеуметтік, азаматтық жəне құқыктык мемлекет орнатуға, қоғамды 
демократияландыруға бағыт алуы жалпы білім беретін мектептерде құқықтану негіздерін ең 
өзекті пəндердің бірі ретінде алдыңғы лекке шығарып отыр. Өйткені, келешекте өркениетті 
қоғам орнату кұқықтық білім берудің бүгінгісіне тəуелді. Осыған орай, құқықтану негіздерін 
бұдан гөрі толық жəне ертерек бастап оқыту мəселесі алға тартылуда [4].  

Əлемдік білім беру жүйесіне ену жағдайында құқықтық білім беруге қатысты 
жаңашыл, ауқымды бағдарламалардың болуы құқықтық білім берудің сапасын арттырады. 
«Құқықтану негіздері» пəні ауқымында келесі бағдарламалар жүзеге асырылады: 

-білім берудің негізгі бағдарламасы; 
-бағдарлы білім беру бағдарламасы; 
-қосымша білім беру бағдарламасы.  
Мектептің негізгі сатысына (10-11-сыныптар) арналған бағдарлы білім беру 

бағдарламасының мазмұны екі бағдарда: жаратылыстану-математикалық бағдарда білім 
беретін мектепке (сыныпқа) арналған «Құқықтану негіздері» оқу курсының білім 
мазмұнымен; қоғамдық-гуманитарлық бағдарлы мектепке (сыныпқа) арналған «Құқықтану 
негіздері» оқу курсының білім мазмұнымен айқындалады.  

Қазіргі кезеңдегі құқықтық білім беруде құқықтық тəрбие мен білім берудің тұтас 
жүйесін құру қажеттігі туындайды, Бұл салада əр категория халықтарының білім берудегі, 
кəсіби жəне жас аралық ерекшеліктерін ескеру маңызды. Құқықтық білім берудің бұрынғы 
концепциясы негізінде жаңа қоғамдық өмірге лайықталған концепциясын құрастыру қажет 
немесе оның негізі мынадай принциптерді алған жөн: 

-құқық нормаларында адами құндылықтарды дəріптеу;  
-конституция мен заңнамада құқықтарды міндеттермен ажырамас бірлікте қарастыра 

отырудың негізінде тұлғаның бойында жоғары руханилықты тəрбиелеу; 
-жан-жақты мемлекеттік қолдау арқылы əлеуметтің құқықтық білімділігі мен 

құқықтық ағартуын қамтамасыз ету. 
Түбінде құқықтық мемлекет құруды мақсат ететін əрбір мемлекет азаматтарына 

құқықты оқытуға ерекше көңіл бөлінуі тиіс, оқыту бағдарламаларын кеңейтуге, құқықты 
оқытуға бөлінетін сағат саны мен құқықтық əдебиеттерді көбейтуге, құқықтық тəжірибені 
дамытуға мүдделі болуы керек. Балаларға мектеп жасынан қоғамдық тəртіпті қатаң сақтауға, 
өзгелердің ар-ожданын құрметтеуге үйрету арқылы құқықтық білім беру керек.  
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Жалпы құқықтық білім берудің негізгі мақсаты заңды құрметтеуді қалыптастыру жəне 
өмірлік практикада белсенді пайдалана білу. Бұл білім міндеттерден тұрады:қол жетерлік 
(жас ерекшеліктеріне байланысты), жүйелілік, практикалық маңыздылығы құқықтық білім 
беруде екіге бөлінеді: 

 Жалпы азаматтық құқықтық білімдерді меңгерту. 
 Кəсіби қызметіне байланысты құқықтарды меңгерту.  
Біріншісі- жалпы білім беретін орта мектептерде шешілсе, екіншісі-кəсіби-

техникалық, арнайы орта жəне жоғары оқу орындарында. 
Құқықтық білім берудегі міндеттерді шешуде орта жəне жоғары мектептерде 

жастарға құқықтық білім беру жəне тəрбиелеу мəселелері құқық пəндері бойынша ғылыми 
өңделген, жан-жақты теориялық базасы жағынан жабдықталған жəне əдістемелік білім беру 
жағынан қамтылғаны қажет. 

Жастардың құқықтық өмірге ұмтылуы демократиялық қоғамның қозғаушы күші 
десек, ал оның тірегі азаматтардың өз құқықтары мен міндеттерін білуі болып табылады. 
Ендеше, жастарға құқықтық білім берумен, олардың құқықтық мəдениетін қалыптастыру ісі- 
мемлекет алдындағы аса маңызды стратегиялық мəні бар бағыттардың бірі. 

Құқықтық мемлекет – ұзақ тарихи дамудың жемісі. Ол үрдіс күрделі, қиын, əрі сан – 
салалы, мол қаржыны, жалпы мемлекеттік деңгейдегі ұйымдық – құрылымдық шараларды, 
бүкіл педагогтар, зиялылар қауымының қажыр – қайратын, рухани ізденістерін қажет етеді. 
Демек ел, ұрпақ тағдыры үшін маңызы мен жауапкершілігі айрықша білім беру ісіне 
барлық деңгейдегі мемлекеттік органдардың бетбұрысы, қамқорлығы керек.  

Мектепте құқықтық тəрбие беру үрдісін 1-4 сыныптар, 5-8 сыныптар, 9- сынып, 10-11 
сыныптар деп кезең-кезеңмен өткізу керек. 

1-4 сыныптар.Алғашқы құқықтық ұғымдармен танысады,яғни бастауыш сыныптарда 
адамгершілік тəрбиесіне баса көңіл бөлінеді. Содан кейін əркімнің өз істеген ісіне 
жауапкершіліктің болатыны түсіндіріледі. Мысалы олар мектептің өздеріне бұрын беймəлім 
ішкі тəртібін меңгереді, мғндеттерін ұғынады, алғашқы қоғамдық тапсырмаларды 
орындайды (кезекшілік, санитарлар). Осы əрекеттер барысында оларда сынып, мектеп 
алдында жауапкершілік сезімдері қалыптасады. 

5-8 сыныптар. Бастауышта алған құқықтық білімді жетілдіреді. Қазақстан 
Республикасы заңдары туралы жалпы мағлұмат алады, азаматтардың негізгі құқықтары жəне 
міндеттерімен танысады, қоғамдық жерлердегі ережелерді түсініп, талқылап, сақтайды. 
Оқушылардың саналы əрекеті қалыптасады. Тəртіп бұзушылыққа төзбеу, жеке 
жауапкершіліктің қалыптасуы ( қоғам алдындағы жауапкершілік. Құқық бұзушылық 
салдарынан арнайы мектептерге мəжбүрлеп жғберу мүмкіндігі). 

9 – сынып. Арнайы құқық негіздері курсы оқылады. 
10 – 11 сыныптар. Мемлекет жəне құқық мəселелері бойынша теориялық тұрғыдағы 

мəселе қозғай алады. Құқықтық жағдайлар мен айғақтарды нақты өмір жағдайларымен 
байланыстырады. Адамдардың əрекетіне баға беру, құқықтық дағды қалыптасады. Қоғамға 
қарсы əрекеттен сақ жəне оны болдырмауға тырысады. Дүние танымы қалыптасып, 
құқықтық мəдениеті өсе түседі.  

Мектепте оқушылардың құқықтық мəдениетін қалыптастыру бір жақты ғана болмауы 
керек. Сондықтан оның сабақтан тыс нысандары бекітіледі. Мысалы: - Мектеп жарғысымен 
танысу;  

 Мектеп заңдарын қабылдау. Оны қабылдау барысында оқушыларға кең 
мүмкіндіктер беру. Аталған шараларға оқушыларды мейлінше көптеп тарту; 

 Жыл сайынғы құқықтық апталық өткізу. Оның жоспарын жүйелі түрде жасау. 
 Құқықтық тақырыптағы айлық өткізу. («Балаларды нашақорлықтан қорғау»). 
 Құқық тақырыбында Көңілді тапқыштар клубын ұйымдастыру. («Адам жəне заң», 

«Заң жəне біз», «Темекі соты», «Түсініксіз жастар» т.с.с.). 
 «Қиын» балалармен тұрақты тазарту Кеңестің жұмыс істеуі. (Ата-аналарды, əр 

түрлі санаттағы оқушыларды кеңестің жұмысына қатыстырып отыру керек) [4]. 
 Құқық қорғау органдарының қзметкерлерімен кездесулер ұйымдастыру. 
 Құқықтық үйірмелердің жұмыс істеуі. ( « Жас заңгер», «Құқықтынушы»). Үйірме 

белсенді оқушылардың қатысуымен құрылып, тұрақты жұмыс атқаруы керек.  
 Құқықтық ақпараттық орталықтың жұмыс істеуі. Оның арнайы бұрышы болуы 

керек.Стенділер, құқық тақырыбындағы қажетті басылымдар бір жерге шоғырлануы қажет. 
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Оны тек құқық пəнінің мұғалімдері ғана емес оқушылар да пайдалана алатындай жағдай 
туғызылу керек.  

 «Бала құқығы» педпгогикалық Кеңесінің жұмыс істеуі. Оның мақсаты бала 
құқығына қатысты құжаттармен оқушыларды таныстыру жəне оның іске асырылуын 
қадағалауға баулу.  

 Құқық тақырыбында сынып жетекшілерінің семинарлар өткізуі.  
 Құқықтық білім олимпиадасын ұйымдастыру.  Ол жыл сайын дəстүрге айналуы 

керек.  
 Құқық білгірлерінің конкурсын ұйымдастыру. 
Аталған шаралар бойынша оқушы жастарды құқықтық оқытудың мəнісі- құқықтық 

білім алуды үздіксіз жəне кезең-кезеңмен ұлғайту жəне тереңдету, заңды құрметтеу дəстүрін 
қалыптастыру болып табылады. Бұл, қоғамда келеңсіз жағдайларды болдырмауға көп 
себебін тигізеді. Құқықтық жұмыстардың сапасын арттыруда мына үш компоненттің бірлігі 
қажет. Олар: құқықтың білім беру; құқық қорғау органдары, жастар ұйымы. Қорыта келе 
құқықтық мəдениетті қалыптастыру жұмысы жүйелі түрде жүргізілуі керек. 

Біз, егеменді елді құру барысындағы аз ғана уақыт ішінде құқықтық білім беру 
саласында біршама игі істерді атқарғанымызбен, əлі де атқарылар істер жетерлік. Сол 
істердің бірі құқықтық мəдениетті тұлғаларды даярлау. Бұл жерде ұлы педагог 
А.С.Макаренконың: «Анағұрлым қиын тиетін қайта тəрбиелеу жұмысына оралмау үшін, 
əуелден дұрыс тəрбие беруге тырысу керек» деген пікірін ұмытпаған жөн сияқты.  

Құқықтық мəдениетті қалыптастырып дамыту - еліміздің болашағын айқындаушы 
көрсеткіштердің бірі десек, өскелең ұрпаққа сапалы құқықтық білім мен саналы тəрбие беру 
ұстаздар қауымынан білімділікті, құқықтық білімдерін үнемі жетілдіруді, нормативтік-
құқықтық құжаттармен үздіксіз танысып, жұмыс барысында оларды басшылыққа алуда 
үрдіске айналдыруды, салалық мекемелермен, отбасымен тығыз ынтымақтастық қарым-
қатынас орнатуды жəне қажырлы еңбекті қажет етеді. Аталмыш салада еліміздің жоғары оқу 
орындарының, отандық заңгерлердің де рөлі ерекше болуы шарт. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «КОУЧИНГ» В УСЛОВИЯХ КППК И ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Актуальность применения инновационных технологий в педагогике обусловлена 

повышением требовательности к эффективности и результативности процесса обучения. 
Коучинг возник на стыке психологии, менеджмента, философии, аналитики и логики. Эта 
дисциплина имеет свой предмет, задачи, принципы, направления и основную процедуру.  

Технологии коучига могут быть использованы не только как стиль преподавания, но и 
как способ взаимодействия с коллегами , с родителями воспитанников посещающих 
образовательные учреждения. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на суть процесса 
и открывает новые возможности для развития эмоционального интеллекта. 

При использовании методологии коучинга в процессе обучения роль педагога 
обогащается. Это не только функция передачи знаний и обучения навыкам, но еще и 
реализация стимула и интереса к обучению. 
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Коучинг на Западе известен уже более 30 лет, с 2001 года он стал в Америке 
профессией. В Казахстане этот метод молод, но он уже начал входить в работу в системе 
образования. Коучинг стал известен благодаря Тимоти Голви. Так что такое «коучинг»? 

Предлагаем несколько определений, данных его автором Тимоти Голви. 
 Это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его 

эффективности. Коучинг не учит, а помогает учиться. 
 Это процесс, помогающий человеку взглянуть на развитие его личности, на 

конкретный этап её развития, то есть открыть человеку глаза на многие полезные ему вещи.  
 Это процесс, позволяющий личности при использовании нужных методов и 

приёмов добиться самых высоких результатов. 
Философскими и психологическими основами коучинга являются методы диалога, 

гуманистическая концепция эмоционального интеллекта и др. Одна из фундаментальных 
составляющих данной технологии - Закон Парето, - один из наиболее распространённых 
способов оценки эффективности какой-либо деятельности. В литературе его ещё называют 
принципом наименьшего усилия. Ещё в конце ХIХ века известный итальянский экономист 
Вильфредо Парето выявил математическую закономерность: 20 % усилий дают 80% 
результата, а остальные 80 % усилий реализуют лишь 20%. Следовательно, выбрав те 
оптимальные ресурсы, которые дают наибольший эффект, можно достичь высоких 
результатов малыми издержками.  

Основоположник коучинга Милтон Эриксон сравнивал человека со звездой. Он 
определил основные принципы коучинга, где каждый принцип — это луч. По его мнению, 
все люди:  

1. Хороши такими, какие они есть. 2. Уже обладают всеми ресурсами для успеха. 3. 
Всегда делают наилучший для себя выбор на данный момент. 4. Имеют позитивные 
намерения за каждым поступком. 5. С каждым выбором «растут» или «умирают». 6. 
Изменения неизбежны. 

В дальнейшем эти принципы были доработаны его последователями, и в 
современной версии они выглядят следующим образом: 

 Гарантировать результаты в коучинге нельзя. 
 То, что получилось с одним, может не получиться с другим!  
 Изначально со всеми людьми всё в порядке, их не надо «чинить», внутри каждого 

гений.  
 У всех есть все необходимые ресурсы для достижения своих целей. 
 Каждый может научиться тому, чему он хочет.  
 В определённый момент времени мы делаем наилучший выбор из всех возможных. 
 У каждого действия есть изначально позитивное намерение.  
 Работа в паре (ученик-наставник) и разделение ответственности. 
 Приоритет настоящего и будущего (а не зацикливание на прошлом).  
 Конфиденциальность. 
 Отсутствие советов.  
 Безоценочная позиция. 
 Помощь в создании новых возможностей и способностей, развитии 

своего потенциала. 
 Экологичность. 
Почему технология коучинга актуальна для образования? 
Во-первых, в современном образовании всё более отчётливо ощущается потребность 

в новых формах развития и обучения детей, соответствующих потребностям времени и его 
задачам.  

Во-вторых, задача личностно-ориентированного обучения официально заявлена в 
стандартах образования второго поколения. 

Но разработка практических технологий реализации личностно-ориентированного 
образования в учебно-воспитательной работе, как и системы подготовки педагогов к новому 
подходу, пока находится на стадии зарождения, и многие технологии заимствуются из 
бизнеса ит.д. 

Учитывая, что данный метод приносит положительные результаты, возможно, 
пришло время обратить на него внимание. «Коучинговый» подход максимально 
соответствует концепции личностно-ориентированного обучения, а коучинговые навыки 
органично встраиваются в профиль компетенций современного педагога. Коротко смысл  
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педагогического коучинга можно определить как движение к цели через полное раскрытие 
потенциала человека и команды. Используя коучинг, люди достигают своих целей намного 
эффективнее и быстрее, формируют ясность в выборе своего развития. При 
профессиональной поддержке коуча, т.е. проводника, возможно самостоятельно 
формулировать цели, нарабатывать стратегии и осуществлять наиболее удачные из них. 

Рассмотрим феномен коучинга в образовании. 
Педагогический коучинг — неформальная технология и искусство задавания вопросов, 

искусство мотивирования. Создание адекватных организационно-педагогических условий, 
разработки технологии педагогического сопровождения, диагностики и мониторинга. 

Цель педагога — помочь учиться, меняться и достигать целей; 
Цель учеников, либо родителей — решение конкретных задач и достижение 

прогнозируемого результата. 
Педагог не приказывает, не руководит, не инструктирует, не даёт советы, одним 

словом, не оказывает давление, воздействие. Он слушает, чтобы понять; обдумывает, 
перефразирует, суммирует, задаёт вопросы, пробуждающие осознанность; вносит 
предложения, осуществляет обратную связь. Главное — забота о том, чтобы обратившийся 
решил проблему сам.  

Технология "Коучинга" построена на теории компетентности, в ней 4 этапа: 1. 
Неосознанное незнание. 2. Осознанное незнание. 3. Осознанное знание. 4.Неосознанное 
знание. 
 

Таблица 1. Уровни компетенции  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.М. Зырянова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психогенетики 
факультета психологии Московского гос. университета имени Ломоносова, рассматривает 
коучинг как «форму консультативной поддержки, которая помогает человеку достигать 
значимых для него целей в оптимальное время путём мобилизации внутреннего потенциала, 
развития необходимых способностей и формирования новых навыков». 

 образовании существуют различные модели обучающего взаимодействия: 
1) гуру-последователь «Я говорю — ты делай»;  
2) наставник-ученик «Делай, как Я!»; 
3) личностно-ориентированнная модель — «Творческий тандем» педагог — ученик,  

общение на равных , работают вместе, деля пополам ответственность за результат, 
становятся неделимым целым. 

Данный метод построен на получение ответов на четыре основных вопроса: 
 ЧЕГО ты хочешь? 
 ПОЧЕМУ это важно для тебя? 
 КАК ты можешь достичь цели?  
 КАК ты узнаешь, что достиг результата?  
Какие компетенции использует педагог в процессе преподавания? 
Инновационный подход предполагающий осознание и использование качественно 

новых личностных категорий, которые должны стать не просто желательными качествами 
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педагога, а настоящими ключевыми профессиональными компетенциями. Методика сильных 
открытых вопросов коучинга, используемая, позволит раздвигать рамки сознания, 
стимулирует поиск ответов и решений , выстраивает логические и причинно-следственные 
связи, способствует глубокому анализу.  

Коуч не обучает, а стимулирует интерес и желание изменить ситуацию . Его основное 
отличие от педагога и наставника в том, что он раскрывает потенциал. Поэтому, на наш взгляд, 
коучинг - это инструмент повышения эффективности взаимодействия в системе образования 
 целом, в направ-лениях: педагог-обучающийся, педагог- администрация, педагог-педагог. 

 условиях КППК используются следующие формы обучения: 
 индивидуальная групповая, подгрупповая форма обучения воспитанников; 
 консультативная форма, которая предполагает взаимодействие с родителями детей с 

особыми образовательными потребностями. 
Жители города, имеющие детей отличающихся по развитию и уровню 

сформированности речи от нормы, обращаются на консультацию в кабинет психолого-
педагогической коррекции.  

Какие открытые коучинговые вопросы уместно задавать педагогу дефектологу, для 
родителей особенных детей? 

 Чем Ваш ребенок отличается от сверстников? 
 Что Вы как родители предпримите, чтобы помочь своему ребенку? 
 Кто поможет Вам преодолеть сложности и раздвинуть барьеры?  
 Готовы ли Вы учится новым технологиям, приемам и методам работы ради 

своего ребенка? Где и когда Вы это будете делать? 
 Сколько времени в день Вы готовы уделять коррекционной работе? 
 Что Вы предпримите уже завтра?  
 Что случится если все оставить как есть? 
Такие вопросы как правило, изначально вводит родителей в ступор, а затем 

значительно раздвигают границы их мышления и стимулируют к трансформационным 
действиям. Родители понимают: Мы делаем наилучший выбор для себя и ребенка, изменения 
возможны и они даже неизбежны. 

Инклюзивное образование – политика государства, направленная на полное 
включение всех детей в общеобразовательный процесс, их социальную адаптацию, несмотря 
на возраст, пол, этническую , религиозную принадлежность. Оно заключается в 
коррекционно-педагогической и социальной поддержке персональных нужд ребенка. В 
рамках коучинга с учителями общеобразовательных школ, уместно задавать такие вопросы: 

 Дети с какими диагнозами посещают инклюзивную школу? 
 Что можно предпринять, чтобы уменьшить существующие барьеры в жизни этих 

детей? 
 Какие специалисты должны работать в инклюзивной школе? 
 Что вы можете уже сегодня делать как учитель/ руководитель? 
 Оцените по шкале от 1 до 10 уровень реализации инклюзивного обучения в 

вашем учреждении. 
 Что вы готовы предпринять, чтобы улучшить ситуацию?  
Коучинг - это не только технология, это и метод управления, взаимодействия с 

людьми, способ мышления и бытия. Эффективный коучинг ведет к достижению цели, 
приносит удовлетворение, от него выигрывают все участники образовательного процесса и 
родители детей. 

Пошаговое описание технологии коучинга выглядит следующим образом: 
 выбор темы; 
 определение цели (что должны вынести из встречи?); 
 открытие реальности (что в действительности происходит, кто 

занимался рассмотрением 
 рассмотрение вариантов выбора (возможностей и ресурсов);  
 подведение итогов (ясность и осознанность со стороны ученика (группы, 

класса), взятие имна себя обязательств, осознание, есть ли у него план действий, нужна 
ли ему поддержка, помощь, будет ли он действовать с решимостью).  

Технологию можно представить ещё 
проще: шаг 1: понимание ситуации; шаг 2: 
понимание, что могло быть лучше;  
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шаг 3: понимание, как сделать лучше. 
При решении проблемы у каждого из участников коучинга есть свои обязанности. 

Во многом решение проблемы зависит от соблюдения педагогом-коучем определённых 
принципов.  

Отличие коучинга от других методов наиболее наглядно можно представить на 
приведённом примере с лыжником в книге М. Аткинсона и Р. Т. Чойс «Наука и искусство 
коучинга: Внутренняя динамика коучинга». Для достижения наибольших результатов у 
спортсмена: 

 психотерапевт выяснит у клиента, что он чувствовал, когда в детстве падал с лыж в 
снег; 

 тренер покажет и научит, как правильно двигаться на лыжах и дышать; 
 консультант расскажет об истории лыжного вида спорта и видах лыж;  
 коуч станет на лыжи рядом с вами и просто спросит о том, куда вы хотите доехать и 

каким образом. А в процессе вашего движения в пункт назначения будет вас поддерживать.  
Педагог-коуч нацелен быть:  
 нейтральным, нелинейным, всегда в контакте, добиваться ясности в мышлении и 

поведении ученика (группы), суметь его замотивировать на изменения себя; 
 учитывать, что люди по способам обучения, усвоения и переработки информации 

сенсорными каналами делятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Чтобы понимание 
сделать лучше, некоторым ученикам нужно услышать произносимые ими слова, другим 
нужно увидеть, что они написали. Третьим достаточно произнести это про себя; 

 определить, что для ученика важно, что является значимым, чтобы впоследствии 
говорить с ним на одном языке; 

 давать советы только в форме предложений, спросив разрешения и только в 
исключительных случаях; следует убрать страхи, сомнения, тревожность и прочее. 

Таким образом, педагогический коучинг может рассматриваться как инновационная 
технология профессионального мастерства современного педагога, и нужно активнее 
вводить педагогический коучинг в образовательный процесс. Всё это поможет раскрытию 
личностного интеллектуально-творческого потенциала учащихся, их родителей и педагогов. 
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ЖОБАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК 

БЕЛСЕНДІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 
 

Білім беру мен тəрбиелеудің əртүрлі концепцияларын талдау олардың барлығы 
оқушылардың белсенді іс-əрекеті принципіне əсер ететінін көрсетеді. Əлемдік жəне отандық 
педагогикалық практика арсеналынан табылған осындай əдістердің арасында жетекші орын 
бүгінде жобалар əдісіне жатады.  

Индивидуумның белсенді қызметін зерттеудегі педагогикалық тəсіл Я. А. 
Коменскийдің, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский жəне тағы басқалардың еңбектерінде берілген. 

Шығармашылық тұлғаны қалыптастыру мəселесі В. И. Андреев, М. Г. Гарунов, О. Г. 
Сущенко жəне т.б. жұмыстарында жарық көрді.  

Оқу үрдісінде оқушылардың əлеуметтік белсенділігін арттыру жолдары мен 
құралдарын ғалымдар Ш. А. Амонашвили, В. И. Бегинина, Г. И. Щукина жəне т. б. ұсынды. 
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Əлеуметтік белсенділіктің мəнін Н. Т. Абрамова, Г. С. Арефьева, Л. П. Станкевич, Н. 
Е. Воробьева жəне т. б. ашты. 

В. С. Мухина əлеуметтік белсенділіктің оң жəне теріс аспектілерін талдады. 
В. С. Ротенберг пен В. В. Аршавский іздену қызметінің биологиялық жəне əлеуметтік 

сипаты, тұлғаның əлеуметтік бейімделуі туралы теорияны құрды. 
Жоба əдісінің негізіне оқушылардың оқу-танымдық қызметінің нəтижеге бағытталуы 

туралы идея алынған, ол белгілі бір практикалық немесе теориялық маңызы бар проблеманы 
шешу кезінде алынады [1].  

Əлеуметтік белсенділікті дамытуға психологиялық-педагогикалық тəсілдерді 
қалыптастыруда Л. И. Уманская, Л. Ф. Спирина, П. В. Конаныхин оқу-жаттығулары үлкен 
маңызға ие болды. 

Жобалау қызметін оқытудың теориялық мəселелері А. А. Карачев, Б. Ф. Ломов, В. А. 
Моляко В. В. Рубцов, В. Д. Симоненко, Н. Н. Нечаев жəне т.б. зерттеулерінде қарастырылады.  

Ғылыми мақалаларда баяндалған, зерттеу міндеттеріне байланысты анықтамалардың 
тұжырымдамасын зерделеу, оның жүйелі жəне пəнаралық сипатын көрсетеді. 

Жобалау қоршаған ортаның өзгерістеріне сəйкес əрекет ретінде (Дж. К. Джонс), сондай 
 ақ шынайы қоғамның табиғи қалыптасуын басқару (Т. Л. Мальдонадо), сонымен қатар 
алдағы өнімді құрастыру жоспарын құру жəне қалыптастыру (В. А. Моляко). 
Анықтамалардың əр түрлі түсіндірмелеріне қарамастан, зерттеу жұмыстары оның 
шығармашылық, түрлендіргіш формасы екендігін куəландырады. 

Сонымен қатар, мектеп оқушыларының жобалық іс-əрекетінің проблемасымен келесі 
ұғымдар байланысты: жобалық жағдай (В. И. Аверченко, К.А. Малахов), жобалық тапсырма 
(В.Г. Горохов), жобаны модельдеу (Н.Н. Нечаев) [3].  

Қазіргі уақытта жобалық қызмет, оқушылардың танымдық белсенділігін 
қалыптастыру құралы ретінде педагогикалық заңдылықтар тұрғысынан зерттеу пəні болып 
табылады (Т.Г. Везиров, В.В. Гузеев, И.А. Зимняя, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, 
В.Ф. Сидоренко, В.Д. Симоненко, В.Э. Штейнберг жəне т.б.), психологиялық (Н.В. Матяш, 
В.А. Моляко жəне т.б.), танымдық (с. В. Аксючиц, Ф.Н. Алипханова, Р.М. Ахмедбекова, 
Г.М. Гаджиев, Л.Н. Мелехина, Л.Н. Серебренников жəне т. б.). 

Жобалық қызметтің мəні, оның оқушылардың танымдық белсенділігіне əсері С. А. 
Аксючиц, Е. Н. Бичерова, Л. Р. Зиангарова, Н. М. Конышева, Н. В. Матяш, Е. С. Полат, Н. В. 
Серегина, Н. Н. Н. Смагина, И. Д. Чечель жəне т. б. зерттеулерінде қаралды.  

«Жобалық қызмет» анықтамасы «қызмет», «жоба», «шығармашылық процесс» сияқты 
ұғымдарға ұқсайды, бірақ ғылыми білім тұрғысынан да, əдіснаманың əртүрлі 
ұстанымдарынан да басқа көзқарас тұрғысынан да басқа тəсіл болып табылады.  

«Жобалық іс-əрекет» тұжырымдамасы екі негізгі гуманитарлық пəн - педагогика жəне 
психология аясында көрініс табады. Жоба бойынша іс-əрекет психологиялық мазмұн 
негіздерін жəне педагогикалық процестің заңдылықтарын білуді болжайды [4].  

Осылайша, зерттеулерді талдау, бастапқы əдіснамалық қағидаттар жасалғанын, 
маңызды теориялық жəне практикалық материал жинақталғанын көрсетті, ол оқушылардың 
жобалау қызметінде танымдық белсенділігін қалыптастыру бойынша психологиялық-
педагогикалық зерттеулердегі үрдістерді анықтауға мүмкіндік береді. Жалпы бұл процесс 
оқытудың дəстүрлі түрлерімен жəне əдістерімен жүзеге асырылады. Мектептің білім беру 
үдерісінде бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділігін қалыптастыру құралы 
ретінде жобалық қызметтің педагогикалық мүмкіндіктерін анықтау, маңызды педагогикалық 
проблема болып табылады. 

Ғылыми əдебиеттерді талдау барысында зерттеу мəселесі анықталды: жобалық 
қызмет арқылы оқушылардың əлеуметтік белсенділігін арттыру. Осыған байланысты 
«əлеуметтік белсенділік» жəне «жобалық қызмет» ұғымдарын бөлу қажет.  

Білім алушылардың əлеуметтік белсенділігін дамытудың негізгі міндеті қазіргі əлемде 
толық өмір сүруге жəне осы ортаға пайдалы болуға қабілетті тұлғаны қалыптастыру болып 
табылады.  

Əлеуметтік белсенділік дегеніміз не? Терминдердің педагогикалық сөздігінде келесі 
анықтама беріледі: əлеуметтік белсенділік – келесі түрлер бойынша жинақтық түсінік: 
əлеуметтік-саяси, еңбек, танымдық жəне т.б. Əлеуметтік белсенділік қоғамдық пайдалы іс-
əрекеттер түрінде, уəждер мен ынталандырулар ықпалымен жүзеге асырылатын, əлеуметтік 
маңызды қажеттіліктерге негізделген. Əлеуметтік белсенділік адамның əлеуметтік меншігі 
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сияқты, тану, қызмет жəне қарым-қатынас процесінде, қоршаған ортамен адами байланыс 
жүйесі арқылы дамиды.  

Адамның əлеуметтік белсенділігі «оның күшінің, қабілеттері, топ мүшесі, қоғам 
мүшесі ретіндегі қабілеттерінің көріну деңгейі» ретінде қарастырылады. Əлеуметтік 
белсенділікті қоғамдық жұмыспен байланысты іс-шараларға дайындық ретінде түсінуге. 
Индивидтің əлеуметтік маңызды іс-шараларды іске асыруға дайындығы мен көзқарасы 
əлеуметтік белсенділік қасиеті үшін маңызды болып саналады [5].  

Психологтар мен отандық педагогтардың (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.В. 
Мардахаев П.П. Блонский, Д.А. Адамчук Н.К. Крупская) əлеуметтік белсенділікті дамыту 
проблемасына көзқарастарын жəне əлеуметтік белсенділік неден тұратынын зерделеп, 
тұлғаның əлеуметтік белсенділігі бұл - қажетті əлеуметтік қасиеттерге (ерекшелік, борыш, 
динамикалық, өзін-өзі қадағалау, байыптылық, даралық, мақсатқа талпынушылық) ие 
болуды білдіретінін атап өтуге болады. 

Л .В. Мардахаев «тұлғаның əлеуметтік қалыптасуы - бұл үздіксіз табиғи процесс » деп 
жазады. «Жеке тұлға болып қалай қалыптасатыны, оның өмірде өзін қандай деңгейде жəне қалай 
жүзеге асыратыны, қоршаған ортаға қалай əсер ететіні осыған байланысты. Адамның əлеуметтік 
мəселелерінің көбі жəне оларды оның өз бетінше шеше алу қабілеті, негізінен оның əлеуметтік 
дамуымен анықталады» [6]. Біз өз жұмысымызда Л. В. Мардахаевтың əлеуметтік белсенділік 
туралы дəл осы анықтамасын негізге аламыз, өйткені ол əр түрлі авторлар белгілі бір 
компоненттерді қамти отыра атап өткен мағынаны, толық білдіреді. Біз қоғамымыздағы жаппай 
өзгерістердің куəсі болып жатырмыз жəне мектеп оқушысы қазіргі заман талабына сай, өзін 
жүзеге асыруы оңай емес екендігі анық. Балалар əлеуметтендірудің жағымсыз жағдайларының 
құрбаны болады: отбасының, экономиканың, мəдениеттің құлдырауы, өз перспективасында 
əлеуметтік инфантилизмді, тəуелділікті, батылсыздықты туындатады.  

Осылайша əлеуметтену, процесс жəне тұлғаның даму, қалыптасу нəтижесі ретінде 
қарастырылады. 

Латын тіліндегі «жоба » (prоjectiоn) термині «алға тасталған» дегенді білдіреді. Жоба 
ықтимал немесе болжанатын объектінің прототипі, заттың мінсіз бейнесі, жай - күйі, кейбір 
жағдайларда - қандай да бір іс-əрекеттің жоспары, мақсаты болып табылады. 

«Орыс тілінің түсіндірме сөздігінде «жоба» деген сөздің үш анықтамасы көрсетілген: 
 кез келген механизм құрылысының əзірленген жоспары; 2) құжаттың алдын ала мəтіні; 3) 
идея, жоспар. 

К. М. Кантор бойынша жоба мəдениетте «ғайыптан болмысқа белсенді өту жүретін» 
адам санасының шығармашылық қызметінің көрінісі болып табылады. Автор кез-келген 
еңбек процесін құрайтын, сананың ерекше түрі ретінде жобаға үлкен мəн береді [7]. Жобаны 
құру процесі жобалау деп аталады. 

Дж.K. Джонс жобалау процесінің оннан астам анықтамаларын береді, олардың 
ішіндегі ең маңыздысы «жобалау - бұл жасанды ортада өзгерістерге əкелетін қызмет түрі». 
Кең мағынада жобалау - қоршаған ортадағы (табиғи жəне жасанды) өзгерістерді жүзеге 
асыру бойынша қызмет. Жобалау, сонымен қатар объективті əлемнің спонтанды дамуын 
басқару ретінде түсіндіріледі.  

Соңғы уақытта жобалау концепциясы, психологиялық ізденістерде білім беру 
жүйелерін жобалау проблемасының дамуына байланысты маңызды бөлігімен жəне жаңа 
мазмұнмен келісілді (Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков, Н. Ф. Талызина, И. С. Якиманская). 
Бұл салада, сондай-ақ, қолжетімді білім деңгейіне қатысты жобалаудың трансформациялық 
функциясы атап өтіледі.  

Педагогикалық əдебиетте «жоба» концепциясы бастапқыда үш маңызды ерекшелікке 
ие болды: 

 қызметті жүзеге асыру процесінде білім алушыларды білім алуға бағыттау; 
 нақты өмірге жақын жағдайында практикалық міндеттерді шешудегі шынайылық;  
 жоспарланған нəтижеге қол жеткізу үшін, ғылымның түрлі салаларынан білімді 

қолдануды қамтитын нақты өнім. 
С. Т. Шацкий, жобаның негізгі элементтерін келесі түрде анықтады: мұғалім ашатын 

баланың нақты тəжірибесі; ұйымдастырылған тəжірибе, яғни өздерінің қамқорлығындағы 
оқушылардың қызметі нəтижесінде алған тəжірибелерін қайта жасау үшін, сынып 
оқушылары білетіні (білу керек) негізінде ұйымдастыру; адам тəжірибесі туралы 
жинақталған білімдермен байланыс; оқушыға қажетті дағдылар беретін жаттығулар [8]. 
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Жобалау қызметінің білім беру аспектілерін талқылай отырып, В. И. Коротов 
«педагогикалық проекция» ұғымын қолданысқа енгізген , педагогикалық ойлаудың 
технологиялық логикасының негіздерін дамытуға үлес қосқан , жəне мұғалімнің бірде бір ісі 
мақсаттан тыс болуы мүмкін емес деген тұжырымдаманы айтқан А. С. Макаренкомен 
енгізілгенін атап өтті. Бұл оның технологиялық логикасының негізгі постулаты. Ол адам 
тұлғасының даму бағдарламасын тəрбие жұмысының мақсаты ретінде түсінгені белгілі. 
Аталған жəне басқа авторлардың теориялық зерттеулерін қарастыру, жобалық қызмет 
оқушылардың өзіндік қызмет түрі екендігін айтуға мүмкіндік береді.  

Зерттеушілер «жобалау қызметі» ұғымы педагогикада əртүрлі түсіндірілетіндігін атап 
өтеді: ол адамдардың тарихи қалыптасқан, əлеуметтік жəне экономикалық негізделген, 
қоршаған ортаға əсер ету мақсатында материалдық табиғаттың болжамды жағдайларының 
шартты түрін алуға бағытталған қажеттілігі ретінде түсіндіріледі (Н. П. Валкова, В. И. 
Михайленко жəне т. б.).  

И. И. Ляхов жобалық қызмет, əлемдегі тамаша перспективалы өзгерістерге 
бағытталған, рухани жəне практикалық қызметте көрініс табатынын өз жұмыстарында атап 
өтті. Жобалау процесі эвристикалық инновациялармен, жүйелікпен, технологиялықпен жəне 
т. б. сипатталады. 

Жоғарыда айтылғандарды түйіндей келе, біз білім алушылардың əлеуметтік 
белсенділігін қалыптастырудың негізгі мақсаты жаңа демократиялық қоғамда толық өмір 
сүруге жəне осы қоғам үшін неғұрлым пайдалы болуға қабілетті азаматтың, адамның 
қалыптасуына байланысты деген қортындыға келеміз. Əлеуметтік белсенділікті сыныптан 
тыс қызметте қалыптастыру жүйесіндегі басымдық маңызды күндерге арналған сабақтар, 
мерекелер, таңертеңгіліктер, балалар мен ересектерді біріктіретін халық өнеріне арналған іс-
шаралар, ұжымдық шығармашылық іс-шаралар болып табылады. Балаларда сөйлеудің 
белсенді дамуы бар, атап айтқанда өз ойын жеткізе білу, əңгімелесушіні тыңдау, белгілерді 
пайдалану. Мұның бəрі субъектінің ең маңызды дағдылары. Семантикалық қабілет 
қалыптасады. Əлеуметтік тəжірибе алу үшін балаларды əлеуметтік пайдалы, əлеуметтік 
маңызды қызметке тарту қажет. Ол ересектермен тығыз қарым-қатынаста жəне іскерлік 
ынтымақтастық жағдайында жүзеге асырылуы маңызды. Маңызды əлеуметтік 
проблемаларды практикалық шешу арқылы, жобалық қызмет қоғамдық өмірге қатысу 
тəсілдерінің бірі болып табылады.  

Əр түрлі қызмет түрлерін, соның ішінде жобалау қызметін дайындау жəне жүзеге 
асыру барысында білім алушылар өз қабілетіне сенімділік алады жəне жаңа əлеуметтік 
байланыстар жасайды, жаңа дағдыларға үйренеді, адамның салауатты, өнімді өмір салтын 
ұстануға, қоғамның толық құқылы мүшесі болуға мүмкіндік береді. 

Осылайша, жеке тұлғаны дамытудағы жəне оқушыларды əлеуметтендірудегі жобалар 
əдісінің мүмкіндіктері мұғалім мен оқушы қызметінің құрылымын талдау арқылы ашылады, 
ол дəстүрлі білім беру мен тəрбиелеудегі олардың қызметінің құрылымынан айтарлықтай 
ерекшеленеді. Жобалау қызметінде оқушы мақсатты анықтайды, жаңа білімді немесе іс-
əрекет əдістерін , эксперименттерді ашады, қойылған мақсаттарды шешу тəсілдерін 
таңдайды, белсенді іс-əрекеттерді қабылдайды, өз қызметіне жауапты болады, яғни қызмет 
субъектісі болып табылады. 
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АЗАМАТТЫҚ ТƏРБИЕНІҢ МƏНІН ТҮСІНУДІҢ НЕГІЗГІ ТƏСІЛДЕРІ 

 
Оқушыларды азаматтық тəрбиелеу мəселесі педагогикалық зерттеулердің жалпы 

тақырыбында маңызды орын алады. Аралас мəселелер бойынша еңбектердің тақырыбы 
үлкен, ал оқушылардың əлеуметтенуі факторы ретінде азаматтық тəрбие мəселесі бойынша 
еңбектер жоқ.  

Ғылыми əдебиетті талдау келесі мəселелер зерделенгенін анықтауға мүмкіндік берді: 
«азаматтық», «азаматтық тəрбие» ұғымдарының мəнін, оны ұйымдастырудың ғылыми 
негіздерін түсіну; азаматтық тəрбиенің тарихи-педагогикалық аспектісін; оқушыларды 
азаматтық тəрбиелеудің мазмұнын əзірлеудің жаңа тəсілдерін; оқушылардың азаматтық 
қасиеттерін қалыптастыруға ықпал ететін оқу пəндерінің мазмұнын; оқушыларды əлеуметтік 
маңызы бар қызметке енгізудің жаңа құралдары мен нысандарын ; балаларды азаматтық 
тəрбиелеу бойынша балалар ұйымдарының тəрбиелік мүмкіндіктерін; оқушыларды 
азаматтық тəрбиелеудің; болашақ мұғалімдерді тəрбие жұмыстарына дайындаудың 
инновациялық технологиялары; шет елдерде оқушылардың азаматтық тəрбиесін 
ұйымдастырудың түрлері мен əдістерін талдау. Алайда, зерттеулерде сабақтастықты 
қамтамасыз ететін азаматтық идеяларды жүргізетін біртұтас проблемалар жоқ; азаматтық 
білімдерде ішкі тəртіптік сабақтастық байланыстар əзірленбеген; қазіргі жағдайдағы тəрбие 
қызметімен өзара байланыс жоқ.  

Əлеуметтендіру факторларының арасында-философиялық пропедевтика, тарих, 
құқық, еңбекке оқыту, бірақ оқушыларды əлеуметтендіруге ықпал ететін азаматтық 
тəрбиенің тұтас практикалық-бағытталған тұжырымдамасы қалыптаспаған. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
Тұлғаның адамгершілік қасиеттерінің бірі азаматтық болып табылатын,берілген 

зерттеулердің ұғымдық аппаратына жүгінейік, ол азаматтық тəрбиенің негізгі ұғымы болып 
табылады. Осы ұғымның мазмұнын қарастырайық. Азаматтықтың қалыптасуы педагогтердің, 
ата-аналардың, қоғамдық ұйымдардың субъективті күштерімен ғана емес, қоғамның жұмыс 
жасауының объективті жағдайларымен – мемлекеттік құрылыстың ерекшеліктерімен, қоғамның 
құқықтық, адамгершілік мəдениетімен анықталады. Азаматтық дегеніміз:  

 адамгершілік мəдениет деңгейі, адамгершілік императив, қоғамның борыш, 
жауапкершілік, абырой, ар-ождан, патриотизм, ізгілік, мейірімділік сияқты идеалдарға 
жақындауынбағалайтын дəреже (Л. М. Архангельский, Т. А. Шингирейи т.б.);  

 жеке тұлғаның əлеуметтік бағыттылығын, қоғамда, мемлекетте бар жағдайларға, 
қажеттіліктеріне жəне мүмкіндіктеріне, қабылданған құқықтық жəне моральдық нормаларға 
сəйкес əлеуметтік маңызды, жеке қажетті мақсаттарға қол жеткізуге дайындығын 
анықтайтын интегративті қасиеттер кешені (Р. Г. Гурова, Г. Н. Филонов); 

 Азаматтылық – азаматтық мəдениет ұғымы арқылы нақтыланады, ол білім, 
тұлғаның эмоционалды-жігерлік келбеті, оның практикалық қызметінің нəтижелері сияқты 
критерийлері арқылы, құрылымдық компоненттер ретінде саяси, құқықтық, экономикалық, 
экологиялық, адамгершілік мəдениетті қамтиды (Б. З. Вульфов, О. С. Газман, А. Ф. Никитин, 
Я. В. Соколов жəне т.б.).  

«Азаматтылық» ұғымының осы жəне басқа да ұқсас мағыналар бір-бірін өзара 
толықтырады жəне нығайтады, осыған байланысты ол өте кең мағынаға ие болады. Мысалы, 
жеке тұлғалық қасиеттерді - патриотизмді, борышты, сананы жəне т.б. атау арқылы,кейбір 
еңбектерде азаматтықтың мəнін анықтауға талпыныс байқалады. 

Көріп отырғанымыздай азаматтық ұғымының, ғылыми əдебиетте қандай да бір 
дəрежеде жақын, бірақ əр түрлі анықтамалары қалыптасқан. Азаматтылық - тұлғаның 
адамгершілік-құқықтық дамуын сипаттайды деген тұжырымдамада, авторлардың пікірлері 
бірігеді. 

«Азаматтық» ұғымының туындысы«аАзаматтылық»болып табылады. Демократия 
жағдайындағы тұлғаның жағдайы көбінесе азаматтық қоғамның дамуымен, азаматтық қоғам 
мен мемлекеттің өзара іс-қимылы мен тепе-теңдігінің тетіктерін жетілдірумен айқындалады. 
Бұл тұрғыда мемлекет жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруға  
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мүмкіндік беретін институт болып табылады. Бұл мəселеде тұлға мен мемлекеттің 
сипаттамасы маңызды болып табылады. Азаматтық қоғам өзіне тəн сипаты бар жеке тұлғаны 
ғана емес, сондай-ақ жеке басын сəйкестендіретін əлеуметтік топтарды да қалыптастырады. 
Елге тек өз құқықтары туралы білетін жəне табысты əлеуметтік ғана емес, ең бастысы, 
құндылықтар мен істер деңгейінде өз Отанының мəселелеріне немқұрайлы қарамайтын, осы 
проблемаларды ұғынуға қабілетті азаматтар қажет.  

Сонымен, азаматтылықтың мəнін түсінудің бірнеше түрі бар: бір зерттеушілер оған 
саяси мағынаны, басқалары - əлеуметтік, үшінші - құқықтық мəндерді қосады. 

Зерттеулердегі азаматтықтың жалпы компоненттері: қоғамдық борыш, белсенділік, 
идеялық сенім, патриотизм жəне интернационализм, жауапкершілік, əлеуметтік 
жаңашылдық, құқықтар мен міндеттердің бірлігі болып табылады.  

Азаматтық қасиеттер деп азаматтық құзыреттердің жинақталуы мен дамуын, 
азаматтық қызметте адам, қоғам жəне мемлекет мүддесінде ең үлкен нəтижелерге қол 
жеткізуге итермелейтін дəлелдердің пайда болуын қамтамасыз ететін сапаны түсінетін 
боламыз. Олардың жағдайы азаматтық тəрбие деңгейін тікелей анықтайды, демек, азаматтық 
тəрбие мазмұнының түлектің жеке басының моделімен арақатынасы, оқушыларды 
əлеуметтендіру деңгейі бойынша саралауға мүмкіндік береді. 

Азаматтықтың мазмұндық толымдылығы жеке идеялар арқылы ұсынылады, мысалы, 
«адам құқығы», «жеке адам қауіпсіздігінің кепілдіктері», «əлеуметтік əділдік », «азаматтық 
қоғам» жəне басқа. Адамның адамгершілік, құқықтық, эстетикалық жəне өзге де білімі мен 
дағдыларының деңгейі, сипаты мен мазмұны оған азаматтық құқықтар мен міндеттерді 
ұғынуға, сондай-ақ қоғам алдында тұрған міндеттерді шешуде өзінің орны мен рөлін 
айқындауға көмектеседі.  

Сонымен, азаматтық-бұл оқушылардың азаматтық ұстанымын жəне олардың 
əлеуметтік қоғамға кіруге дайындығын анықтауға мүмкіндік беретін азаматтық қасиеттер 
кешені.  

Адам - мемлекет, мемлекет - адам қарым-қатынастарына көбінесе азаматтық шарасы 
байланысты. 

Азаматтықтың тағы бір көрінісі-азаматтық қоғам, адамның қоғаммен өзара іс-
қимылы. Демек, бізге азаматтық қоғамның мəнін , оның белгілерін, даму заңдылықтарын 
жəне т.б. анық түсінуіміз қажет. Мұндай тəсілде адам тұлға ретінде оның қоғаммен, 
мемлекетпен, құқыққа, билікке жəне заңға қатысты қарастырылады. Азаматтық жетілу 
деңгейіне қоғамдық-мемлекеттік институттар, тəрбиешілер тарапынан күрделі 
ұйымдастырылған тəрбие іс-əрекетінде қол жеткізіледі.  

Сондықтан педагогикалық теорияны əзірлеу, педагогикалық жүйелер мен процестерді 
жобалау тек өскелең ұрпақты қандай қоғамға, қай мемлекетте өмір сүруге дайынбыз деген 
жеткілікті айқын көзқарасболғанда ғана табысты болуы мүмкін. Демек, бізге азаматтық 
қоғамның мəнін, оның белгілерін, даму заңдылықтарын жəне т. б. анық түсіну қажет. 

Азаматтық қоғамды зерттеу білім берудің демократиялық жүйесі оқушылардың 
азаматтылығын қалыптастырудың шарты болып табылады деген қорытындыға əкеледі. 
Мектептің демократиялық қауымдастығы-бұл оқу-тəрбие процесіне қатысушылар 
ынтымақтастық өнерін игеретін кеңістік, онда пікірлестер жиналатын қоғамдық балалар 
бірлестіктері дамитын кеңістік. Оқушылардың қоғамдық бірлестіктердегі қызметі тұлғаның 
ішкі дүниесінің өздігінен ашылуына, оның азаматтық ұстанымын қалыптастыруға ықпал 
етеді.  

Балалар мен жастар ұйымдары əлеуметтендіру жəне азаматтық қасиеттер 
қалыптасатын өзіндік орта болып табылады. Азаматтық проблемаларға байланысты жиі 
талқыланатын «азаматтық борыш», «қоғамдық тəртіп» санаттарының қалыптасуы, өсіп келе 
жатқан адам мемлекеттен, ал мемлекет - қоғамнан шеттетілсе нақты базасын жоғалтады.  

Адам өмірі барысында əлеуметтендіруге арналған базаны құрайтын қызмет түрлері 
мен нысандары өзгереді. «Əлеуметтендірудің» көптеген анықтамаларында əр түрлі 
интерпретацияларда бөлінген құрамдас бөліктерді (жақтарьды) табуға болады: «тарихи 
негізделген , іс-əрекетте жəне қарым-қатынаста жүзеге асырылатын, индивидтің əлеуметтік 
тəжірибені меңгеру жəне белсенді түрде қалпына келтіру процесі мен нəтижесі» [1, Б. 332]; 
«адамның өмір бойы əлеуметтік нормалар мен мəдени құндылықтарды игеру жəне жаңғырту 
процесінде қоршаған ортамен өзара іс-қимылда дамуы, сондай-ақ өзі тиесілі қоғамда өзін-өзі 
дамыту жəне өзін-өзі жүзеге асыру» [2, 35 б.]. Біздің қоғамдағы əлеуметтік өзгерістер 
əлеуметтену санатының мəніне тағы да мұқият қарауға мəжбүрлейді. Мұндай алдын ала  
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ескертугеН. Д.Никандровтың: «əлеуметтендірудің бағыты жалпыадамзаттық құндылықтар 
болып табылады, деп санайдыбірақ «......əлеуметтендіру мен тəрбиелеудің жалпыланған  
мақсаттарын білдіретін салыстырмалы түрде аз, неғұрлым маңызды құндылықтардұрыс 
бағдар... Ал қазір «жалпы адамзаттық құндылықтар»туралы сөз қозғалғанда, əдетте батыс 
құндылықтары негізге алынады......»[3, С. 35-36].  

Азаматтық тəрбие процесінде оқушылар мынадай азаматтық құндылықтар туралы 
түсінік алуы тиіс: жеке тұлғаның өзін -өзі анықтауы; адамның құқықтары мен 
бостандықтарын құрметтеу; адамдық қадір-қасиетін құрметтеу; азаматтық қоғам 
институттарына; қазіргі заманғы демократияның нормалары мен ережелеріне; əділдік; заң 
алдындағы теңдік; ұлттық дəстүрлерге жəне мəдени жалпыадамзаттық құндылықтарға 
құрмет; патриотизм; ақылға қонымды ымыраға дайын болу жəне т.б. 

Азаматтық құндылықтар деп біз қоғам мүшелері немесе жеке тұлға шынайы өмірдің 
белгілі бір құбылыстарының мағынасын сипаттайтын, оқушының жеке басының өзіне, басқа 
адамдарға, қоғамға, мемлекетке қарым-қатынасын анықтайтын əлеуметтік құндылықтарды 
түсінеміз. Біздің ойымызша, азаматтық құндылықтарға: патриотизм, толеранттылық жəне 
нанымның тəуелсіздігі, жауапкершілік пен азаматтық борыш, белсенділік пен азаматтық 
ұстаным жатады. Демек, əлеуметтену-тұлғаның барлық өмір сүру саласын қамтитын көп 
қырлы процесс; нақты белгіленген нəтижесі бар қоғамдық санат.  

Егер тəрбиеленушіні өмірге дайындау процесі тұлғалық құндылықты бағдарлардың 
өзгеруіне, өз құндылықтары мен əлеуметтік рөлінің талаптарын оңтайлы үйлесімін іздеуге, 
моральдық тұлғалық құндылықтарды түсінуді бағалай білуді дамытуға ықпал ететін болса, 
жеке тұлғаның əлеуметтенуі табысты болады деп сенімдіміз. Қазіргі қоғам жеке басының 
сапасына қойылатын талаптарды қатаң тұжырымдайды. Болашақта жеке тұлға өзінің 
əлеуметтену процесінің жолдарын анықтау үшін өз таңдауын жасайды. 

Əлеуметтанушылар, психологтар жəне педагогтар тұлғаны əлеуметтендірудің 
мынадай факторларын бөліп көрсетеді: отбасы; теңдік қатынастары; мектеп; бұқаралық 
ақпарат құралдары; еңбек; түрлі қоғамдық құрылымдар. Біз азаматтық тəрбие оқушыларды 
əлеуметтендіру факторы болып табылады жəне жоғарыда аталған барлық факторларға енеді 
деп есептейміз.  

«Факторды» біз нақты қоғамда өмір сүру үшін адамға қажетті білім мен білік жүйесін 
меңгеру шарты ретінде түсінеміз. 

Құқықтық , адамгершілік, азаматтық əлеуметтендіру – адамның білімді, 
құндылықтарды, əлеуметтік нормаларды, дағдыларды меңгеру жəне оларға азаматтық 
қызметті жүзеге асыруға, қоғамның толық құқылы мүшесі ретінде жұмыс істеуге мүмкіндік 
беретін əлеуметтік рөлдерді меңгеру процесі. Белгілі бір қоғамда өмір сүру үшін адамға 
қажетті білім мен білік жүйесін игерудегі əлеуметтену процесінің мəні. Əлеуметтену процесі 
адамдармен дұрыс қарым -қатынасты орнатуға, бейбітшілік пен өзін тануға бағытталған. 
Азаматтық əлеуметтендіру деп біз адамның азаматтық білімдерді, құндылықтарды, 
əлеуметтік нормаларды, дағдыларды меңгеру жəне олардың азаматтық қызметті жүзеге 
асыруға жəне қоғамның толық құқылы мүшесі ретінде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 
əлеуметтік рөлдерді меңгеру процесін түсінеміз.  

Азаматтық қасиеттердің қалыптасу деңгейін анықтау жəне бағалау-педагогикалық 
процестің қажетті буыны, ол оқушы тұлғасының дамуын басқару үшін тəрбиелеуді одан əрі 
бағдарламалау жəне реттеу үшін маңызды мəні бар тəрбие мақсаттарын іске асыру туралы 
ақпарат береді. 

Ғылымда тəрбиеліктің өзекті критерийлерін іздеудегі тəрбиелілікті зерттеу Мен 
сипаттауға интегралдық көзқарас орныққан. Азаматтық тəрбиелілік-адамның адамға, 
табиғатқа, қоғамға, өзіне құндылық қатынастарын қалыптастыруды болжайтын, жоғары 
сынып оқушысына азаматтық ұстанымды қалыптастыру жағдайында практикалық азаматтық 
іс-əрекет тəсілдерін таңдауда еркіндікті қамтамасыз ететін азаматтық тəрбиенің нəтижесі.  

Білім берумен қатар, тəрбие азаматтық білім берудің маңызды құрамдас бөлігі болып 
табылады. «Азаматтық тəрбие » жəне «азаматтық білім» ұғымдарын дамытқан жөн. Əр түрлі 
тəсілдерді зерделеп , біз атап өттік: оқыту жəне тəрбиелеу, бір -бірін толықтыра отырып, 
белсенді азаматтық ұстанымы бар адамды тəрбиелеудің бірыңғай мақсаты болып табылады. 
Азаматтық білім беру деп біз білім беруді түсінеміз, оның нəтижесі құзыреттілік кешенінің 
қалыптасу дəрежесімен жəне азаматтық қасиеттермен сипатталады. 

Азаматтық тəрбиеəр түрлі зерттеушілермен: «əлеуметтік-саяси, моральдық-этикалық 
тəжірибені меңгеру бойынша қалыптасатын тұлғаның қызметін ұйымдастыру мен басқарудың  
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мақсатты процесі жəне саналы түрде жүзеге асырылатын педагогикалық процесс» [4, 167 б.]; 
«жалпы тұлғаны тəрбиелеу жүйесінің құрамдас бөлігі, толық құқықты бағыттарының бірі» [5, 
279 б.] деп түсіндіріледі. Оқушылардың азаматтық тəрбиесіне деген көзқарастың алуан түрлілігі 
белгілі бір шамада өсіп келе жатқан ұрпақты тəрбиелеу жүйесінің жоқтығына, демократиялық 
қоғамда бар құндылықтарға байланысты. Азаматтық тəрбиені біз оқушының бойында азаматтық 
қасиеттерді қалыптастырудың мақсатты арнайы ұйымдастырылған процесі ретінде анықтаймыз, 
олар əртүрлі қызмет түрлеріне қосу барысында табысты əлеуметтендіру үшін оған қажетті білім 
мен іскерліктің белгілі бір жүйесін меңгеруді көздейді.  

Бұл құбылысқа көзқарасты анықтау кезінде біз педагогикада жалпы қабылданған, 
педагогикалық процестің мазмұндық жəне іс жүргізушілік компоненттерін: мақсаттары, 
міндеттері, мазмұны, əдістері мен формалары, іске асыру шарттары мен нəтижелерді 
талдауды қарастыратын көзқарасты ұстадық. 

Бұл компоненттер азаматтық тəрбие процесін тұтас ретінде сипаттайды. Əлеуметтік 
тапсырысқа (қоғамдық-мемлекеттік сипаттағы) сəйкес мақсаттар мен міндеттер 
тұжырымдалады, оқушылардың азаматтық тəрбиесінің мазмұны анықталады, қойылған 
міндеттерді шешуге жəрдемдесетін педагогикалық жағдайлар анықталады. 

ҚОРЫТЫНДЫ 
Ғылыми жұмыстарды талдау бізге келесі тұжырымдарға келуге мүмкіндік берді: 
 Азаматтық-тұлғаның субъективті қасиеттерінің кешені. 
 Азаматтылық негізінде билікке жəне оның институттарына деген көзқарас жатыр,бұл 

азаматтылық азаматтардың мемлекет алдындағы сенімі мен жауапкершілігін білдіреді. 
 Азаматтық жауапкершілік адамдардың мақсатқа сай қызметінде көрінеді.  
Адамға құқықтық талаптар, мемлекеттің заңдары осы мемлекеттің азаматы ретінде 

бағытталған ; өз кезегінде ол ҚР Конституциясында, заңдарда көзделген белгілі бір 
құқықтарға, міндеттерге, сондай-ақ мемлекет тарапынан елдің ішінде жəне одан тыс 
жерлерде қорғалу құқығына ие болады. 

 Оқушыларды азаматтық тəрбиелеу процесі ұзақ, оның тиімділігі азаматтық қоғам 
мен құқықтық мемлекеттің жағдайына байланысты. 

Осылайша, азаматтылық алғышарттар кешенінің ықпалымен қалыптасады. Оларға: 
қоғамдық қатынастарды демократияландыру деңгейі, азаматтық қоғам институттарының 
даму деңгейі мен жай-күйі, мемлекеттің экономикалық жағдайы, қоғамдағы моральдық-
психологиялық ахуал, сондай-ақ жеке адамның құқықтық сана-сезімінің даму деңгейі, 
құндылық бағдарлары, əлеуметтік маңызы бар, азаматтық қызметке дайындық жағдайын 
айқындайтын қызмет пен мінез-құлық қағидаларыжатады. 
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Аннотация 
 статье рассматривается методика предметно-языкового интегрированного обучения 

(CLIL), при которой обучение содержанию специализированной учебной дисциплины и 
обучение языку проводятся одновременно, согласованы и взаимодействуют между собой.  

Введение 
Сегодня в Казахстане проводится политика трехъязычия, направленная на освоение 

казахстанцами русского, казахского и английского языков. Как сказал первый Президент 
страны Назарбаев Н.А.: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 
высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Казахский язык – 
это государственный язык, русский язык – язык межнационального общения и английский – 
в качестве международного языка для успешной интеграции в глобальную экономику». 

Профессиональные компетенции специалиста формируются в рамках 
образовательных программ, разработанных в соответствие с Дублинскими дескрипторами и 
пожеланиями работодателей региона, а знание английского языка расширяет возможности 
последующего трудоустройства выпускника вуза, способствует развитию и укреплению 
сотрудничества предприятий региона с международными и иностранными компаниями, 
работающими в Казахстане и за рубежом. 

Знание трех языков способствует формированию языковых и личностных 
компетенций, создает условия для обеспечения внешней и внутренней академической 
мобильности обучающихся и международного признания образовательных учебных 
программ, делает будущего выпускника вуза более конкурентноспособным на рынке труда. 

Для развития трехъязычного образования в Казахстане министерством образования и 
науки разработана Дорожная карта на 2015-2020 годы, основная цель которой – обеспечение 
поэтапного внедрения трехъязычного обучения на всех уровнях образования в Республике 
Казахстан для повышения его конкурентоспособности и развития человеческого капитала 
через обновление содержания учебных программ на всех уровнях образования.  

Также согласно Государственной программе развития образования и науки 
Республики Казахстан планируется внесение изменений и дополнений в учебные программы 
и стандарты высшего образования в части введения с третьего курса обучения преподавания 
не менее 30% учебных циклов базовых и профилирующих дисциплин на английском языке. 
При этом доля преподавателей вузов, преподающих дисциплины на английском языке в 
2017 году составила 18%, а к 2020 году увеличится до 25%. 

 2017-2018 учебном году в базовых вузах, осуществляющих подготовку кадров для 
предприятий ГПИИР, по 6 специальностям был осуществлен переход на англоязычное 
обучение, что предполагает качественную разработку и внедрение образовательных 
программ на английском языке, выработанных на основе квалификационных компетенций 
профессиональных стандартов в соответствии с отраслевыми рамками квалификаций. К 2021 
году планируется знание бакалаврами английского языка на уровне C2, а в последующем 
изучение профильных дисциплин в магистратуре будет вестись преимущественно на 
английском языке [1]. 

Основная часть исследования 
 связи с этим актуальным становится переход на новую образовательную 

технологию: предметно-языковое интегрированное обучение (Content and Language 
Integrated Learning – CLIL). CLIL представляет собой такой метод обучения, при котором 
иностранный язык употребляется как средство изучения содержания, а содержание 
используется как ресурс для углубленного изучения языка. Изучаемый иностранный язык 
используется на практике в самом процессе обучения, что способствует усилению 
мотивации в освоении иностранных языков, улучшению языковой компетенции.  

Термин «CLIL» был придуман Дэвидом Маршем (Университет г. Ювяскюля, 
Финляндия) в 1994 году: «CLIL имеет отношение к ситуациям, в которых учебные предметы 
или часть учебных предметов, изучается на иностранном языке и имеет двойную цель 
изучить предмет, изучая при этом иностранный язык». На сегодняшний день многие страны 
Европы успешно используют эту методику, данный подход широко распространен в вузах 
Болгарии, Венгрии, Финляндии, Нидерландов, Испании и Великобритании, где вопросу 
взаимопроникновения профессиональных предметов и иностранного языка, или 
«погружения» в иностранный язык уделяется большое внимание. 

Сформируем основные цели методологии 
CLIL: 1) развитие языковых навыков;  
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 развитие мыслительных навыков; 
 активация предыдущих знаний и языка.  
Существует богатый опыт интегрированного билингвального обучения и 

преподавания предметов на иностранных языках в отечественных школах и педагогических 
институтах в 1940-1960 годы, что отражают научные исследования советских ученых 
Беляева Б. В., Выготского Л.С., Жинкина Н.И., Леонтьева А.А., Щербы Л.В. и др. 
Исследованы и современные методики обучения на билингвальной основе в высшей школе 
(Салехова Л.Л., Туктамышова Н.К., Егошина Е.М., Зарипова Р.Р. и др.).  

 настоящее время во многих вузах стран СНГ и Казахстана активно внедряется 
предметно-языковое интегрированное обучение. 

 2012-2016 годах комплексные исследования данной технологии обучения 
проводились Зариповой Р.Р. на базе Казанского федерального университета. Ею была 
разработана и внедрена в образовательный процесс модель обучения на иностранном языке 
на основе интегрированного предметно-языкового подхода. 

 своей работе Зарипова Р.Р. выделяет уровни сформированности предметной 
иноязычной компетенции студента (допороговый, пороговый, повышенный), которые 
позволяют определить критерии и показатели:  

- когнитивный: знание основ современных технологий сбора, обработки и 
представления информации; владение мыслительными навыками высшего порядка (анализ, 
синтез, оценка), проявляющимися в способности четко излагать мысли, аргументировать и 
анализировать полученные результаты, строить доказательства, высказывать суждения, 
вычленять части целого и выявлять взаимосвязи между ними, обобщать; умение выделять 
основную и второстепенную информацию, оценивать и интерпретировать явления, 
определять критерии оценки ситуации;  

- академический: знание терминологического минимума по предмету, языковых 
клише, типичных для изучаемой дисциплины; умение давать определения, вводить понятия, 
комментировать решение задач на иностранном языке, используя для этого специфические 
средства предметного языка; извлекать информацию из специальных текстов по дисциплине 
на иностранном языке в их устном и письменном предъявлении, правильно понимать 
символику, характерную для изучаемой дисциплины, работать с графическим материалом; 

- языковой: знания о системе изучаемого языка и сформированные на их основе навыки 
оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения [4]. 

Обучение на основе интегрированного предметно-языкового подхода обладает 
значительным потенциалом в формировании предметной иноязычной компетенции. 
Образовательный потенциал данного подхода заключается в том, что он позволяет 
совместить изучение сразу двух дисциплин, тем самым способствуя развитию не только 
предметной иноязычной компетенции студента, но и совокупности общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего специалиста, что в свою очередь повышает 
качество профессиональной подготовки студентов в высшей школе.  

Существуют четыре основных составляющих CLIL (принцип «4С»):  
Content (содержание) – цели и задачи обучения, результаты обучения (изучение и 

запоминание, развитие мыслительных навыков); 
Communication (коммуникация) – это изучение грамматики, подача содержания 

предмета на иностранном языке, специальный словарь; 
Cognition (познание) – обучающийся озадачен, размышляет, делает выводы; 
Culture (культура) – культура вычисления в разных странах (символика, единицы 

измерения). 
Три последних компонента должны быть реализованы через общение и коммуникацию. 

Реализация  и  развитие  каждого  из  компонентов  принципа  «4C»  в  практической 
деятельности    требует    детально    спланированного    плана    обучения,    необходимы 

соответствующие учебно-методические материалы. Но в связи с малым распространением 
данной  технологии,  преподавателям  приходится  создавать  свои  собственные  материалы, 

адаптируя содержание и сложность языкового материала в соответствии с языковым уровнем  
студентов.  

Использование информационно-коммуникационных технологий, сети Интернет 
(видеоклипы, флэш-анимации, веб-квесты, подкасты и другие интерактивные материалы на 
англоязычных веб-сайтах) предоставляет студентам большие возможности не только для 
самостоятельного, но и для дифференцированного обучения [3].  
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Различают два способа обучения на основе интегрированного предметно-языкового 
подхода: преподавание дисциплины только на английском языке без использования родного 
языка, что усиливает степень вовлеченности обучающихся в процесс овладения 
иностранным языком; смешанный стиль преподавания, когда занятие проводится на 
английском языке, а наиболее сложные вопросы и понятия разбираются на русском или 
государственном языке. Также встречается командное преподавание двумя преподавателями 
(иностранный и местный педагоги). 

Практическая реализация интегрированного предметно-языкового подхода 
осуществляется посредством использования на занятиях языковых клише, 
терминологического словаря, визуализации материала, большого количества примеров на 
иностранном языке. Использование на занятиях парной и групповой форм работы позволяет 
студентам практиковать речевые навыки и активнее использовать предметную лексику. 
Поэтому при подготовке к занятию целесообразно по каждой теме проработать предметную 
лексику и терминологию, составить сборник часто употребляемых фраз для диалога, 
сформировать банк текстовых заданий и наборов задач на английском языке, 
ориентированных на формирование и развитие каждого из вышеопределенных компонентов 
методологии CLIL.  

Преобразования в современной системе высшего образования направлены на 
подготовку компетентных бакалавров и магистров, способных к непрерывному 
профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию. При этом основной 
характеристикой качества профессиональной подготовки в университете является 
способность выпускника вуза качественно решать проблемы будущей профессиональной 
деятельности.  

Все учебные дисциплины обладают огромным гуманитарным и прикладным 
потенциалом, позволяющим не только своими методами и средствами выявлять существенные 
связи реальных явлений и процессов в производственной деятельности, но и развивать навыки 
будущих выпускников в математическом исследовании прикладных вопросов, умения строить  
 анализировать реальные модели производственных задач, развивать интуицию и рефлексию в 
процессах прогнозирования и принятия решения в условиях неопределенности [2]. 

Наличие большого количества прикладных и профессионально ориентированных 
задач в учебных дисциплинах устанавливает не только связи со специальными 
дисциплинами и иллюстрирует эффективность различных методов, но и аккумулирует 
приобретенные знания, что соответствует процессу формирования базовых характеристик 
личности будущего выпускника. В этом заложена основа для понимания единства 
образования, повышение качества освоения ее содержания, реализация межпредметных 
связей, развитие мотивации и интереса к овладению будущей профессией, потребности в 
инженерно-ориентированных знаниях и методах. 

Полученные результаты (выводы)  
Согласно Государственной программе развития образования и науки Республики 

Казахстан высокий уровень языковой подготовки становится одним из путей повышения 
конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда. Свободное владение 
выпускником вуза иностранным языком позволяет знать на английском языке 
математическую, финансовую, юридическую или другую отраслевую терминологию, что 
расширяет возможности в достижении профессионального успеха и последующего 
карьерного роста.  

Следовательно, существует объективная необходимость применения в казахстанских 
вузах зарубежного опыта обучения предметному знанию на иностранном языке на основе 
интегрированного предметно-языкового подхода.  

Реализация данного подхода способствует полноценному погружению обучающихся 
в иноязычную образовательную среду, развивает умения и навыки студентов в 
использовании академического иностранного языка для осуществления учебно-
познавательной деятельности в предметной области. 

 настоящее время востребованы высококвалифицированные специалисты, свободно 
владеющие одним или несколькими иностранными языками. Однако существует разрыв между 
высоким уровнем фундаментальной подготовки большинства выпускников, например, 
технических вузов в области точных и инженерных наук и низким уровнем профессионального 
владения иностранным языком. Идея триединства языков, в частности углубленного изучения 
английского языка, выработана в связи с жизненной необходимостью,  
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так как сегодня английский язык – основной международный язык современности и научно-
технического прогресса. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016- 

2019 годы. – Астана, 2019. 
 Материалы международного научно-методического семинара «Современный учитель в 

современном мире». – Астана, 2017. 
 Использование подхода предметно-языкового интегрированного обучения в Назарбаев 

Интеллектуальных школах. – Астана, 2014. 
 Зарипова Р.Р. Моделирование обучения на иностранном языке на основе интегрированного 

предметно-языкового подхода. – Диссертация … кандидата педагогических наук. – Ошкар-Ола, 2016. 
 

ƏОЖ 004.75 
ЕРМҰРАТ Ғ., БОЛСЫНБЕКОВА Ш.Ж. 
Семей қаласының Шəкəрім атындағы мемлекеттік университеті, Семей қ., Қазақстан 

 
БҰЛТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 

 
Қазіргі кездегі жаңалықтардың бірі ретінде бұлттық технологияларды оқу үрдісіне 

ендіру мен тиімді пайдаланудың теориялық жəне практикалық негізгі мəселелері 
талқыланады. Соның ішінде мынадай проблемаларда жоқ емес:  

 Оқытушылардың қолданыстағы бұлттық технологиялар мен оларды қазіргі 
жағдайда білім беру жүйесінде қолдану мүмкіндігі туралы ақпараттарының жеткіліксіздігі; 

 Студенттердің жалпы бұлттық шешімдер бойынша өздігінен білім алу жəне білімдері 
жетіспейтін жағдайларда оларды қажет қызметтерді пайдалануға толық дайын еместігі; 

 Оқытушылардың оқу үрдісінде бұлттық шешімдерді пайдалануында жүйеліліктің  
болмауы; 

 Бұлттық технологияларды оқу үрдісінде қолдануда мынадай мүмкіндіктері аталып  
өтіледі : 

Экономикалық: пайдаланушыларға ұсынылатын бұлттық қызметтер ақысыз немесе 
шартты ақылы болып табылады; лицензиялық бағдарламалық қамтамалар шығындарының 
қысқаруы; мекемелердің кеңістігін тиімді пайдалануға мүмкіндік болады;  

Техникалық-технологиялық: бұл қызметтер аппараттық жəне бағдарламалық 
талаптарға аз талаптар қояды; қызметтерге қол жеткізу Интернетке қосылған веб-браузер 
арқылы жүзеге асырылады; бұлттық қызметтердің көпшілігі оларды пайдалану кезінде 
арнайы білімді қажет етпейді немесе оларды пайдалану үшін минималды қолдау жеткілікті; 

Дидактикалық: мұндай құралдардың ауқымы жеткілікті, олар білім берудің өзара 
əрекеттесуін қамтамасыз етеді; 

 Бұлттық технологиялардың дидактикалық функцияларын оқытудың негізгі 
формаларымен байланысын қарастыра отырып, оларды практикалық сабақтарға жəне 
студенттердің өз бетінше дайындалуына байланысты бағдарламаның талаптарына сəйкес 
келетініне назар аударуға болады, соның ішінде студенттердің өзіндік жұмыстары үлесінің 
артуы, яғни оқу жүктемесінің жалпы санының 60% дейін болуы, ал бұл практикаға 
бағытталған оқытумен байланысты. 

Жоғарыда айтылған артықшылықтардан басқа, бұлттық технологияларды 
қолданудағы мүмкін қиындықтарды да атап өтуге болады. Ондай кездесетін жағдайлар: 

 Техникалық: Интернеттің төмен жылдамдығы немесе болмауы;  
 Құзіреттілік жəне мотивациялық: оқытушылар үшін қиындықтар жəне оларда 

мұндай қызметтерді пайдаланудың орындылығы туралы түсініктің болмауы; 
 Мазмұндық: білім берудегі қажеттіліктер мен ресурстар мазмұны арасындағы 

сəйкессіздік; 
 Əдістемелік жəне ұйымдастырушылық: жергілікті аналогтармен салыстырғанда 

бағдарламалық жасақтаманың функционалдық қасиеттерінің шектелу мүмкіндігі; 
 Тұтастай алғанда білім беруде бұлттық технологияларды қолданудың нормативтік 

базасының жоқтығы;  
 Тəуекелге бой ұсыну жағдайлары, яғни сонымен қатар қызмет жеткізушісіне де 

байланысты болатындығында; 
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 Экономикалық, техникалық жəне дидактикалық тұрғыдан алғанда, оқу үрдісінде 
бұлттық шешімдердің сервистерін пайдалануда бұл аталған ерекшеліктер орындалады. 

Ал бұлттық технологияларды қолданудағы мүмкін болатын жоғарыда аталған 
қиындықтар біздің жағдайда шешімін тапты. Ол ауқымды желідегі бұлттық сервистер мен 
ресурстарға тəуелді болмай, колледждің локальды желісінде локальды доменді пайдалану 
арқылы шешімін табады, яғни мысалы бір жағдай, Open Server Web-серверін пайдалану 
арқылы локальды доменде OwnCloud бұлттық қоймасын орнатумен мəселе шешілгенін айта 
аламыз.  

Болашақта кəсіби қызметтерінде студенттер өздері жеке меншік бұлттық қойма 
ұйымдастыру арқылы қазіргі кездегі шешімін таппай жатқан мəселелердің біразын шеше 
алады.  

Зерттеу тақырыбы бойынша қарастырылатын мүмкіншіліктің бірі - бұлттық 
технологиялардың оқу үрдісін жетілдіруде қолданылатын құрал ретінде қарастырылуы.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың оқыту мен оқытудың сапасына тиімді 
ықпал ететінін өмірден көріп жүрміз. Ендеше қазіргі кезде білім мазмұнын жаңартудың 
жаңашыл құралы ретінде бұлттық технологиялардың да мүмкіндіктерін пайдалану жүзеге 
асырылуда. Сонымен бірге қоғамның əлеуметтік, экономикалық қажеттіліктеріне қажет 
мамандарды даярлауда білім беру үрдісінде икемді құрал болып жүргенін көрудеміз  

Бұлтты технологиялар ақпаратты қарапайым сақтаудан бастап жəне күрделі қауіпсіз 
ат-инфрақұрылымдарын ұсынумен аяқталатын өзінің сервистерінің арқасында шексіз 
мүмкіндіктер береді. Соңғы пайдаланушыларға есептеу қуаттарын беруден басқа, бұлтты 
технологиялар ІТ мамандары үшін жаңа жұмыс орындарын ұсынады жəне тағы басқа 
технологиялардың өздері өте жас, оларды өмірдің түрлі салаларында қолдану мүмкіндіктерін 
зерттеу жалғасуда. Бұлтты технологияларды дамытудағы басты қиындық техникалық 
мəселелерді шешуде емес, өзара тиімді даму жолын таңдауда. Сондықтан көптеген 
коммерциялық жəне мемлекеттік ұйымдар тұжырымдамаларды талқылауға қатысады жəне 
ІТ-жүйелерінің даму стратегиясын таңдайды.  

Бұлттық шешімдер технологияларын қолданып оқыту белсенді оқыту əдісіне 
жататынын оқу үрдісінде көріп жүрміз. Ол зерттеулік жұмыстарды ұйымдастыру əдістері, 
проблема қойып оны шешу, дөңгелек үстелдер, дизайн, желі түрін, IP-адрестерді анықтау, 
локальды желіде IP-адрестерді қою мен пайдалану əдісі, қашықтықтағы дискілік кеңістікті 
пайдалану, соның ішінде оқу мекемелерінің электронды поштасын пайдаланып сол 
серверлердің ресурстарында қорларды тегін қолдану əдістері, қашықтықтан бағдарламалау 
əдістері, бірігіп деректерді қолдану əдістері, желі топологиясын ескере, бұлттық шешімдерді 
жүзеге асыру əдістері, желіде сауалнама ұйымдастыру жəне жүргізу, виртуалдау əдістері, 
жоба құру əдісі жəне басқалар. Біз қолданып жүрген бұл оқытудың белсенді əдістері 
оқушыларды оқу материалын игеру барысында белсенді ойлауға, тəжірибе жасауға 
итермелейді жəне студенттердің білім мен дағдыларды өз бетінше игеруін қалыптастырады. 
Оқытудың осы аталған белсенді əдістерімен жұмыс жұппен, топпен біріктіріліп те жүзеге 
асырылады. 
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Аңдатпа: Рефлексияның жоғары деңгейі – өзінің тұлғалық даму барысында өзі туралы 
ойлану. Рефлексия мəселелеріне арналған ғылыми зерттеулерде педагогикалық рефлексияның 
мазмұндылығын түсіну үшін маңызды аспектілер айқындалған. «Педагогикалық рефлексия» 
оқушының үздіксіз өзін-өзі дамыту жəне өзін-өзі жетілдіру үдерісі, өзін-өзі талдау жəне өзін- 
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өзі бағалау негізінде педагогикалық «Мен-тұжырымдамасының» қалыптасуы мен жетілдіруі 
жатады. 

Кілт сөздер: рефлексия, К.Құдайбергенова, қабілетті дамыту, тəжірибе. 
Қазақстан Республикасының «100 нақты қадам» атты дамыған мемлекеттердің 

отыздығына кіру жөніндегі жарияланған жоспарындағы басты мақсаттардың бірі - «...педагог 
мамандардың бəсекелестік қабілетін арттыру жəне білім беру секторының экспорттық əлеуетін 
көтеру» болып отыр. Бұл білім беру жүйесіндегі соның ішінде педагог мамандардың кəсіби-
педагогикалық білімін жетілдірудегі басты міндеттерді жүзеге асыру үшін субъективті 
идеялардың бастамасы болмақ [1]. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік» атты еліміздің президенті Н.Ə.Назарбаевтың 2017 жылғы қаңтар айындағы 
Жолдауы уақыт рухын сезіндіре отырып, еліміздің əрбір азаматын толғандыратын мəселелерді 
алға шығарып, мемлекеттің өркениет жолында дамуының стратегиялық басымдылықтарды 
белгілеп берді. Əсіресе бұл құжаттағы төртінші басымдылық – адами капиталды дамыту тікелей 
білім беру жүйесіндегі өзгерістермен, оны экономикалық өсудің жаңа моделінің негізгі буынына 
айналдырумен байланысты. Себебі білім берудегі біліктілікті арттыру жүйесі  
– бұл барлық ғылым, білім атаулыға қатысы бар тұлғалардың интеллектісі дамитын орта, 
ерік-жігер мен сезімдердің, білім алушы-тыңдаушылардың жасампаздық қайта өңделу, өзін-
өзі өзгерту əрекеттерінің құралы ретінде қызмет атқаратын жүйе болмақ [2].  

Бұл саладағы ең басым бағыттардың бірі – қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінің 
жаңа, динамикалық жағдайында шығармашылықпен жəне белсенді қызмет жасауға қабілетті 
педагог мамандарды əзірлеу жəне қайта даярлау болса, педагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттырудың негізгі мақсаты – бұл үдерісті үздіксіз сипатқа айналдыру. Сондықтан қазіргі 
таңдағы мұғалімнің білімі мен біліктілігі ерекше орын алып, білім беру жүйесінің құрамдас 
бөлігі ретінде, қазіргі біліктілікті арттыру жүйесі оның үздіксіз дамуына жəрдемдесуге 
бағытталған. Заманауи мұғалімнің кəсіби қызметпен қамтамасыз ету үшін психология, 
педагогика жəне оқытатын пəн, жоғары оқу орнында алған білімі жеткіліксіз. Үздіксіз білім 
педагогикалық ойлаудың, педагогикалық мəселелер мен міндеттерді шешудің 
шығармашылық амалдарын, ойлауды инновациялық тұрғыдан, жаңалықты қабылдай алуға 
бағытталған.  

Осыған байланысты педагогтердің біліктілігін арттыру жүйесінде жаңа сипаттағы 
біліктілікті арттыру курстары пайда болды, олардың мазмұны мен оқыту тəсілдері жаңарды. 
Мұғалімдерді озық елдердің білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа оқыту 
технологияларымен таныстыру мен қатар білім саласындағы соңғы зерттеу 
қорытындыларымен таныстыра отырып теориялық білімдерін жетілдіру, оларды мұғалім 
тəжірибесіне кіріктіруге, жаңа технологияларды пайдалануда, инновациялық ортада 
бейімделе алуына қолдау көрсету көзделді. Сонымен қатар қазіргі өзгермелі қоғамда 
жаңалыққа ашық болу қағидатын ұстануға үйретіп, шамадан тыс ақпаратты сұрыптай алу 
үшін жəне өз тəжірибесіне сыни көзқараспен қарауды қажет ететін рефлексиялық 
əрекеттерін дамыту мəселесі жолға қойылды. 

XXI ғасырда үздіксіз білім берудің негізгі ұғымы келешектегі даму жəне заманауи 
əлеуметтік бейнені анықтайды, жаһандану үдерісіндегі жалпы жағдайдың қажеттілігінен 
туындайды. Ол жеке тұлғаның жəне қоғамның қажеттіліктерін дамытуды қанағаттандыруды 
қамтиды. Үздіксіз білім беру тек қана жеке тұлғаның дамуын ғана қамтамасыз етпей, бүкіл 
мемлекетті де қамтып өтеді. Қазіргі талаптарға сай педагог жетістікке қол жеткізген, сұранысқа 
ие, кез келген өзгеріске əзір, жаңа жағдаяттарға тез жəне тиімді бейімделе алатын, кəсіби шебер 
маман болуға талпынған, үнемі өз білімі мен біліктілігін жаңартуға, өздік дамуға талпынған, 
белгісіздікке толеранттылық танытып, тəуекелге бел буа алатын, яғни кəсіби құзыретті болуы 
шарт. Сонымен қатар мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – педагогтің өзінің жай-күйін сезіну 
қабілеті мен қажеттілігі, өз міндеттерін, əрекетін жəне нақты педагогикалық жағдаятта қол 
жеткізген нəтижесін бақылау, бағалау, түзету жəне өзінің педагогикалық іс-əрекетін жетілдіру 
мақсатында салыстыра алуы болып табылады. Аталған əрекеттер мұғалімнің ойлауының 
дамуына ықпал етеді. Осы сұраққа А.А.Бизяева «Өзінен кəсібін жоғары қоятын күнделікті өмір 
ағымын өзгертіп, өз қателіктерін мойындауға, құндылықтарды бағалауға, өзін өзгертуге 
мəжбүрлейді. Яғни, ойланатын, күмəнданатын, өз əрекетіне талдау жасай алатын мұғалім өз 
кəсібінің шебері бола алады»- деп тұжырымдайды  
[3].  

Рефлексия ұғымын қазақстандық ғалымдарда зерделеген. К.Кудайбергенова 
«Құзырлықтың педагогикалық категория ретінде дамуының теориялық-əдіснамалық  
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негіздері» еңбегінде құзырлық ұғымын зерттей келе педагогтың кəсіби құзырлылығының 
құрылымына іс-əрекеттік, мотивациялық жəне рефлексивті құзырлықты жатқызады, 
рефлексивті құзырлылық «өз іс-əрекетінің нəтижесін болжамдау, өздік талдау, бағалау 
дағдыларын жинақтайды»-деген [4]. Ш.Габдрахманова «Мұғалімнің өзіндік дамуы: 
педагогикалық рефлексия» əдістемелік құралында «Рефлексияға қабілеттілік қарым-
қатынаста баға жетпес қасиет болып табылады. Өзінің, өзге адамдардың əрекетіне рефлексия 
жасау іскерлігі арқылы адам өзінің əріптестікке қажетті тұлғалық сапаларын дамытады. 
Олар: көрегендік, ілтипат, шыдамдылық, əдептілік , бұл сапалар адамдармен табысты өзара 
қарым-қатынастарды құруға мүмкіндік береді»-деп мұғалімнің рефлексиялық дағдысының 
маңызын атап көрсетеді [5].  

Инновациялық білім берудің даму жетістігі білім саласында жұмыс істейтін кəсіби 
мамандардың инновациялық режимде жұмыс істеуге, қоғам мен тұлғаның қажеттіліктерінің 
үнемі өзгеріп отыруына байланысты өз кəсіби іс-əрекетін икемді, оперативті өзгертуге 
əзірлігіне байланысты. Сол себептен өзгермелі өмірде мұғалімдер барлық сатыларында білім 
беру бағдарламасына енгізілетін жəне пəніндегі өзгерістермен бірге дамып отыруы тиіс. 
Осыған орай педагогикалық рефлексияның маңыздылығы арта түсуде, біліктілікті арттыру 
курстарында берілетін жаңа білім мен оқыту əдістемесі тиісті деңгейде меңгеріліп, мұғалім 
өзінің бұрыңғы тəжірибесіне үйлесімді кіріктіріле алу үшін рефлексиялық əрекеттің болуы 
қажет.  

Педагогика саласында рефлексия - іс-əрекеттің өзіндік талдауы жəне оның нəтижесі. 
Рефлексия өз қызметінің мақсаттары мен нəтижелеріне сəйкес келмеген жағдайда пайда болатын 
проблемалық жағдайларды тани білуді, олардың себептеріне талдау жасау мен шешу тəсілдерін 
қарастыруды қамтиды. Рефлексиялық қабілеттері дамыған маманда оған деген тұрақты 
қажеттілік сезіліп тұрады. Кез келген істі ол өзіне -өзі сұрақ беруден бастайтындай дəрежеге 
жетеді. Бұл кəсіп иесінің шығармашылық əрекетке қосылуының құралдарының бірі-одан өзіне 
қатысты белсенді позицияны таңдауды талап ететін рефлексиялық өзіндік диагностика жасауға 
мүмкіндік береді. Педагогтің белгілі бір педагогикалық мəселелер туралы барлық ақпаратты 
жинақтай алуы, оның тиімдісін таңдай білуі, нақты жағдайды шешуге байланысты оған өзіндік 
қолтаңбамен өзгерістер енгізе білуі, осылайша мəселені шешудің өзіндік жолын таба білуі сыни 
ойлау нəтижесінде жүзеге асады [6]. Бұл жағдайда сонымен бірге тапқырлық пен 
өнертапқыштық сияқты сапалар қатар дамуға мүмкіндік алады.  

Қазақстандық мұғалімдердің үздіксіз кəсіби дамуына қолдау көрсетіп отырған 
«Тиімді оқыту», жаңартылған білім беру бағдарламадары бойынша біліктілікті арттыру 
курстарында мұғалімдердің сыни рефлексия жасай білуіне жол ашатын стратегиялар 
қарастырылған. Бұл өз кезегінде, өзін өзі жетілдіру үдерісінде мұғалімнің өз тəжірибесі 
туралы сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамыту болып табылады.  

Рефлексия тəжірибемен бірге жүреді. Тəжірибеден бұрын: ол маған неліктен керек? 
Қалай тиімді қолданамын? Ең маңыздысы қайсы? Нəтижеге қалай қол жеткізем? - деген 
сұрақтарға жауап беріп, əрекеттеріңді алдын-ала дұрыс жоспарлауға болады. Бұл əрекет 
мұғалімнің рефлексиясы болып табылады. Əрекет үстінде де мұғалім рефлексия жасай 
алады, бұл мұғалімнің дер кезіндегі түйсінуі: Не дұрыс болмады? Неліктен?-деп ойлану, 
дұрыс болуы үшін тез арада шешім қабылдай алу – рефлексивті ойлау жемісі. Оқиғадан 
кейін рефлексивті ойлау жүретін болса: Оқиға қалай орын алды? Алдағы жұмысымда істеуге 
болатын əрекеттерім қандай болу керек?- деген сұрақтар болады [7]. 

Мұғалімдерді оқыту үдерісінде рефлексивті ойлауын жетілдіру үшін жазбаша жəне 
ауызша əдістерді қолданамыз. Сессия басында күннің мақсатымен таныстырылады, сабақ 
соңында көбінесе жазбаша кері байланыс əдістері қолданылады. Жазбаша кері байланыстың 
тиімділігі – барлық тыңдаушыны қамтиды жəне уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік 
береді. Тыңдаушылардың көзқарасын, пікірін білу үшін немесе тренер ретінде неге жауап 
алғыңыз келеді, нені анықтағыңыз келетін сұрақтарды рефлексия парақтарымен алуға 
болады. Мысалы: мұғалімдердің бағдарлама идеяларын қаншалықты түсініп өз тəжірибесіне 
қалай енгізетінін ойлана алғандығын бақылау үшін төмендегідей сұрақ беруге болады: 

 Бұрын ... деп ойлайтынмын, қазір … деп ойлаймын 
 Мен … екенін байқап, енді мені … қызықтырады.  
 Бүгін мен ...., тəжірибемде қалай қолдану керектігін .... елестеттім.  
Əр оқыту аптасында əр түрлі рефлексия парақтарын қолданылады. Олар 

мұғалімдердің жаңа ақпаратты меңгеруі туралы ақпарат берумен қатар, апта сайын 
күрделендіріп берілетіндіктен педагогтердің рефлексивті ойлауын дамытуға жол ашады [6].  

213 



Педагог рефлексияға өзінің қабілеттілігін дамыту үшін келесілер қажет: 
 басты қағидаларға, қиын жағдайларға, мүлтіксіз шешімдерден кейін өзінің əрекетін 

талдауға қайта оралып отыру; 
 əр жұмыс күнінің біткен уақытысында талдау жасау; өткен жұмыс күнінің барысына 

сыртқы бақылаушы ретінде баға беру; 
 басқа адамдар туралы өзінің көзқарасын, баға беруін тексеріп отыру; қарым-

қатынасты жоғарылату; 
 қарым-қатынастары, көзқарасы басқалардан өзгеше, яғни қарым-қатынасы қиын 

адамдармен қарым-қатынас орнату; 
 нақты жағдаятта өзінің əрекетіне талдау жасай білу.  
Рефлексиялық əрекеттерді меңгерген, аталған қағидаттарды ұстанып, өз дамуының 

субъектісіне айналған мұғалім ұстаздық шеберліктің шыңына жетеді деуге болады. 
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 развитием информационных технологий человечество получает всё больше 
возможностей быстро и качественно собирать и представлять информацию в графической 
форме, 90% которой человек воспринимает и помнит, основываясь на визуальном 
восприятии. Изображения делают информацию более привлекательной и убедительной. 
Поэтому одной из самых популярных форм распространения идей при помощи визуальных 
образов является инфографика. Из этого можно сделать вывод, что визуализация данных 
(инфографика), является приоритетной среди других средств. Статистические исследования 
показывают, практически каждый пользователь социальных сетей намного охотнее делится 
изображением (фотографией), нежели текстом. В текст нужно вчитываться, прилагать к 
этому усилия и время, а изображение сразу определяет смысл. Следовательно, для принятия 
решения о том, стоит ли продолжить чтение или лучше пролистать дальше, понадобится не 
более нескольких секунд. Да и усваивается такая информация намного проще [1].  

Визуализация данных – это эффективный способ, который позволяет визуализировать 
данные, идеи или информацию, понятным образом, посредством визуальных образов [1]. 

Визуализация данных постоянно совершенствуется. Несколько лет назад мы видели 
только печатную и статическую инфографику. Сейчас же интернет дал новые возможности 
для развития технологии воздействия инфографики на человека — она становится не только 
статической, но и анимированной и даже интерактивной [2]. 

На основе визуализаций данных было создано несколько ситуационных центров в 
Казахстане. 
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Первым хотелось бы показать ситуационный центр «Smart Almaty» при центре 
развития Алматы. На сайте проекта описанием проекта является следующее: «проект 
комплекса технологических решений для поиска, сбора, анализа, интеграции и обработки 
различных данных. В режиме реального времени сотрудники Ситуационного центра будут 
отслеживать и контролировать текущую ситуацию в городе, принимать экспертные 
оперативные решения, делать моделирование развития происходящего в городе Алматы» [3]. 
Основные цели проекта: 

–  мониторинг состояния города и прогноз дальнейшего развития ситуаций; 
– экспертный анализ поступающей информации для принятия оперативных и 

стратегических управленческих решений; 
–  мониторинг исполнения решений; 
– визуализация собранных данных в удобном для понимания виде (видео, аудио, 

географические карты, диаграммы, таблицы и т.д.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Вид информационной панели ситуационного центра Smart Almaty 
 

На рисунке ниже показан Ситуационный центр акимата Атырауской области. ТОО 
«Полимедиа» реализовало в составе Ситуационного центра новейшие аудиовизуальные и 
информационно-коммуникационные технологии с целью повышения эффективности управления 
областью. По словам генерального директора компании Аскара Хабибуллина, центр послужит 
инструментом обеспечения комплексного информирования о ситуации в экономической и 
социальной сферах области, поможет оперативно предотвращать кризисные  
 чрезвычайные ситуации, а также проводить сравнительный анализ деятельности региона с 
другими областями Республики Казахстан, что, в свою очередь, оптимизирует и увеличить 
эффективность процесса принятия управленческих решений [4].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Ситуационный центр Атырауской области 

 
Одним из первых кто стал визуализовать данные учебного процесса –КарГТУ имени 

Букетова. По словам ректора КарГТУ им. Букетова, после внедрения проекта в практику 
стало значительно проще следить за дисциплиной в университете, контролировать 
посещаемость занятий студентами и т.д. 
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Рисунок 3 – Ситуационный центр КарГТУ им. Букетова 
 

 результате вышесказанного было принято решение разработать модуль 
Ситуационного центра для нашего вуза. На данный момент имееется собственная разработка 
АИС, которая предназначена для автоматизации планирования, организации, учета и 
контроля учебного процесса при кредитной системе обучения, а котороям выводится 
большое количество отчетов. Но он не решает все проблемы. Например на рисунке 4 показан 
пример отчета в информационной системе университета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Отчет «Статистика ожидаемого выпуска (данные не являются 
конфиденциальными)» 
 

 данном примере есть одна проблема - с первого взгляда не совсем понятно 
предназначение данной таблицы, требует времени для детального анализа данных. 

А теперь как это будет вглядеть с помощью инфографики: 
Поэтому было решёно создать ситуационный модуль на основе визуализаций данных 

информационной системы университета. Например: данные по качеству знаний ОП можно 
показать следующим образом (рис 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Качество знаний 
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 Для визуализаций данных по средней успеваемости в разрезе дисциплин следует 
использовать график показанный на рисунке 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Качество знаний в разрезе дисциплин 
 

Как показывает практика человеческий мозг лучше понимает рисунки, графики и 
макеты чем «Сырые» числы и тексты. Для создания ситуационного модуля необходимо 
разработать макет, который бы наиболее полно и наглядку показвал ситуацию и позволял 
делать анализ данный и выявлять болевые точки процесса обучения. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 Электронный ресурс: http://makeyourphoto.ru/sozdanie-infografiki-aktualnost/  
 Электронный ресурс: https://lickeys.ru/brauzery/vidy-infografiki-kak-otlichit-horoshuyu-

infografiku -ot-mazni-na-zabore/  
 Электронный ресурс: http://smartalmaty.kz/future/page_6.html  
 Электронный ресурс: http://www.polymedia.kz/proekty/sc_atyrau.php 

 
ƏОЖ 821.512.122.09 
ЖАЙКБАЕВА Б.Т. 
КММ «№112 Масанчи атындағы орта мектеп», Жамбыл обл., Қазақстан 

 
ТƏРБИЕ БЕРУДЕГІ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 

 
Жер жүзіне мəдениетіміз бен ұлттық құндылықтарымызды таныту үшін де БАҚ-тың 

теңдессіз үлесі бар. Қазақстанның əлемдік өркениет алдындағы экономикалық, мəдени жəне 
əлеуметтік жағынан дамуы үшін оларды танытатын БАҚ маңызы айрықша. ХХІ ғасыр 
қарулы майданның емес, ақпарат майданы екенін ескерсек, жаһандық соғыс қазір күштілер 
қару саналатын баспасөздер арасында болып жатыр. Сондықтан еліміздің дамуын, қарқынды 
өркендеуін насихаттау үшін БАҚ-тың тұрақты да жүйелі жұмыс істеуі ең алдыңғы шаруа 
болып есептелмек. Бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі міндеттері – жалпы 
информацияны жинап, өңдеп, халыққа ұсыну. Ал жалпы "Бұқаралық ақпарат құралдары" 
деген атаудың өзі мына жайларды білдіреді. 1. Бұқараға бағыт немесе арнау. Яғни барлық 
ақпарат мəселелері қоғамға, халыққа, көпшіліктің аудиториясына арналмақ, олармен тікелей 
байланыс орнатылмақ. 2. Бүкіл ақпарат көпшіліктің сұраныс - қажеттілігін, талап-талғамын 
қанағаттандыру үшін берілмек. 3. Қоғамдық істерге байланысты əрі халық күткен 
мəселелерге белсенді позиция ұстап, соған жұртты жұмылдыруға атсалысу болмақ. 4. 
Көпшіліктің пайдалануына ақпараттың тиімді, қолайлы əрі арзан болуын қарастыру. Жұрт 
ақпаратты қиналмай қабылдайтындай болу керек. 5. Жұртшылықтың бəрі бірдей жəне 
тұрақты түрде ақпарат хабарларды алып отыруға мүмкіндік туғызу. 6. Қажет еткен жағдайда 
əркімнің ақпарат орындарына қатысуына жол ашy т.б [1].  

БАҚ – күнделікті теледидар, радио, мерзімді баспасөз басылымы жəне интернет 
сайттар. Ал, оған қоса жаңа медиа мен жаңа ақпараттық технологиялардың ақпарат таратып, 
ақпарат жинақтауын да қосуға болады. Наполеон: "Жауға қарсы жүздеген мың қол əскерден, 
төрт газеттің ойсырата соққы беру мүмкіндігі зор", - деген. Сарапшылар БАҚ-тың мынадай 
ерекше белгілерін атап көрсетеді: 

 жариялылық, яғни тұтынушылардың шексіздігі; 
 арнайы техникалық құралдардың, аппаратуралардың болуы; 
 ақпарат таратушының қабылдаушыға біржақты ықпалы;  
 тұтынушы аудиторияның тұрақсыз əркелкілігі. 
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1840 жылы француз жазушысы Оноре де Бальзак баспасөзді «төртінші билік» деп 
атады [2].  

Қазіргі таңда жастарды өмірге бейімдеуге жаңа сипатта қарау басты міндетердің бірі 
болып отыр. Себебі, қоғамда болып жатқан түбегейлі бетбұрыстардың, ғылым мен техника 
жетістігінің, тұлға психикасына əсері күшті болып отырғаны белгілі. Теледидар, радио, 
кинотеатр жəне интернет сияқты бұқаралық ақпарат құралдары əлеуметтік жүйелерді 
қалыптастыру жəне күшейтуде зор ықпалға ие екендігі даусыз. Алайда, бұқаралық ақпарат 
құралдарының жеке өмірге де тигізетін əсерін жоққа шығаруға болмайды. Қатыгез 
бағдарламалар, ойындар мен кинолар, жарнамалар адамның рухы мен жанына кері əсер етеді. 
Бұлардың бəрі қоғамдағы адамдардың тұрмыс тəсілінің өзгеруіне əкеп соғады. Арине, дəл 
осындай ақпараттар адамның адами құндылықтарының жойылуына себепші болады. Ерекше 
тоқталып өтетін тағы бір ортақ проблемамыз бар. Ол – жастардың интернетке тəуелділігі, 
ойынқұмарлығы. Барлық бос уақыттарын осы ойынның алдында өткізетін адамдар бар. Бұл 
өкінішті жағдай. Бұл адамның əлеуметтік өмірден, мəдениеттен алшақтауына əкеп соғады, ондай 
адам үшін компьютер ойындарынан басқа қасиетті ештеңе қалмайды. Ойынға тəуелді болудың 
да себептері бар – жұмыссыздық, көңіл-күйдің болмауы, көңіл бөлінбеу жəне т.б.. Қатыгез ойын 
ішінде кейіпкер өзінің барлық ой-тəсілін іске асыра алады, адамдарды жазалау немесе 
проблемадан қашу жəне т.с.с. Бұндай іс-əрекеттерден бойымызды аулақ ұстау үшін 
жақындарымызға көбірек көңіл бөліп, баланың қандай іспен айналысып жүргенін қадағалау 
керек. Балаларымызды барлық нəрседен шектей алмаймыз, дегенмен қадағалап, дер кезінде 
көмек беруге болады. Зереттеушілер: «Көретін бағдарламаны мұқият таңдаңыз. Егер өзіңіздің 
көңіл күйіңіз қаламайтын болса, ашу-ыза шақыратын бағдарламаларды қарамаңыз. Балалары-ңыз 
көріп отырған фильмдер мен бағдарламаларды жəне олардың көгілдір экран алдында қанша 
уақыт отыратынын қадағалаңыз [3]. Белгілі бір жасқа келгенше жасөспірімдер теледидар 
экранында болып жатқан оқиғаларды түсіндіруді қажет етеді. Теледидарға тегін тəрбиеші деп 
қарамау керек, баланы оның алдына жалғыз отырғызып қоюға болмайды. Балалар үшін 
тəрбиелік мағынадағы отбасылық бағдарламаларды таңдап көрсету керек. Егер бала тəулігіне екі 
сағаттай теледидар қараса, одан ешқандай зиян келмейді. Керісінше, ол бұдан өзіне пайдалы 
мағлұматтар алады, өзіне жаңалықтар ашады. Ал енді көгілдір экран оның жалғыз ғана досына 
айналса, одан келер қауіп бар. Оның кері əсерін көп ұзамай өзіңіз де байқайтын боласыз»,-деген 
тұжырымдар жасайды. Баспасөз бетінде «Қазақ БАҚ деңгейінің бүгіні қандай?» мақалада: «Кез 
келген сайттың бетін ашыңыз, газет-журнал, теледидар қараңыз тек қана оқитынымыз, 
көретініміз «атып кетті», «өлтіріп кетті» деген екі тақырыптың аясынан шықпайтын қылмысқа 
толы қоғамды суреттейді. Қазір телеарналар арасында рейтингке талас науқаны жүріп жатыр. 
Бірақ ол рейтингтер көбіне-көп «чернуха» сипатындағы хабарлар арқылы, яғни «өлтіріп кетті, 
зорлап кетті» дегендей ақпараттар негізінде жиналуда. Жаманын жасырған халықтың, 
жақсылығын жазатын ешкім жоқ па?» деп жазылған [4]. Балалардың кітап оқуға деген 
құмарлығы жыл өткен сайын төмендеп келеді, соның салдарынан телефильмдердің көптеген 
кейіпкерлері олар еліктейтін ең беделді  
тұлғаларға айналды. Кейіпкерге еліктеу əдетте балаларда төрт жастан басталады. 
Статистикалық мəліметтерге қарағанда, балалар мен жасөспірімдер телеаудиторияның ең 
белсенді көрушілері екені анықталып отыр. Өсе келе жас адам біртіндеп, үлкендердің 
əлеміне кіргісі келеді. Бала шынай өмірді білуге əрі түсінуге, ондағы құндылықтар мен 
мінез-құлық ережелерін қабылдауға талпынады. Үлкендер өмірін бала тек отбасы мен 
көшеден ғана көрмейді. Теледидар да олардың үлкендердің өмірі туралы түсініктерінің 
қалыптасуына əсер етіп , оның белгілі бір бейнесін қалыптастырады. Мерзімді баспасөз 
жұртшылыққа бағыт-бағдар беруде, тəлім-тəрбиеге байланысты өзекті жайттарды қозғауда 
негізгі құрал болып табылады. 
 
 

1. 
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ПЛАГИАТТЫ БОЛДЫРМАУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ ЖƏНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ 

ОРНЫНЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ 
 

Электрондық ақпаратты желі арқылы жіберу, көшіріп алу, өшіріп тастау, өзгерту 
бүгінгі күнде қиындық тудырмайтыны бəріне мəлім. Бұл жағдай бір жағынан адамның 
қызметін жеңілдеткенімен жаңа проблемаларға жол ашады. Сол проблемалардың бірі - əдеби 
немесе ғылыми туындыларын иемдену, шығарма үзінділерін авторын көрсетпей пайдалану 
(плагиат). Жəй реферат деңгейінде басқа əдебиеттерден үзінділер көшіріп алудан бастап, 
ғылыми еңбектер шығаруда (мақалалар, диссертациялар, монографиялар жəне т.с.с.), 
лицензиясыз программаларды пайдалануда көптеген адалсыздық жағдайлар орын алып отыр. 
Болашақ осы мəселені шешуде тек қана нақты қолдануға ұсынылып отырған стратегияларды 
орындап қоймай, тұлғаның білім алуына, дамуына жағдай жасау, тəрбиесінің негізін түзету 
академиялық адалдық ортасында қалыптасуы маңызды екеніне авторлар назар аударады.  

Білім алу ортасында плагиат зияткерлік ақпарат немесе жұмыстарға байланысты 
болып келеді. Зияткерлік ақпарат немесе жұмыс – ғылым, əдебиет, өнер туындылары, 
өнертабыстар, ЭЕМүшін бағдарламалары, өнеркəсіптік үлгілері жəне т.б. шығармашылық 
жұмыс нəтижелері. Сонымен қатар, əр студенттің ғылыми жетекшісімен жазатын мақаласы, 
дайындалатын жобасы, курстық, дипломдық жұмыстар, магистрлік жəне докторлық 
диссертациялар өз бірегейлігімен, авторлығымен ерекшеленетін жұмыстар болып келеді.  

Нормативтік құжаттарға келсек, ең негізгі ережелер «Жоғары жəне (немесе) жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығына 5-
қосымшада бекітілген [1]. Ережелердің 2-тарауында жоғары жəне (немесе) жоғары оқу 
орнынан (ЖОО) кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің тəртібі сипатталған. «Білім 
алушылардың жазбаша жұмыстарының барлық түрлері плагиатты бақылау үшін тексерістен 
өтеді. Плагиатты тексеру қағидасы мен тəртібін ЖОО бекітеді» деп берілген. 
Университетіміздің Академиялық саясатында (С. Аманжолов ШҚМУ Ғылыми кеңес 
отырысында бекітілді 27 желтоқсан 2018 ж., №6 хаттама) плагиатты болдырмау бағытында 
бір қатар ережелер бекітілген [2]. Олар:  

 Академиялық адалдық – жазбаша жұмыстарды (бақылау, курстық, эссе, дипломдық, 
диссертациялық)  

орындау, емтихан-
дарға жауап беру, 
зерттеулер, өз ұстаны-
мын білдіру, акаде-
миялық қызметкер-  
лермен, оқытушы-
лармен жəне басқа да 
білім алушылармен 
өзара қарымқатынас, 
сондай-ақ бағалау 
кезінде білім алушы-
ның оқудағы адал- 
дығын білдіретін 
құндылықтар мен 
қағидаттар жиын-

тығы;  
- Оқу үрді-сінде жазбаша 

орын- 
далатын тапсырмалар, олардың қатарында реферат, эссе, курстық жəне дипломдық 
жұмыстарды (жобаларды) «Антиплагиат» жүйесі арқылы бірегейлігі тұрғысынан тексереді. 
Аталған үрдіс Университеттің «Антиплагиат» жүйесін пайдалану туралы» ережесімен 
атқарылады. Осы негізгі талаптардың шарттарын орындауда плагиатты болдырмауды алдын 
алу қағидалары бар. Бірнеше стратегияларды атап өтейік:  
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Сурет 1 – Программаға авторлық құқық құжаты 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет  2  –  Дипломдық  жұмысқа  берілген  
Антиплагиат анықтамасы 

 əр студентті академия-
лық адалдық аясында тəрбиелеп 
плагиатты тұпнұсқасында болдыр-
мау ортасын қалыптастыру;  

 бірегейлікөнімдерге 
авторлық құқық рəсімдеу;  

 шығармалар үзінділерін 
өз еңбегінде авторын көрсетіп 
сілтемелер жасау дағдыларын 
қалыптастыру; 

 антиплагиат бағдарлама 
жұмысы тəртібі мен ережелерімен 
танысып, тексеру процедура-
ларынан өту мəдениетін қалып-
тастыру;  

 эксперименталдық  
зерттеулер негізінде өзіндік 
бірегейлік нəтижелер алуға үйрету. 

Авторлық құқық алу зияткерлі 
ақпарат иесіне өз еңбегін қорғаудың 
маңызды қадамдардың бірі. 
Авторлық құқық дегеніміз ғылыми, 
əдебиет жəне мəдениет 
шығармаларының қолдануы мен 
қорғау жағдайларына қатысты пайда 
болатын қатынастарды реттейтін  
құқықтық нормалар жиыны. 
Мысалы, мақала авторының ЕЭМ-
ға алынған авторлық құқық құжаты 
1-суретте көрсетілген. 

Университетте білім алушы-
лардың жазбаша жұмыстарының 
бірегейлігін қадағалау мақсатында  

Антиплагиат жүйесі қолданылып жүр. Антиплагиат мəтіндік құжаттарды Интернет ашық 
дереккөздерінен жəне басқа да дереккөздерден иемдену бар екендігін тексеруге 
қолданылатын интернет жоба, программалық кешен. Жазбаша жұмыс тексеру нəтижесі 
анықтама түрінде білім алушыға берілетіндігін 2-суреттен тамашалауға болады. 

Бұл анықтамада жазбаша жұмыстың тек қана жалпы бірегейлік пайызы көрсетіліп 
қоймай, сыртқы көздерден иемдену мен сілтемелер жасау пайыздық мөлшерлері де беріледі. 

Плагиатты болдырмау стратегиялардың маңызды түрі - білім алушыны жаңа ғылыми 
нəтижелерді эксперименталдық жұмыс, аналитикалық талдау, есептеулер орындау, 
тұжырымдамалар жасау негізінде қалыптастыру болып келеді.  

Зияткерлі нысандар көптеген еңбек ету салаларын қамтиді. Олай болса плагиатқа 
тиімді қарсылық көрсету көптеген салаларда шығармашылық өнімдер жасаушылар білуге, 
қолдануға қажет білім десек те болады. Қорытындылай келе плагиатты болдырмау деңгейде 
жұмыс жасай білу маңызды қабілеттіліктерге жатады. 
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WEB SITE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE CAPABILITIES 

 
Today, with the development of computer technologies, the internet, known to everyone, 

has many opportunities. Nowadays, if you want to receive any information, first of all, you do not 
need a prolonged search, you can quickly obtain the information by searching and typing the 
question you need on the website.  

As we know, the internet consists of many sites. Knowing sites is a separate matter, and 
being able to write is the other. The main thing of creating a site is that you need to pay attention to 
the purpose which it is created for.  

Web site is your electronic personal office. Each site is built with different goals. Some use 
the sites for personal interest, the others use it for earnings. 

Work on a web application includes several stages, which are life stages of any web sites [1]: 
 defining application requirements; 
 designing the application; 
 development; 
 testing the project;  
 implementing the project; 
 project maintenance.  
In the early years, the developing sites required writing many codes, but now, with the 

advancements in technology, we are able to create sites by various programs developed to that 
purpose only. An overview of some of the technologies used to create sites: 

 CMS: JOOMLA, WordPress 
 HTML-editor (Dreamweaver, SharePoine Designer) 
 Web editor WYSIWYG  
 Adobe Muse 
 MS Front Page  
 HTML Expert 
 HTML-Kit  
 JavaScript 
 Adobe Photoshop  
 Macromedia Flash 
HTML web site building tool is considered as one of the easiest site building tools. Working 

with it does not require special professionalism. The work provided extensive information related to 
this tool. Site creation tags were also reviewed. [2]  

Another essential component is cascading style sheets CSS (Cascading Style Sheets). By 
using style sheets, we form appearance of the document. By using them, we can establish rules to 
specify how the content of the elements on the page should be displayed. CSS rules consist of two 
components: a selector and a declaration unit in brackets. Selectors are an appeal to to a tag, 
identifier or class. The declaration block contains the properties and their values that we want to 
change. For example, width, height and placement of a block on a page, a picture set in the 
background, text size, font and other. The stylesheet is connected in HTML using the "link" tag, 
which is located inside the "head" tag: "<link href =" style.css "rel =" stylesheet ">" 

FrontPage is one of the website creation tools that is included in the office package. Its 
peculiarity is in the fact that users who do not have a special education heed an adaptation to the 
skills of organizing the site through this program. Since the availability of skills to work with an 
office suite at any workplace is one of the necessary conditions for employing staff as well as the 
main indicator of success. Microsoft FrontPage package allows you to develop and organize Web-
sites and subsequently publish the content on the Internet. [5]  

Therefore, the ability of creating sites is considered having the same waves with the modern 
society. Any user realizes his goals, using sites in their activities as needed. The ability of using 
sites in the organization of commercial work, the distributing advertising works, conduct of 
business of the educational system and implementing many other goals demonstrates computer 
culture, knowledge, skills. [1] 

Due to the fact that the modern age is the age of information, the issues of sending, processing,  
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and protecting information are very relevant. And now, since the Internet is the source of 
information, the role of information on the network is quiet immense. It says that the increasing 
requirements for applications running on the network, such as applications in terms of security, and 
in terms of speed, in terms of interactivity should be in a high level. Favorite of technological 
programming languages in creating such Web-applications is a Microsoft product - JavaScript. 

These opportunities around the world are used by every company, firm, commercial 
organizations, educational institutions, economic entities, legal structures, private partnerships in 
interactive and effective management of their employments.  

You need to be able to effectively conduct interactive, public work. By using advertising 
sites, everyone can establish closer relationship with customers, also familiarizing them with the 
types of their products that firmly increases the company's sources of income. [3]  

The site is a interactive means of data transmission. Each site has a main page - a title page, 
which contains a hyperlink to the main sections of the site (Web pages). The hyperlink allows you 
to surf freely within the site. The interactivity of the site is provided by forms, profiles, registration 
system and etc. Web sites are usually multimedia, thus it can contain: images, animations, audio 
and video information not only texts. There may also be moving objects on the web pages. Moving 
objects are created by using JAVA - applets, ActiveX controls. [7] 

JavaScript was previously described not only as a new way to create modern web 
applications, but also as a multi-layer, huge strategy called scripts. JavaScript is one of the 
components of the platform, which includes a new philosophy of language integration, integration 
of applications, components and updates, as well as components from a common class library that 
allow you to handle errors from processing to XML documents. Security issue is also resolved. But 
these problems are for professionals. In the future, I will continue to expand my knowledge on this 
subject. And if the user does not know these programming elements, he can use simple programs 
such as: Html, FrontPage.  

Currently, web-design has several goals: a positive image perception of the object by user, 
simplicity and clarity of the site structure, ease of understanding the user interface, convenience of 
the navigation system, etc. To achieve this goal, the site developer uses a wide selection of 
programs that work with computer graphics, html and java codes. [6] 

Since its introduction in 1996, Flash has become the standard for creating a visual, multi-
dynamic web page. For examples Citibank, Fox, Pepsi Cola, Paramount, Plymouth, Chrusler, 
Nestle, and Warner Bros. You do not need a programming specialist to work on Flash, which 
allows you to create an interactive web site without knowing Java Script, Java or HTML codes. 

Despite the fact that Flash technology has not replaced HTML, it is now possible to make a 
full-fledged Flash movie on a web page by using it. On many pages used by Macromedia Flash, it 
may seem that HTML does not exist at all, here HTML code is minimized thanks to Flash.  

The most correct solution for using Flash-technology is designing full-fledged HTML-
document with small clips. Many popular sites did not want to fall behind in fashion and used this 
way. User who visits such sites likes or perceives the Flash movie as a background.  

Macromedia company, producing Flash, combined many great ideas and technologies into 
one program, which allowed the user to view multimedia presentations via web. [4] 

The most important value in web design is visual perception. Elements located in different 
places on the screen have different effects on the viewing and psychological perception of 
information. In the top left corner of the screen is usually located the logo familiar to many users. 
And if the logo of start-up companies is placed in the upper right corner, then the user quickly and 
easily remembers it. The top of the page should be decorated with photographs and other graphic 
images. When creating a web design, you need to pay attention to some things. When the mouse 
approaches the picture, an auxiliary word has to come out. This greatly simplifies the user’s work 
with the site. Hyperlinks must be distinct from the general text and be clear. And the font has to be 
changed. For users who do not use a mouse, you can install a special program that would be used to 
surf by only keyboard in a logical way on the page. This will improve the quality of web design. On 
sites that advertise the product, you should place the price of the product under the photos, and the 
address, digital information in the lower right corner of the page.  

In order to make Web-design attractive and useful, you need to know what task it is assigned to, 
study competing sites in this area, the client’s work style, and what target audience they have. Creating 
and optimizing graphics is a difficult part of the job. However, many factors affect the result of the 
document: browser window size, font, color, and default name. In addition, some scripts and styles may 
not be contained in all browsers. And if you use graphics, the user will perceive how you  
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see the page yourself. [2] 
The main difficulty in working with Web graphics is the low quality of internet channels. 

Therefore, you should make sure that the graphic file is smaller and has higher quality, and what 
programs should be used to optimize it. Adobe Photoshop is the most powerful package of 
professional processing of raster graphics. It is a large complex consisting of many possibilities for 
modifying a bitmap image. It includes various filters and effects. Once you understand the principle 
of building a Web page, we know that they are used for various purposes. Therefore, much attention 
is currently being paid to Web design, since the popularity of any information resource on the 
network directly depends on this.  

To achieve the desired benefits of a successful public Internet-based information service and 
to avoid the frustrations of an unsuccessful one, the following considerations should be kept in mind 
in planning and designing such a service:  

 Web sites should be accessible to users with limited as well as full access capabilities. 
Web page designers should be aware that many users’ available microcomputer and 
telecommunications technologies may lack the speed and capacity of those available to the 
designers. Many users still access the Internet through a standard dial-up connection and have a 
narrow bandwidth communications capability. Some users, especially users dependent on screen 
reading software, will have text-only capabilities. 

 Information should be appropriate and presented in an organized manner. One major 
advantage of the World Wide Web is that it allows users to move easily from one linked site to 
another, thus accessing the Web sites of other organizations worldwide. If a linkage system is not 
properly designed, however, users can easily get “lost” and not recognize the significance or even 
the originator of the information they have accessed. An organized design incorporating the totality 
of information available about USDA is critical to the presentation of an accurate picture of the 
Department. Typically, many people are involved in generating information from a variety of 
sources to post on Departmental and agency Web sites. These content providers, the designated 
Web site manager (also referred to as a “webmaster” or the assigned system administrator) must 
cooperatively act with these individuals to ensure that the Web sites and associated documents 
present an accurate, descriptive, and representative image of the entire Department or agency and its 
work rather than an image that is fragmented, misleading, or incomplete. [1] 

 The reality of worldwide access should be recognized. Web sites must be designed with 
the realization that the public documents they contain are accessible through an international 
network to users worldwide.  

 User anonymity must be maintained. Web servers referenced in this regulation provide 
open service to the public and must accept outside users without requiring either a local user 
account or a password.  

In conclusion, it is necessary to arouse interest in consumers using the technology of developing 
sites. To create a web site, it is enough to follow simple rules: the location of the information on the web 
page should be simple and logical, convenient to view and read. After one picture, you should not 
immediately place the second picture, and so that the distance between them should be uniform, text 
information should also be transmitted between them. If the information is divided into smaller parts it 
will be easier to read and understand. If the Web page is large, you need to create links to quickly switch 
to other parts of the document. In placing web pages on server, testing work is considered as last thing. 
Technologies of creating sites are developing and will be further improved in the future. We must 
contribute to the era of globalization so that these innovative technologies in the field of website 
development are created in our own country not only abroad. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ЕББ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМ АЛУ 

ҚАЖЕТТІЛІКТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Қазіргі уақытта қалыптасқан ЕББ-мен адамдарды оқыту мен тəрбиелеу іс-тəжірибесі 
өмірде қажетті дербестік, еңбек негізінде өзін-өзі қамтамасыз етуге дайындық, 
коммуникативтік, сондай-ақ олардың өмірлік перспективаларын нақтылау сияқты жеке 
қасиеттерін қалыптастыру міндетіне əрдайым жауап бермейді. ТжКБ оқу орындары мен 
жоғары оқу орындарында тиімді қолдауды, кедергісіз қол жеткізуді жəне ерекше білім алу 
қажеттіліктері бар студенттерді мультидисциплинарлық сүйемелдеуді қамтамасыз ету 
маңызды болып табылады.  

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарды практикалық кəсіптік қызметке 
даярлау жолдарын іздеу қарама - қайшылықтарды анықтады: бір жағынан: тұрақты өзін-өзі 
жетілдіруге, өздігінен білім алуға жəне белсенді шығармашылық қызметке қабілетті, 
бəсекеге қабілетті мамандарды даярлауға қазіргі қоғамның талаптары, екінші жағынан-
теориялық жəне практикалық жоспарда мүмкіндігі шектеулі адамдарды даярлау мəселесі 
жеткіліксіз əзірленген жəне оны тиімді шешу жолдары жоқ [1].  

Мүгедектігі бар адамдардың жалпы жоғары білім алуға кемсітусіз жəне басқалармен 
теңдей қол жеткізуін қамтамасыз ету, бұл туралы Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
БҰҰ "Мүгедектердің құқықтары туралы" конвенциясының 24-бабының 5-тармағында 
айтылған [2], олардың кəсіби біліктілігін арттырудың жəне еңбек нарығында бəсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. Осы қағидатқа сəйкес 
адамдардың осы категориясына қатысты басты тəсіл "мемлекеттің қамқорлығы емес, өзіне, 
əлеуметтік пайдалы еңбекке деген өз мүмкіндіктеріне деген сенімге ие болуға көмектесетін 
жағдайлар жасау" болып табылады [2]. 

Осындай жағдайлардың бірі дамуында проблемалары бар адамдарға жоғары білім алу 
мүмкіндігін беру болып табылады, ол мүгедектігі бар адамдардың əлеуметтік мəртебесін жəне 
олардың еңбек нарығында талап ету деңгейін арттырудың тиімді тетіктерінің бірі ретінде 
қарастырылады. Сондықтан жоғары білім беру жүйесінде қазіргі уақытта даму мүмкіндіктері 
шектеулі студенттерді оқыту үшін тең жағдай жасау жəне кедергісіз қол жеткізу бойынша 
айтарлықтай өзгерістер орын алуда. ҚР білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына сəйкес тең жағдай жасаған жəне кедергісіз қолжетімділікке қол 
жеткізген жоғары оқу орындарының үлесі 2017 жылы 25%, ал 2019 жылы 100% құрайды [3].  

Бұл ретте жоғары білім беруде мүгедектігі бар студенттерге қатысты негізгі міндет – 
жоғары оқу орнында мамандардың кəсіби даярлығының деңгейі мен мазмұнын төмендетпей, 
"даму мүмкіндігі шектеулі азаматтарға білім алу үшін арнайы жағдай жасау, даму мен 
əлеуметтік бейімделудің бұзылуын түзету" қамтамасыз ету болып табылады [3]. Бұл туралы 
"жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
ережелері" куəландырады. 

Инклюзивті білім беру өзін енгізу процесінде кедергісіз ортаны ұйымдастырудың 
қиындықтарымен ғана емес (пандустардың болуы, сурдоаудармашыларды штатқа енгізу, 
жалпы пайдалану орындарын қайта жабдықтау), сонымен қатар педагогтардың, студенттер 
мен олардың ата – аналарының интеграцияны қабылдауға дайындығын немесе бас тартуын 
айқындайтын кең тараған стереотиптер мен жорамалдар сияқты əлеуметтік қиындықтармен 
де кездеседі. Қазіргі уақытта жоғары оқу орнына бейімделу процесін психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру мəселесі жоғары білім берудің теориясы мен 
тəжірибесінде ерекше өзекті болып отыр [5].  

Жоғары оқу орнының ортасында ЕББ қажеттіліктері бар студенттер үшін бейімделу 
өте күрделі жəне ұзақ процесс болып табылады. Біздің ойымызша, бұл олардың өмір сүру 
кезеңдерінде жəне алдыңғы оқу орнында қалыптасқан бірқатар факторларға байланысты 
болуы мүмкін. Оларға оқу материалын меңгерудегі қиындықтар, коммуникативтік 
дағдылардың жоқтығы, жоғары өзін-өзі бағалау мен т. б. қалыптасқан қарым-қатынас 
тəжірибесі жатқызылуы мүмкін. Мұның бəрі студенттік қауымдастықтан əлеуметтік 
оқшаулаудың себебі бола алмайды, бірақ міндетті түрде психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеудің арнайы ұйымдастырылған процесін талап етеді.  
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ҚР Білім Министрлігінің тұжырымдамасына сəйкес студент жəне мүгедек – мүгедек, 
жоғары оқу орны мен мемлекет арасындағы қарым-қатынасты бір-бірін толықтыратын екі 
түрлі мəртебеге ие. Бір жағынан, ЕББ -ді қажет ететін студенті ЖОО-да əдеттегі студент 
мəртебесіне ие, бұл нақты теңдікті, адамдық қадір-қасиетін құрметтеуді, əріптестікті 
көрсетеді. Сонымен қатар, мұндай оқиғалардың дамуы кезінде ЕББ жəне мүгедектігі бар 
көптеген студенттер ЖОО-ның білім беру кеңістігінің олардың ерекшеліктеріне 
қабілетсіздігіне байланысты оқу процесінен алынып тасталады [6].  

Д. И. Фельдштейн [7] білім алушылардың рухани жəне физикалық денсаулығын 
бұзудың əлеуметтік механизмі ретінде келесіні қарастырады: 

 оқу жүктемесінің сипаты, білім беру үдерісін ұйымдастыру ерекшеліктері, 
 оқытушылар мен студенттер арасындағы қарым-қатынас, - жаңа технологияларды 

қолдану ерекшелігі, 
 педагог-практиктердің эмоциялық тұрақсыздығы, - педагогтердің сөйлеу əрекетінің 

психотравмалық аспектілері. 
Екінші жағынан, ЕББ-ді қажет ететін жəне мүгедектігі бар студент ЖОО-да тек студент 

ғана емес, сонымен қатар мүгедек мəртебесі бар жəне əлеуметтік осал санатқа жатады, бұл: 
1. Жас шамасына қарай: жастар балалармен жəне қарт адамдармен қатар өмірлік 

маңызды ресурстарды жəне оларды өз бетінше қанағаттандыру мүмкіндіктерін анықтауда 
шектеулерге ие.  

Жастардың жас ерекшелік осалдығы, ең алдымен:  
а) өзінің жеке əлеуметтік жағдайының болмауы жəне ата-аналардың əлеуметтік 

жағдайы не болашақ кəсіби қызмет саласы есебінен əлеуметтік мəртебесін анықтау; 
б) қоғамның түрлі құрылымдарына тиістілігі, əлеуметтік мақұлданған мінез-құлық 

моделіне қосылу шарасы. 
 Мүгедектікке тəн нақты (қолма-қол) ресурстардың жəне кəсіптік білім беру 

ортасының талаптарына сəйкес келмеуі. 
 Əлеуметтік топ ретінде мүгедектердің маргиналдық жағдайын, əл-ауқаттылықтан 

қолайсыз жағдайға өтпелі жағдайды айқындайтын, сондай-ақ белгілі бір жағдайда 
(материалдық, құқықтық, физикалық, психологиялық, əлеуметтік жəне т. б.) жағымсыз 
өзгерістердің əлеуетін көтеретін əлеуметтік қатерлер. 

Е. С. Фоминых өзінің психологиялық зерттеулерінде ЕББ-ді қажет ететін жəне 
мүгедектігі бар студент тұлғасының даму жолында виктимизацияға (осалдыққа) 
итермелейтін негізгі ішкі қайшылықтарды анықтауға мүмкіндік берді [8]:  

1) əлеуметтік тану қажеттілігі жəне оны жүзеге асырудың шектеулі мүмкіндіктері;  
 ересектердің, атап айтқанда, ата-аналардың дербестігіне жəне қамқорлығына 

мұқтаждығы; 
 өзойланымға, өзін-өзі сəйкестендіруге қажеттілік жəне өзі туралы жеткіліксіз 

немесе қарама-қайшы ақпарат, сондай-ақ осы ақпаратты біріктіру, қайта ойластыру 
біліктілігінің қалыптасуы;  

 түсіну қажеттілігі жəне жалғыздық пен тұлғаның жаттануы сезімі.  
Л. С. Выготский ақау кезіндегі даму спецификасы ақаудың өзінен ғана емес (оны 

мүгедек тікелей сезінбейді), əлеуметтік өзара əрекеттесу жүйесін қайта құруда, адамның 
ЕББ-ді қажет ететін жəне мүгедектіктің əлеуметтік позициясының төмендеуінде пайда 
болатын оның əлеуметтік салдарларымен қаншалықты байланысты екенін көрсетеді. Біздің 
ойымызша, жоғары оқу орнында оқытуға ЕББ-ді қажет ететін жəне мүгедектігі бар 
тұлғалардың бейімделуіне психологиялық қолдау көрсету жүйесі кемшіліктерді түзету емес, 
жеке тұлғаны дамытудың жасырын ресурстарын іздеуін болжайды: өз мүмкіндіктеріне 
сүйену жəне осының негізінде əлем бейнесін, "Мен" бейнесін қайта құру үшін 
психологиялық, əлеуметтік жəне педагогикалық жағдайлар жасау жəне өзімен, басқа 
адамдармен, жалпы əлеммен өнімді байланыс құру.  

ЕББ-ді қажет ететін жəне мүгедектігі бар студенттердің əлеуметтік-психологиялық 
бейімделуінің бірегейсіздік критерийлері: 

 микро ортамен интеграцияның төмен деңгейі, - макроəлеуметтік құрылымға 
қосылудың жеткіліксіздігі, 

 жеке тұлғааралық əлеуетті іске асырудың қиындықтары,  
 білім беру ортасындағы эмоциялық-психикалық жайсыздықтың жоғары деңгейі 

жəне психологиялық денсаулық мəселелері. 
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Мамандардың ойынша психологиялық бейімделудің негізгі көрсеткіштері ретінде, 
қоршаған адамдармен табысты өзара іс-əрекет пен белсенді қызмет ету болып саналады.  

Жоғары оқу орнында оқытуға ЕББ қажеттіліктер жəне мүгедектігі бар адамдардың 
бейімделуін психологиялық сүйемелдеу бойынша жұмыс ең алдымен психологиялық жəне 
əлеуметтік-психологиялық деңгейлерге бағытталуы тиіс. ЕББ қажеттілік жəне мүгедектігі 
бар студентке жаңа ресурстарды, сыртқы жəне ішкі көмек көздерін жұмылдыруға негізделе 
отырып, басты бағдарларды атап көрсетуге болады:  

 оқиғаларды бақылау қабілетін қалыптастыру, стресс себептерін түсіну, қабылдау 
қажет əрекеттерді түсіну; 

 проблемаларды шешуде икемділікті дамыту;  
 мазасыздық деңгейін төмендету; 
 жеке эмоциялық, интеллектуалдық жəне когнитивті өмірді ұйымдастыру біліктерін  

дамыту; 
 өнімсіз қорғау стратегияларынан бас тарту;  
 өзінің даралығын конструктивті мінез-құлық жəне қарым-қатынас арқылы бекіту; 
 өзін жəне өмірді позитивті қабылдау қабілетін қалыптастыру [10].  
Əлеуметтік-психологиялық бейімдеу процесінде алға жылжу кəсіби-білім беру 

ортасына жəне мүгедектің тұлғасына бір мезгілде əсер етуді көздейтін жүйелі тəсілдің 
арқасында ғана қамтамасыз етілуі мүмкін.  

Кез келген мемлекеттік немесе тəуелсіз аккредиттациялау агенттігінде 
(республикалық жəне шетелдік ) ЖОО-ны сəтті аккредитациялау шарттарының бірі ерекше 
білім алу қажеттілігі бар жəне олар үшін аккредиттациялаңған ЖОО-да құрылған студенттер 
үшін ортаның қолжетімділігін бағалау бойынша пункттер енгізілді. Тиісінше жоғары оқу 
орындарында кедергісіз қол жеткізуді жəне жоғары оқу орнының жалпы білім беру 
процесіне ықпалдасу мақсатында ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді тиімді 
мультидисциплинарлық сүйемелдеуді ұйымдастыру маңызды болып табылады.  

Инклюзивті білім беруді енгізу "тосқауылсыз орта" (пандустарды, мектептің 
бір қабатты дизайнын, штаттарға сурдоаудармашыларды енгізу, жалпы пайдалану 
орындарын қайта жабдықтау жəне т.б.) деп аталатын ұйымның қиындықтарымен ғана емес, 
сонымен қатар кең таралған стереотиптер мен жорамалғыларда, оның ішінде мұғалімдердің, 
оқушылардың жəне олардың ата-аналарының қаралып отырған білім беру нысанын 
қабылдауға дайындығында немесе бас тартуында туындайтын əлеуметтік қасиеттің 
кедергілерімен де кездеседі. Бүгінгі таңда жоғары білімнің қол жетімділігі мəселелері жəне 
оларды шешу тəсілдері туралы қоғамдық пікірдің зерттеулері ерекше өзектілікке ие болып 
отыр. Зерттеушілер оқушылардың, студенттердің, олардың ата-аналарының, мұғалімдердің, 
жұмыс берушілердің, мемлекеттік жəне мемлекеттік емес жоғары оқу орындарының 
басшылары мен оқытушыларының, жұмысқа орналастыру жөніндегі мемлекеттік жəне 
мемлекеттік емес қызмет қызметкерлерінің жоғары білім беру (оның ішінде мемлекеттік 
жəне мемлекеттік емес жоғары оқу орындарындағы бакалавриат, магистратура, аспирантура) 
ретіндегі айырмашылықтары жəне сапасы жағынан əртүрлі білім алу мүмкіндіктері туралы 
түсініктері қандай екенін анықтау міндетін қояды. Мектептер мен жоғары оқу орындарының 
көпшілігі мүгедек-абитуриенттермен кездесуге дайын емес: жабдықталған орта да, осындай 
оқуға арналған арнайы бағдарламалар да жоқ . Білім берудің тең мүмкіндіктері мүлдем 
жоққа шығармайды, керісінше, мүгедектер үшін арнайы білім беру ортасын құруды 
болжайды (жеке тəлімгер-көмекші, барлық оқу мекемелеріндегі арнайы лифтілер мен 
транспортер, көру қабілеті бұзылған немесе физикалық денсаулығы мүмкіндігі шектеулі 
адамдар үшін мамандандырылған пернетақталар). Тек кейбір ЖОО-да мүгедек студенттерді 
оқыту орталықтары бар.  

Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарды сүйемелдеудің өзекті бағыттары мынадай: 
ОББ-ің негізгі кəсіби білім беру бағдарламаларын игеруге ықпал ететін пəндік дидактикалық 
құралдарды əзірлеу жəне бейімдеу, психологиялық-педагогикалық жəне əлеуметтік-
педагогикалық қолдау, бейімделген физикалық ортасын ұйымдастыру, əлеуметтік əріптестіктің 
деңгейлік инфрақұрылымын дамыту. Білім алушыларға қашықтықтан кеңес берумен, 
инновациялық əлеуметтік-педагогикалық жобаларды əзірлеумен жəне іске асырумен, инклюзивті 
мəселелері бойынша педагогикалық қызметкерлердің желілік өзара іс-əрекетін ұйымдастырумен 
жəне біліктілігін арттырумен айналысу қажет. 
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ФИЗИКА ПƏНІН ОҚЫТУДА ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ІСКЕРЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Физиканы оқытуда оқушылардың дарындылық қабілеттері физика есептерін 
шығаруда, эксперимент жасауда жəне олардың нəтижелерін талдауда дамиды жəне 
байқалады. Мəселен: физиканы оқи бастағанда, физика ғылымы табиғаттың ең қарапайым, 
сонымен қатар ең жалпылама заңдылықтарын, материяның қасиеттерін, құрылысы мен 
қозғалыс заңдарын зерттейтінін оқушылар түсінуі қажет.  

Физика бөлімін оқушылар тиімді меңгеру үшін ,өзіндік жұмыстарда сабақтағы 
білімдерін жеткілікті қолдану үшін материалды сатылап бөліп оқытқан жөн болар деп 
есептейміз. 

Физикада қарастырылатын заңдарда келесі келесі ретті қолдандық: 
 Бөлім бойынша қажетті теориалық материалды пысықтап алдық. 
 Ондағы сұрақтарды есеп шығарудан бұрын танысып, біліп алдық.  
 Содан кейін теориялық материал бойынша сұрақтарға жауап бердік. 
 Содан соң есептердің түрлерін талдап, шығардық.  
Молекулалық физиканың негізгі зерттеу объектісі - қисапсыз молекуладан тұратын 

физикалық жүйелердің ерекшілігіне оқушылардың назарын аудару керек. 
Оқушылардың өз ойларын ғылыми-таным əдістеріне сүйеніп дамытуы физикалық 

білімнің тиянақты да терең болуын туғызады. Физиканы оқытудың ғылыми əдістерінің 
негізгісі - құбылысты бақылау мен эксперимент жасау арқылы арнайы дайындалған 
дидактикалық материалдар көмегімен оқушылардың білім меңгеруін қарастыру маңызды.  

Оқушыларға қойылған проблема бойынша мұғалімнің жасаған тəжірибесін бақылап, 
ой тұжырымдауы тапсырылады. Тəжірибе орындалып болған соң, оқушылар алдында 
тəжірибеде пайдаланған приборлардың осы жердегі мақсаттық пайдалануы; байқалған 
құбылыстарды айқындау; бұл құбылыстың себептері мен салдары; құбылыстың ерекшелігі 
секілді бірнеше проблемалар қойылады. Бұл жұмыстар сабақтың кез-келген кезеңінде: 

а) үй тапсырмасын тексергенде; 
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б) білімді көкейтестілендіруде; 
в) жаңа материалды түсіндіруде; 
г) материалды бекітуде; 
д) лабораториялық эксперимент жəне практикум сабақтарында беріледі. Бұл үшін 

оқушыларға арнайы дайындалған мынандай дидактикалық парақтар үлестірілді, оқушының 
бақылау нəтижесі бойынша жұмыс парағын толтырады.  

Оқушыларға есеп-тапсырмалардың ұтымды беріліп отыруы оқушылардың физика пəніне, 
физика ғылымына оң көзқарастарын қалыптастырып, физикалық білімнің теңдеуіне, оқушылар 
шығармашылығын дұрыс арнада жүргізуге мүмкіндік беретінін практика көрсетті. Оқушылар 
шығармашылығын дамыту есеп шығаруда олардың ғылыми таным əдістерін меңгеруімен қатар, 
оқыту процесінде компьютер арқылы жұмыс жасай білуіне де талап қояды.  

Оқушыларға оқу материалын түсінікті əрі қызықты етіп беру үшін сыныпты көз 
алдыңызға елестеп , əрбір оқушының даярлығын мен мүмкіндігін, қабілеті мен біліміне сүйеніп, 
сабақтың құрлымына талдау жасай отырып, алдыңызға мақсат қоясыз. Оқу материалын баяндау 
барысында тəжірибелер көрсетіп, жаттығулар орындатып, дидактикалық материалдар мен 
техникалық құралдардың жүйелі пайдалану арқылы əсер алуға жетелейсіз.  

Оқушыларға сапалы білім берудің жүзеге асыру үшін алдымен төмендегі шарттарды 
орындау негізге алынады. 

 Жалпы мəні бар ұлттық, аймақтық, жергілікті материалдарды кеңінен пайдалану. 
 Оқушылардың тұлға ретінде дамуына жағдай жасау.  
 Оқушылардың физика сабақтарындағы белсенді іс-əрекеттерін ұйымдастыру үшін 

барынша көп мүмкіндіктер жасау. 
 Оқытудың əр кезеңінде оқушылардың пəнді оқуға қызығушылығын 

қалыптастырып, дамытып отыру. 
 Пəнаралық байланысты сабақта тиімді пайдалану. 
 Деңгейлік жəне саралап оқыту мақсатында барлық оқушылардың бағдарламалық 

білімді меңгеруін жүзеге асыру. 
Жаңа сабақты түсіндіру барысында басты мақсат - əрбір оқушының білім алуының 

сапалық деңгейіне жетуге мүмкіндік беретін оқу жоспарын ғылыми негізде ұйымдастыру. 
Оқушының білімді игеруін үш сатыдан тұрады:  

 Жаңа білімді игеру жəне оны пайдалана білу. 
 Игерген білімді өңдеп, оны таныс емес жағдайда қолдана білу.  
 Жаңа білімді өз бетімен игеру. 
Аталған сатының əрқайсысында оқушының пəндік білімді игеруі төрт деңгейде өтеді:  
 Білу. 2. Түсіну. 3. Қолдану. 4. Біліктену. 
Мысалы, «Гармониялық тербелістер. Тербеліс амплитудасы, периоды жəне жиілігі» 

тақырыбында оқушы тербеліс жайлы 9-сыныпта өткен түсінігін еске түсіре отырып, жаңа 
фактілерді, сондай-ақ толқын түрлерін жататын электормагниттік толқындардың қасиеттерін 
қабылдайды. 

Бұл білімді қабылдау деңгейіне жатады.  
2-деңгей – Түсіну, яғни қабылдаған жаңа мəліметті пысықтап бекіту, өз сөзімен 

естігенін айтып беру. Мысалы, Тербелістің өмірде алатын орны, т.б. 
3-деңгей – Қолдану. Қабылдаған білімді формула бойынша тұжырымдау, есеп шғара 

білу, ұқсас мысалдар келтіру. 
4-деңгей – Біліктену. Оқушы алған білімін, сабақтың мəнін түсіндіре білуі, басқа 

фактілермен салыстыра отырып, қорытынды жасай білу. Қарапайым түрде гармониялық 
тербелісті шығарып ала білу.  

Əрбір сабақта, мүмкіндігіне қарай, жергілікті жер материалдарын пайдалана отырып, 
оқушының білімділігін артыруға көңіл аудару маңызды. Мысалы, 9-сыныпта «Импульс» 
тақырыбын өту кезінде əсерлесуші денелер ретінде асықты пайдалануға болады.  

Тыныштықта тұрған асықты екінші бір асықпен атқан кезде екінші асық неге 
қозғалады? Əсердің берілуі денеге жылдамдық туғызады деген мысал арқылы импульстың 
формуласы жазылып түсіндіріледі.  

Сол сияқты үйге мынандай тапсырма беруге болады: стаканға су құйып, оны бір парақ 
қағаздың үстіне қойыңдар да қағазды жайлап тартып көріңдер, содан кейін оны лезде тартып 
алып қараңдар, «Қолдың тарту əсерінің уақытқа тəуелділігі қандай?» - деген сауалды талдап, 
оған жауап іздейді. 
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«Реактивті қозғалыс» тақырыбын өткенде картон қағаздан балық пішінін қиып, оның 
саңылауына пипетка арқыла май тамызып, біраз бақылайды. Май балықтағы саңылау 
арқылы аққанда балық ілгері жылжиды. Бұл тəжірибе реактивті қозғалысты түсіндіруде 
оқушының білімділік деңгейін арттыруға көмектеседі.  

11-сыныпта дифракция, интерференция құбылысын түсідіруде құс қауырсыны, 
капрон мата, пластинканы пайдалана отырып түсіндіру өте тиімді. 

9-сынта «Дыбыс толқындарын» өткенде резонтар ретінде домбыраның қуысын 
қарастыра отырып, адамның аузы резонтор екенін ескертіп, «жағыңды екі қолыңмен қатты 
қысып сөйлеп көр» деген тапсырма беріледі. Оқушылар өз тəжірибесіне түсініктеме береді.  

Əр сабақты өмірімен байланыстыру маңызды, мысалы, «Ауаның ылғалдылығы» 
тақырыбын өткенде ылғалдылықты сақтап, топырақтағы капиллярлық түтіктерді жою үшін қант 
қызылшасының арасын қопсыту ауыл шаруашылығында қолданылатынын, мұражайдағы 
экспонаттарды қалпында сақтау үшін ылғалдылықты ескеріп отыру қажет екенін түсіну.  

Оқушыларға білім беруде жоғарыда айтылған деңгейлерді толығымен іске асыру үшін 
пəн апталығын өткізу кезінде физика пəнінен мектепшілік олимпиада, əдістемелік күндер 
өткізген кезде басшылыққа алуға болады. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ƏРЕКЕТТЕГІ САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ 

 
Жалпы білім беру саласының айтарлықтай даму қарқыны ақпараттық 

технологиялардың оқу үрдісінде қолданылуы болды. Мектеп бітірушілеріне қойылатын 
талаптар үнемі кеңеюде. Бұл өз кезегінде мектептерді білім беру қызметінің сапасын 
жоғарлатуға ұмтылуға мəжбүрлейді, оған оқу үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды 
қолданбай қол жеткізу мүмкін емес. Олардың ортасында интерактивті оқу құралы ерекше 
орын алады. Заманауи педагогикалық технологияларды еңгізу білім беру үрдісінде АКТ-ның 
кең қолданылуын меңзейді. Осы технологияларға жекелей алғанда, презентациялар, дəріс 
курстарын автоматтандырылған қолдаулар, аудио жəне видеоконференциялар жəне 
т.б.жатады. Оқу үрдісін ақпараттық қамсыздандыру өзіне таратылған ақпараттық 
ресурстарға қатынау құралдарын, электронды кітапханалар банкін, қашықтықтан оқытудың 
ішкі жүйелерін (электронды дəрістер, оқу-əдістемелік материалдар, алшақтатылған білімді 
бақылау, интерактивті электронды ресурстар жəне т.б.) қамтиды. Осы зерттеудің өзектілігі 
қазіргі уақытта интерактивті оқыту құралдарын жасаудың жəне қолданудың заманауи білім 
беру идеяларына барабар тұжырымдамасының болмауында жатыр.  

Зерттеу жұмысының міндеттерінің бірі- интерактивті оқыту құралдарының ролін 
анықтаудан тұарады. 

Өзіңіз табиғатында интерактивті оқыту құралдары электронды білім беру ресурсы 
(ЭБР) болып табылады. Заманауи ақпараттандыру жағдайында білім беру міндеттерін сəтті 
шешу үшін мұғалімге тек дайын электронды білім беру ресурсын сауатты қолдану саласында 
құзыретті болу ғана емес, сонымен қатар, класстық-сабақтық жүйесін жəне класстан тыс 
сабақтар мен іс-шаралар жүйесін мультимедиялық қолдау үшін қолданбалы жəне аспаптық 
программалық құралдарды қолдану негізінде жеке əдістемелік табыстарын жүзеге асыратын 
авторлық ЭБР жасау жəне қолдану саласында да құзыретті болу қажет. ЭБР – бұл цифрлық 
формада сақталатын жəне берілетін оқу материалдары, олардың жасалуы жəне ойнатылуы 
үшін келесі мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологиялар қолданылады: 
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 Мультимедиалық технололгиялар құралдарын қарастыра отырып, оқу ақпаратын 
беру; 

 Интерактивті өзара əрекеттесу кезінде пайдаланушымен кері байланысты жүзеге 
асыру; 

 Оқыту нəтижелерін бақылау жəне оқуда алға жылжу;
 Оқу-тəрбие үрдісін ақпараттық-əдістемелік қамсыздандыру жəне оқу мекемесін 

ұйымдастырушылық басқару процесстерін автоматтандыру.
Қазіргі уақытта «интерактивті оқыту құралы» термині қалыптасқан жоқ. Осы 

ұғымның мəнін талдау үшін келесі терминдерді қарастырайық: 
 Оқулық;
 Оқу құралы;
 Электронды оқулық;
Компьютерлiк оқыту жүйесiнiң бiрi электрондық оқулық, оның мүмкiндiгiне 

байданысты əртүрлi типке жатады. Көптеген авторлардың пiкiрi бойынша электрондық 
оқулық бiлiмдi меңгергенiн тексерiп , ақпараттың жаңа түрлерiн көрсете бiлуi керек. Соған 
сай электрондық оқулық автоматты оқу жүйесiмен бiр деңгейде болады. 

Электрондық оқулық - компьютерлiк педагогикалық проблемалық құрылғы, бiрiншi 
ретте жаңа ақпаратты алу үшiн, жеке жəне жекеленген оқытуда қолдану мен қажеттi бiлiмдi 
алу үшiн қолданылады.  

Электрондық оқулық жаңа оқыту құралы сияқты толық, ашық жəне жартылай ашық 
жүйе бола алады. Ол мəлiметтердiң мағынасын жəне кiтаптың тарауларын өзгерте алады. 
Осылай бола отырып ол кiтаптың өзгертiлген бөлiмiн талдайды. Бiрiншiден электрондық 
оқулықта автордың жiберген қателiгiн өзгерту үшiн пароль немесе жүйелiк пароль қажет. 
Екiншiден егер қандай да бiр мүмкiндiк болса, жақсы маман немесе бiлiмдi ұстазға ғана 
қолдануға болады. Өйткенi электрондық оқулықтың мағынасы өзгермеуi қажет. 
Электрондық оқулық тек жазбаша басылымда ғана қайталанып қана қоймай, барлық 
компьютерлiк технологияларда қолдану керек. 

Электрондық оқулықтар негізгі білім беру электрондық басылымдары болып 
табылады. Электрондық оқулықтар жоғары ғылыми жəне əдістемелік деңгейде жасалады 
жəне бағдарлама мен стандарттың дидактикалық бірліктерін анықтайтын, мамандықтың 
білім беру стандарттарына толығымен сəйкес келуі керек. Одан басқа, электрондық 
оқулықтар интерактивті кері байланысты жүзеге асыратын информатиканы оқыту 
барысында дидактикалық жүйенің үздіксіздігін жəне толықтығын қамтамасыз ету керек. 
Электрондық оқулықтардың негізгі қасиеттерінің бірі оның мазмұнын қағаз жүзінде 
шығаруға мүмкіндік жасау болып табылады. 

Электрондық оқулықтың тиiмдiлiгi мынада: 
 арнайы бағдарламамен жұмыс iстейдi; 
 бiлiмi компьютерлiк жүйе арқылы бағаланады;  
 иллюстрациялықəдiскөпқолданылады; 
 қисындыойлаужүйесiнiңдамуынатүрткiболады;  
 берiлгентапсырмағадегенқызығушылығыартады. 
Электронды оқулықтың нəтижелілігі мынада: 
 тезарада қайтарма байланыс болуын қамтамасыз етеді(интереактивті қасиеті) 
 қажетті ақпараттық материалдарды жылдам тауып алуға мүмкіндік береді.  
 гипермəтіндік түсіндіруден жан-жақты ақпараттық материалдар алады. 
 əрбір жеке тұлғаның, білімін, білік іскерлігін əрбір тараулар бойынша тексеруге, 

бағалауға мүмкіндік береді. 
Электронды оқулықты мынандай жағдайларға қолдануға болады: 
 теориялық материалды өз бетімен оқып үйренуге, зерттеуге мүмкіндік береді; 
 сабақты иллюстрациялық материал ретінде жабдықтауда мүмкіндік көмектеседі;  
 сабақта жəне сабақтан тыс уақытта өз бетімен əртүрлі деңгейлі, шығармашылық 

тапсырмалар орындауға мүмкіндік берілген; 
 емтиханға дайындық кезеңдерінде пайдаланылады. 
Электрондық оқулық – ғылыми-педагогикалық құрал. Электрондық оқулықтардың 

тиімділігі: 
 теориялық материалды өз бетімен оқып үйренуге, зерттеуге мүмкіндік береді;  
 сабақты иллюстрациялық материалдармен жабдықтауға көмектеседі; 
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 сабақта жəне сабақтан тыс уақытта өз бетімен əртүрлі деңгейлі шығармашылық 
тапсырмалар орындауға мүмкіндік береді. 

Мультимедиалық технологиялардың қызықты мүмкіндіктері электрондық оқу 
құралдарын жасауды жəнеде басқа оқып үйренуге арналған құралдар жасауда көп 
қолданылады. Мультимедиялық технологияларды кеңінен қолдану оқытудың қазіргі 
компьютерлік технологиялардын дамытудың жаңа бағыттарын дамытуға зор үлес қосып 
келеді.  

Компьютер жəне ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту үдерісі 
оқышының жаңаша оқу қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстармен 
заңдылықтарды табуға итеріп, нəтижесінде – өздерінің кəсіби потенциалдарының 
қалыптасуына жолашуы керек. 

Білім беруді ақпараттандыру жəне колледждің информатиканы оқу жүйесін енгізу 
информатиканы оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға жаңа 
жағдай жасап, үлкен мүмкіншіліктер туғызуда. Бұл арнаулы орта білім беру жүйесіндегі 
оқытудың тиімділігін арттырып, білім дəрежесі жоғары, сапалы мамандар даярлауға жағдай 
жасайды.  

Электрондық оқыту құралдарын жасауда дұрыс жолды пайдалану жағдайында тек 
қарапайым тілдесу ғана алынып қоймайды, оқушының тұлға болып дұрыс қалыптасуы мен 
мотиацияны дамыту үшін жағдай жасалатын педагогикалық тілдесу алынып, оқушыға 
ыңғайлы көңіл-күй қамтамасыз етіледі. 

Оқулық деп осы терминнің анықтамаларына сəйкес келесілерді түсінуге болады: 
-Оқыту құралы; -Оқу ақпаратының көзі; 

 
-Оқу əдебиетінің негізгі жəне жетекші түрі.  
Оқу құралы оқулықпен қатар, оқу əдебиетнің түрлеріне жатады. 
«Оқулық» жəне «оқу құралы» терминдерінің анықтамасында оқу құралының 

оқулықтың қосымша толықтырылуы ретінде қарастырылатыны айтылған. Оқу құралы толық 
пəнде емес, тек бағдарламаның бірнеше (бірнеше тарауын) бөліктерін қамтуы мүмкін. 
Оқулықтан айырмашылығы құрал тек сынақталған, жалпы қабылданған білімдер мен 
ережелерді ғана емес, сонымен қатар қандай-да бір мəселе бойынша əртүрлі көзқарастарды 
қамти алады. 

Осылайша, оқу құралы деп келесілерді ұғынамыз: 
-оқыту құралы; -оқу ақпаратының көзі; 

 
-оқулықты толықтыратын оқу ақпаратының түрі. 
Барлық жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, «электронды оқулық» терминіне 

жүгініп, «интерактивті оқыту құралы» терминінің анықтамасын құрастырайық. 
«Электронды оқулық» терминінің əртүрлі тұжырымдамаларын қарастыру 

нəтижесінде оған қатысты төмендегідей қортындыларға келдік: 
-электронды оқыту құралы; 
-оқу ақпаратының көзі; 
-баспаханалық басылымның толықтырылуы; 
-негізгі электронды оқу басылымы. 
Оқулық жəне электронды оқулық ұғымдарын салыстыра отырып олардың іс жүзінде 

бірдей екенін көреміз. Сəйкесінше, оқыту құралы жəне электронды оқыту құралы 
ұғымдарының да сол сияқты бірдей болатындығын болжамдауға болады. «Оқыту құралы» 
терминінің анықтамасын құрастырайық. Электронды оқу құралы- бұл оқу ақпаратының көзі 
болып табылатын жəне оқулықты толықтыратын, оқу материалының тақырыптарын кең 
ауқымда қамтитын электронды оқыту құралы. «Интерақтивті оқыту құралы» ұғымы 
тұжырымдау үшін бізге «интерактивті режим» терминін анықтау қажет болады. 
Интерактивті режим (ағылш.interaction- өзара əрекеттесу)- диалог режимі, адам мен 
компьютердің тікелей өзара əрекеттесуі.  

Жоғарыдағыларды негізге ала отырып, «интерактивті оқыту құралы» ұғымын 
тұжырымдайық. Интерактивті оқыту құралы- бұл оқу ақпаратының көзі жəне оқулықты 
толықтырушы болып табылатын, оқу материалының кең көлемді ауқымдағы тақырыптарын 
қамтитын жəне адам мен компьютердің тікелей өзара əрекеттесуі режимінде жұмыс істейтін 
электронды оқыту құралы. 
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Білім беру үрдісіне интерактивті оқыту құралдарын енгізу оқу əрекетін белісендіруге 
жəне оқу үрдісінің жалпы нəтижелілігін арттыруға мүмкіндік береді, мектеп оқушыларының 
өз бетімен ізденушілік жəне зерттеушілік іс-əрекетін дамытуға, олардың танымдық 
қызығушылығын арттыруға ықпал етеді. 
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MICROSOFT POWER BI ОРТАСЫНДАҒЫ ВИЗУАЛДЫ ҮЛГІЛЕУ 

 
Microsoft Power BІ – бұл бір-бірімен өзара əрекеттесетін бағдарламалық қызметтер, 

қосымшалар мен қосқыштар жиынтығы. [1].  
Егер оның сипаттамасы туралы бір сөйлемде айтатын болсақ , онда Power BI – бұл 

аналитикалық орта, яғни бағдарламалар мен онлайн сервистер кешені. Ол: əр түрлі 
көздерден ақпаратты кез келген түсіруге оңай қосылуға, осы ақпаратты бірыңғай 
стандартталған деректер моделіне біріктіру жəне келтіруге, қажетті параметрлерді есептеуге 
жəне осы біріккен деректер негізінде визуалды графиктер, есептер мен дашбордтар 
(dashboard) құруға мүмкіндік береді. 

Power BI Excel кітабы немесе жергілікті деректер қоры негізінде қысқаша талдау 
мəліметтерін қалыптастыра отырып , қарапайым жəне тез жұмыс істей алады. Алайда, Power 
BI нақты уақыт режимінде ауқымды модельдеу үшін ғана емес, жеке шешімдерді əзірлеу 
үшін де жарамды корпоративтік деңгейдегі сенімді өнім болып табылады. Осылайша, ол 
жеке визуализация жəне есеп жүргізу құралы ретінде əрекет ете алады, сондай-ақ топтық 
жобалар, бөлімшелер немесе тұтас ұйымдар үшін жүйе талдаушылар жəне шешімдер 
қабылдау болып табылады. [2]. 

Microsoft Power BI жиынтығының өзіндік артықшылықтары бар. Мəселен:  
 кез келген құрылғыда ұйымның барлық негізгі көрсеткіштерін қолайлы бақылау 

тақтасында көрсетуге мүмкіндік береді; 
 визуализация үшін деректерді кез келген көздерден тікелей жүктеу;  
 интерактивті есептерді дербес жасау құралдары бар.  
Бүгінгі күні визуалдау маңызды болып саналады, өйткені адамдар қоршаған ортадағы 

ақпаратты кеңінен алып, оны қабылдау үшін тым көп уақыт жұмсайды. Сондықтан түсініксіз 
мəтіндер жиі назарсыз қалады. Осы орайда Microsoft Power BI беретін мүмкіншіліктер [3]:  

 кез келген дерек көздерінен ақпарат жинау. Бұл əр түрлі сервистер, деректер қоры, 
файлдар, Google Docs, Яндекс диск, Excel, csv, папкалар, құжаттар, интернет деректері, API 
жəне əр түрлі басқа коннекторлар болуы мүмкін;  

 алынған деректерді өңдеу, оларды бір түр мен стандартқа келтіру. Барлық осы 
бытыраңқы кестелерді деректердің бірыңғай моделіне (ақпараттық құдық) біріктіру жəне 
байланыстыру, ол бизнесте бар нəтижелердің шынайы алғашқы себептеріне дейін талдай 
отырып ақпараттың жан-жақты нақтылануының кез келген деңгейіндегі бизнестің жай-күйі 
туралы деректерді теруге мүмкіндік береді;  

 бизнесті басқарудың қажетті параметрлерін бақылау жəне талдау үшін меншікті 
формулаларды, метрикаларды, көрсеткіштерді жəне KPI əзірлеу жəне үлгілеу; 
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 барлық метрикаларды, KPI, кестелерді графикалық түрде интербелсенді 
визуализациялау. Бизнес басқарудағы операциялық ақпаратты бақылау, салыстыру жəне 
талдау процесін айтарлықтай жақсартады жəне бірнеше рет азайтады;  

 Power BI Service Online қызметі арқылы немесе Power BI Mobile мобильді 
қосымшасы арқылы барлық есептер мен дашбордтарды ұсыну; 

 қызметкерлерге бөлек қол жеткізу құқығын беру;  
 Microsoft бұлтының серверлік қуатын кез келген деректер санын автоматты түрде 

өңдеу үшін пайдалану; 
 Power BI бұлттарында орналастырылған барлық ақпаратты автоматты түрде жаңарту 

(сіздің есептеріңіздің деректер үлгісінде). 
Əдеттегі мəтінмен жəне кестелермен салыстырғанда визуалды ұсынған ақпарат: 

 көп аудиторияны тартады; 2) оқырмандарды 
тартуды арттырады; 3) жылдам қабылданады; 4) есте 
сақтау оңай.  

Визуалдаудың басты мақсаты – ақпаратты 
қабылдауды жеңілдету жəне жеделдету. Таңдалған пішім 
жəне графика түрі кедергі емес, оған ықпал етуі тиіс. [4].  

Microsoft Power BI ортасында визуалдаудың 
көптеген түрлері бар. Олар: диаграммалар, карта, кесте, 
матрица, толтырылған карта, шұңқыр, карточка, кесу, 
сақина кестесі, жəне т.б. түрлері 1-суретте ұсынылған. 

Жоғарыда айтылған Microsoft Power BI ортасының 
негізінде біршама жұмыстар атқаруға болады. Бұл мақала  

  ШҚО-ның  демалыс  қорлары  жайында  жедел,  оңтайлы

Сурет 1  -  Microsoft 
түрде ақпарат алуға мүмкіндік беретін визуалды үлгілеуге

негізделген. 
Power   BI ортасындағы Ең алдымен, Excel бағдарламасын қолданысқа ала
визуалдаудың түрлері отырып,    керекті    мəлімет    көздерін    жинау   қажет.

Жинақталған деректерді 2-суреттен тамашалауға болады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 2 – ШҚО демалыс қорлары туралы мəлімет 
 

Ендігі кезекте осы мəліметтер көздерін Microsoft Power BI ортасына енгізу қажет. Ол 
үшін, Microsoft Power BI жұмыс орнына кіріп, «создать» - «набор данных» - «файлы» - 
«локальный файл» батырмаларына өту арқылы Excel бағдарламасында əзірленген деректерді 
жүктеу. Орындалған амалдар 3-суретте бейнеленген.  

Мəліметтер көзін енгізгеннен кейін, оларды визуалдаудың түрін таңідау қажеттілігі 
туындайды. Бұл жағдайда визуалдаудың «карта» түрін таңдау тиімдірек шешім болары анық. 
Жүктелген мəліметтерді өз ретінше орналастырып шығу керек. Олардың түсін, пішімін, 
көлемін өзгертуге жəне картаның түрлерін таңдауға болады. Жұмыстың бұл түрінде демалыс 
орындарын əр түрлі түске бояп, өлшемдерін өзгертіп, ретке келтіріп, атауларын жазып, жəне 
де картаның əуеден түсірілген түрі таңдалды. Толығырақ 4-суреттен бақылауға мүмкіндік 
берілген. 
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Сурет 3 - Microsoft Power BI ортасына мəліметтер көздерін енгізу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 4 – «Карта» түріндегі визуалдау түрі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 5 – «Кесу» түріндегі визуалдау үлгісі 
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Ақпаратты нақтырақ білу үшін визуалдаудың карта түрін пайдалану аздық етеді. 
Сондықтан, визуалдаудың «кесу» түрі пайдаланылды. Бұл жерде əрбір демалыс орнын 
жақыннан көру мүмкіндігіне ие болады. 5-суретте баяндалған.  

Сонымен қатар, визуалдаудың «жинақталатын сызықтық диаграмма» түрі 
қолданылды. Мұнда, демалыс қорларының бағалары жайлы ақпарат алуға болады. «Сүзгі 
(фильтр)» арқылы бағаларды əркім өз қалауы бойынша орналастыра алады. Бағалардың өсу 
ретімен жасалған түрін 6 -суреттен көруге болады. Ал нəтижесі 7-суретте бейнеленген.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 6 – Демалыс қорлары бағаларын «сүзгі» үлгісімен орналастыру  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 7 – ШҚО демалыс қорларын визуалдау үлгісі 
 

Сонымен, мақала барысында Microsoft Power BІ ортасының мүмкіндіктері зерттеліп, 
визуалдау түрлері анықталды; визуалды үлгі мəні жəне оларды құру тəсілдері туралы 
мəліметтер алынды; визуалды үлгіні түсінікті, əрі ыңғайлы жасау туралы шешім əзірленді. 
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по Power Bi. 
 Powell B. Mastering Microsoft Power BI – 2018 . - 638 p. 
 Интернет желісі: http://biweb.ru/chto-takoe-microsoft-power-bi.html Тақырып: Microsoft 

Power BI дегеніміз не жəне ол не істей алады? 
 Интернет  желісі:  https://www.allware.ru/index.php?id=709  Тақырып:  Microsoft  Power  BI- 

бизнес-талдау жəне ақпаратты визуалды ұсыну жүйесі.  
235 



УДК 372. 854 : 53 
ИБРАЕВА Л.С., АБДУЛЛИНА А.Д. 
Государственный университет имени Шакарима, г. Семей, Казахстан 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ФИЗИКИ И ХИМИИ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 
 

 настоящее время наблюдается как дифференциация внутри самой химической 
науки, так и интеграция ее с другими отраслями естествознания. 

Традиционно интенсивно развиваются взаимосвязи между физикой и химией. Этот 
процесс сопровождается возникновением смежных физико-химических отраслей знания. 

Примеров обмена идеями, объектами и методами исследования при взаимодействии 
химии и физики очень много. На разных этапах своего развития физика снабжала химию 
понятиями и теоретическими концепциями, оказавшими сильное воздействие на развитие 
химии. Чем больше усложнялись химические исследования, тем больше аппаратура и 
методы расчетов физики проникали в химию. Можно привести ряд примеров. 
Необходимость измерения тепловых эффектов реакции, развитие спектрального и 
рентгеноструктурного анализа, изучение изотопов и радиоактивных химических элементов, 
кристаллических решеток вещества, молекулярных структур потребовали создания и 
привели к использованию сложнейших физических приборов спектроскопов, 
дифракционных решеток, электронных микроскопов и т.д. 

Как известно, развитие науки находит свое отражение в учебной программе школы и 
вуза. Интеграцию и взаимосвязь физики и химии так же можно проследить в современном 
учебно-методических комплексах в этих образовательных учреждениях.  

 настоящее время в средней общеобразовательной школе и вузах Республики 
Казахстан произошли значительные изменения: утвержден новый базисный учебный план; 
разработаны государственные образовательные стандарты, новые концепции естественно-
научного образования; вводятся различные интегративные курсы. Важнейшими функциями 
химии как фундаментальной дисциплины являются создание теоретической научной базы для 
успешного овладения специальными дисциплинами и формирование у студентов системного 
мышления, которое характеризуется подходом к изучаемому материальному объекту или 
явлению как к целостной системе, состоящей из множества взаимосвязанных понятий [1].  

Необходимость межпредметных связей в обучении не вызывает сомнения. 
Последовательное и систематическое их осуществление значительно усиливает 
эффективность учебно-воспитательного процесса, формирует диалектический способ 
мышления обучающихся. К тому же межпредметные связи непременное дидактическое 
условие развития у них интереса к знаниям, в том числе и естественных наук.  

Актуальность использования межпредметных связей при обучении в вузе и в школе 
очевидна. Она обусловлена современным уровнем развития науки, на котором ясно 
поставлена соединение публичных, естественнонаучных и технических познаний. Слияние 
научных познаний, в свою очередность, предъявляет новейшие запросы к специалистам. 
Растет роль познаний обучающихся в области смежной с квалификацией наук и умений 
единично использовать их при решении различных задач. Учебные программы по физике и 
химии требуют от педагогов решения единых задач: формирование диалектико-
материалистического мировоззрения школьников, их верного представления о современной 
картине мира; воспитания обучающихся в процессе обучения основ наук о природе, 
формирование бережного отношения к ее охране; формирование общепредметных умений в 
тех видах деятельности, которые являются общими для данных предметов (учебная, 
познавательная, экспериментально – практическая, расчетно-измерительная и т.д.); 
политехническое образование обучающихся [2].  

При изучении молекулярной физики взаимосвязь ее с химией проявляется в двух 
главных направлениях. Первое из них заключаются в использовании знаний учащихся, 
полученных ими в процессе изучения химии в качестве материала для доказательства 
основных положений молекулярной физики. Второе направление заключается в дополнении 
знаний о молекулярной физике рядом фактических сведений, изучаемых на уроках химии.  

Характерно, что по ныне действующим программам и учебникам, с 7 по 11 классы, 
атомно-молекулярное учение получает свое развитие, как в физике, так и в химии, при этом 
соответствующий материал в учебниках базируется на ранее рассмотренных сведениях той  
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или иной дисциплины. Поэтому знание преподавателем содержания учебного материала и 
практических навыков учащихся, полученных ими при изучении смежной дисциплины, 
является одним из главных факторов, позволяющих обеспечить прочное усвоение той или 
иной темы и кура в целом. Практика работы показала, что наиболее удобным в этом 
отношении является план межпредметной связи[3,4]. В качестве примера можно 
продемонстрировать такой план по теме «Молекулярная физика», изучаемой в 10 классе по 
новой программе (таблица 1). 
 

Табл. 1 - Межпредметные связи курса физики с химией [5,6]. 
 Физика   Химия    

Время Программные вопросы Время Программные вопросы  
изучения  изучения      
10 -I I. Тепловые явления 8 - I Реакции экзо - и эндотермические 

 Температура. Тепловое 8 -II Кислород и его физические свойства. 
 равновесие. Уравнение  Воздух.  Состав  воздуха.  Инертные 
 состояния. Газовые законы.  газы,  их  свойства,  а  применение 
 Закон Бойля-Мариотта. Закон  Горение   в   воздухе   простых   и 
 Гей-Люссака Закон Авогадро  сложных веществ    
 

Уравнение состояния идеального 
    

 8-II Водород Физические свойства 
 газа Количество переданной  водорода.    
 теплоты. Теплоемкость.       
 Внутренняя энергия. Закон       
 сохранения энергии в       
 механических и тепловых       
 процессах. Тепловые двигатели.       
10 -I II. Основы молекулярно- 8-I Молекулыиатомы.Атомно- 

 кинетической теории.  молекулярное   учение.   Роль   М.В. 
 Строение газообразных, жидких  Ломоносова и Д. Дальтона в создании 
 и твердых тел. Основное  основ, атомно-молекулярного учения. 
 уравнение молекулярно-  Молекулярная масса.    
 кинетической теории газов. 8-II Ионная  связь.  Ковалентная  связь. 
 Температура – мера средней  Полярная и неполярная ковалентная 
 кинетической энергии молекул.  связь. Значение периодического 
 Броуновское движение.  закона Д.И. Менделеева для научно – 
 Взаимодействие атомов и  материалистического мировоззрения 
 молекул в веществе.  и развития науки и техники.   
  10-I Теория химического строения.  
10 - III. Взаимные превращения 8-II Ионная связь, механизм ее 

 жидкостей и газов  образования.    Ковалентная    связь, 
 Силы взаимодействия молекул.  механизм ее образования. Полярная и 
 Испарение жидкостей. Кипение.  неполярная ковалентная связь.  
 Зависимость температуры 8-II Вода и ее свойства.    
 кипения от давления. Влажность.       
10 -I IV. Свойства жидкостей и 8-II Ионная  связь.  Ковалентная  связь. 

 твердых тел  Полярная и неполярная ковалентная 
 Особенности жидкого  связь. Значение периодического 
 состояния. Поверхностное  закона Д.И. Менделеева для научно – 
 натяжение. Капиллярные  материалистического мировоззрения 
 явления. Смачивание.  и развития науки и техники.   
 Кристаллы. Анизотропия 8- III Вода и ее свойства.    
 

кристаллов. Поликристаллы. 
  

 8-IV Виды  химической  связи.  Ионные, 
 Аморфные вещества и их  атомные и молекулярные кристаллы. 
 

свойства. 
  

 9-III Углерод.Аллотропияуглерода. 
   Уголь. Адсорбция.    
  9-III Металлическая   связь. 
   Кристаллическое строение металлов. 
   Сплавы     
  9-IV Алюминий  и  железо,  их  сплавы  и 
   применение.    
  10-I Теория химического строения 
   вещества.    
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При этом формируется единичная научная система познаний, основанная на 
осознанности, компактности и прочности миропонимании.  

Аналогичные межпредметные планы необходимо разработать по ряду тем физики и 
химии. Например, нужно отразить образование атомов химических элементов, соединение их  
 молекулы вещества, которое произошло на определенном этапе развития неорганического 
мира. Также эта связь основывается на общности строения конкретных видов материи, в том 
числе и молекул веществ,состоящих в конечном итоге из одних и тех же химических 
элементов, атомов и элементарных частиц. Возникновение химической формы движения в 
природе вызвало дальнейшее развитие представлений об электромагнитном взаимодействии, 
изучаемом физикой. На основе периодического закона ныне осуществляется прогресс не 
только в химии, но и в ядерной физике, на границе которой возникли такие смешанные 
физико-химические теории, как химия изотопов, радиационная химия [7]. Все эти факты 
должны быть в логической последовательности отражены в школьной и вузовской учебной 
программе и быть изложены научно и методически обосновано. 
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ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ БОЙЫНША БІЛІМ 

АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫ ЖƏНЕ 
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫН ДАЙЫНДАУ 

 
Заманауи білім беру болашақ бакалаврлар мен магистрлердің индивидуалды оқыту 

мен шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында өзіндік жұмыстарға сүйене отырып, 
білім беру процесіне оқытудың активті əдістерін қолдану арқылы жүзеге асады. Бүгінгі таңда 
білім беру саласында басты орындардың бірінде тұлғаның шығармашылық дамуына жағдай 
жасау тұр. Алынған білімді жүйелеу, керекті ақпаратты іздеп табу кез келген салада жұмыс 
атқаратын заманауи маманның ең маңызды қасиеттері болып табылады. Бұл маңызды 
қасиеттер өздігінен пайда болмайды, əрдайым оқыту процесінде де пайда бола бермейді.  

Оқыту процесінде шығармашылықты талап ететін өзіндік жұмыстарды енгізу 
студенттердің оқуға деген ынтасы мен алынған білімнің бекітілуін арттырады, жəне оларды 
практикалық түрде қолдану шеберлігі пайда болады. Білім алушының теориялық жəне 
практикалық дайындығын анықтайтын оқу процесінің маңызды буынының бірі білім 
алушылардың өзіндік жұмыстары болып табылады.  

Отандық жəне шетелдік тəжірибенің көрсетуі бойынша студенттердің өзіндік 
жұмыстарын ұйымдастыру оқыту міндеттерін толығырақ жүзеге асыруға, маманның 
профессионалды маңызды қабілеттерін қалыптастыруға жəне білім беру жүйесінің кешенді 
инновациялық дамуына бағытталған. Сондықтан білім алушылардың өзіндік жұмыстарын 
ұйымдастыруды жетілдіру қажет. Ол үшін білім алушыларды методикалық көмекпен 
қамтамасыз ету, оқытушы жағынан бақылау, оқу материалдарын меңгеру процесінің 
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нəтижелерін талдау əдістерін табу арқылы, білім алушылардың өзіндік жұмыс формаларын 
əртараптандыру қажет.  

Оқыту мен психологиялық дамудың байланысын Л.С.Выготский зерттеген. Оның 
концепциясына сəйкес индивидтың психикалық дамуы сəтті жүзеге асуы үшін ол өзінің 
өзекті мүмкіндіктерін алдын алып, өздігінен жұмыс жасауы қажет [1].  

Педагогтың күші тек қана теориялық білімді қалыптастыруға емес, сонымен қатар білім 
алушының практикалық шеберлігін арттыруға бағытталуы тиіс, яғни білім алушының өзіндік 
жұмыс дағдылары, бастамасы мен белсенділігі жəне шығармашылық дағдылары қаншалықты 
дамыған. Осыған сəйкес оқытушы оқу ақпаратын тасымалдау емес, білім алушылардың өзіндік 
жұмысын құзіретті ұйымдастырып, алдағы уақытта тиімді басқара білуі қажет.  

Құрылымы бойынша білім алушылардың өзіндік жұмысын екі бөлікке бөлуге болады: 
оқытушының ұйымдастыруымен жүзеге асатын жəне студенттің өз қалауы бойынша 
оқытушының тікелей бақылауымен жүргізілетін бөлігі [2].  

Тест теориясы ХХ ғасырдың басында пайда болды. Майоров «А. Н Теория и практика 
создание тестов для системы образования» еңбегінде педагогикада тест алу білім алу 
нəтижелерін өлшеу жəне бағалау мақсатында стандартталған педагогикалық тесттерді 
қолдану мағынасына ие. Аванесов В.С. пікірінше тест ұғымы бақылау жəне оқыту үшін 
қолданылатын тапсырмаларды ұйымдастаруға бағытталған педагогикалық іс əрекетті 
білдіреді [3].  

Химия ғылымында, ракеталық техникада, авиақұрылыста, электроникада, нано- жəне 
биотехнологиядағы прогресс жаңа полимерлі материалдардың пайда болуымен тығыз 
байланысты. Осыған сəйкес жоғары молекулалық қосылыстар пəні химиялық білім беру 
жүйесінде негізгі пəндердің бірі болып табылады. Жоғарғы оқу орындарында бұл пəнге 
айтарлықтай сағат саны беріледі, өйткені заманауи білікті химик мамандарды дайындау үшін 
жоғары молекулалық қосылыстар химиясының маңызы зор.     
 Органикалық  заттардың  ерекше  маңызды  бір  тобын
 жоғарымолекулалыққосылыстарқұрайды.Жоғары
 молекулалық қосылыстар құрылысы өте күрделі
 макромолекулалардан тұрады. Аустралиялық ғалым
 Вакрамасингхе жұлдызаралық тозаң бұлтында полиэтиленоксид
 полимерін,   ал    жұлдызаралық   кеңістікте   полиацетилен
 полимерін байқаған [4].     

Сурет 1 – Полимерлер молекуласының құрылысы жайында 
Полиацетилен ғылыми  тұжырымдаманы  Штаудингер  енгізген.  1922  жылы 

Штаудингер алғаш болып полимер молекуласы ұзын тізбектен молекуласы тұрады деген тұжырым ұсынды (лат-catena, chain).  

 Тізбек – құрылымдық буындардың дəйектілігі 
Макромолекула – салыстырмалы молекулалық массасы жоғары, құрылымында 

бірнеше рет қайталанатын буындардын тұратын молекулалар. 
Полимеризация дəрежесі – макромолекуладағы мономерлі буындар саны. 
Полимеризация дəрежесі кең ауқымды мəндерге ие болады: жүз бірліктен ондаған 

миллиардтарға дейін. Мысалы, ең ұзын макромолекула ДНҚ тізбектеріндегі мономерлі 
буындардың саны он миллиардқа дейін жетеді. 

Жоғары молекулалық қосылыстардың алуан түрлі болуы, қасиеттерінің көптеген 
факторларға тəуелділігі, алыну жолдары мен химиялық қасиеттері күрделі жəне де қолдану 
аясы өте кең болғандықтан, химияның осы саласы ерекше көңіл бөлінуін талап етеді. Қазіргі 
кезде пластикалық заттар кеңінен қолданылады жəне жасап шығарылады. Жеңіл өнеркəсіпте 
де барлық заттың құрамына жоғары молекулалық талшықтар енгізіледі. Жоғары 
молекулалық қосылыстардың күнделікті өмірде, өнеркəсіпте, медицинада кеңінен 
қолданылуы үлкен сұраныс тудырады. Сондықтан химия факультетінің студенттері 
химияның осы саласын жетік меңгеруі тиіс. Осы мақсатта жоғары молекулалық қосылыстар 
химиясы пəні бойынша білім алушылардың өзіндік жұмыстарын дайындауы өз үлесін 
қосады. Білім алушылар өзіндік жұмыстарды дайындау арқылы лекция немесе семинарда 
оқытылған тақырытарды бекітеді, қосымша мəлімет іздестіру арқылы тақырыптың 
меңгерілуі тек қана лекция көлемінде шектелмей, тақырыптың басқа да салалармен 
байланысын анықтайды. Сонымен өзіндік жұмыстар қатар білім алушының шығармашылық 
қабілеттерінің дамуына, практикалық шеберлігін арттыруға үлесін қосады. 
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Білім алушылардың өзіндік жұмыстарына арналған əдістемелік құралы жоғары 
молекулалық қосылыстар химиясы пəнінің барлық бөлімдерін қамтуы қажет: тарихы, 
классификациясы, номенклатурасы мен құрылымы, ерітінділер, синтез, модификация жəне 
де полимерлі молекулалардың қасиеттері.  

Сан түрлі полимерлерді бүгінгі таңда қабылданған классификация негізінде үш негізгі 
класқа жіктеуге болады. Бірінші топқа карботізбекті полимерлердің үлкен тобы жатады, 
осындай макромолекулалардың қаңқасы тек қана көміртек атомынан тұрады.  

Екінші топқа макромолекулаларының негізгі тізбегі көміртек атомынан, сонымен 
қатар басқа да атомдар, яғни гетероатомдардан тұратын полимерлер жатады. 

Полимерлердің үшінші тобын байланыстардың түйіндескен жүйесі бар жоғары 
молекулалық қосылыстар құрайды. Полимерлердің бұл тобына əртүрлі полиацетилендер, 
полинитрилдер, полифенилендер, полиоксодиазолдар сияқты қосылыстар жатады [5].  

Қорытындылай келе, білім алушыларды бақылаудың екі формасы қарастырылды. 
Бақылау жүйесі ретінде тесттер мен өзіндік жұмыстар ұзақ уақыт қолданылып келеді. Қазіргі 
таңда электронды түрде жəне де арнайы жинақ түрінде дайындалған тест тапсырмалары мен 
өзіндік жұмыс тапсырмалары қолданылады. Осындай жүйелердің қолжетімді болуы білімді 
бақылау жүйесінде өзіндік жұмыс жəне сынақ тапсырмаларын қолдану мүмкіншілігін 
арттырады. Заманауи білім беруде осындай тапсырмалар ерекше орын алады. 
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БАЛАЛАРДЫ ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНДА 

МОНТЕССОРИ ƏДІСІН ҚОЛДАНУ 
 

Бала дүниеге келгеннен бастап тұлға ретінде қарастырылады. Əр бала ерекше тұлға, 
əр адам секілді əмбебап. Оның басқа жүйелерден қарағанда айырмашылығы осында жатыр. 
Балаға өздігінен қозғалу, даму мүмкіндігі беріледі, мұның барлығы аяқ астынан болады, 
бірақ кейбір жағдайларда оған ересектің көмегі қажет, сол көмекті алады да. Ересектер бала 
үшін жағдай жасайды. Монтессори əдістемесі балаларға өз бетінше жұмыс жасауға, 
қоршаған ортаны танып білуге, өмірде кездесетін қиындықтармен күресе білуге, өзі – өзіне 
қызмет етуге, адам болып қалыптасуына көмек береді. Бұл əдістеме баланың 
психофизикасын, моторикасын, аналитикалық қабілетін дамытады[1].  

Əр баланың жас ерекшелігі мен аңғарымына қарай түрлі дамытушы ойындар мен 
əдістемелерді жоспарға енгізіп, түзету-дамыту жұмыстарын жүргіземіз. Соның ішінде 
тəжірибеде жиі қолданатын жəне оң нəтижеге жеткізетін, сонымен қатар балалардың жанына өте 
ұнайтын əдістеме – Монтессори педагогикасы. М.Монтессори: «Бала дүниеге келгеннен бастап 
өзін өзі дамытуға жəне жеке адам ретінде қалыптасуға қабілетті. Оның ішкі жан дүниесінде 
ерекше күш бар, ал үлкендердің міндеті сол энергияның дамуына жағдай жасау» деген екен. Бұл 
Монтессори педагогикасының негізгі ұстанымдарының бірі. Баланың еркіндігі мен өзіндік ойлау 
дағдысының дамуына қысым көрсетпеу керек, яғни балаға бостандық беру. Монтессори əдісінің 
негізгі қағидасы – «оқы,оқы» деп күштеп емес, ойын арқылы оқыту жəне баламен дербес тіл 
табысуға негізделген жаттығуларды таңдап алу. Мұнда бала дидактикалық материалдар мен 
сабақ уақытының ұзақтығын өзі таңдайтын болғандықтан оқытуда ерекшеліктер бар. Сондай – 
ақ, олар өз қателіктерін өздері көріп, соны өздері түзеп отырады  
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 Монтессори бөлмесінде «Барлығымен еркін айналыс, бірақ басқаларға кедергі жасама» 
деген ереже үнемі сақталады. Бүгінде осы əдіспен жұмыс жасайтын балабақшалар көптеп 
ашылып жатыр. Балабақшадағы ұстаздар міндетті түрде дайындық курсынан өтеді. 
Монтессори əдісінде сыныптық сабақ системасы жоқ, мектеп партасының орнына жеңіл 
қозғалатын столдар мен отырғыштар, кілемшелер қолданылады. Монтессори ұстаз баланың 
өз бетімен жұмыс жасауын қадағалайды. Монтессори əдісі үшін негізгі бөлімнен тұрады: 
бала, қоршаған орта, ұстаз. Монтессори өзінің еркіндік түсінігін баланың үлкендердің еркіне 
тəуелді болмау деп түсіндірді. Бұл дегеніміз баланың үлкендердің минималды көмегі арқылы 
өзіне қызмет етуі, жаңаны игере білуі, маңызды шешімді өзі қабылдауы мен баланың 
даралық құқығын қорғау болып табылады.  

 ғасырдың төрт ұстазы тəрбиеде жаңалық ашты деп есептелінеді. Олар: 
американдық Джон Дьюи, неміс ұстазы Георг Кершенштейнер, итальян ұстазы Мария 
Монтессори жəне Кеңес дəуірінің педагогы Антон Макаренко. Мария Монтессори ата-
аналарға арналған қысқа өсиет-ескертулерді қалыптастырған. Олар өте қарапайым, бірақ, 
егер əрқайсысына тоқталып, ойлансақ, терең мағына жатқанын көре аламыз. Ата-аналарға 
оларды жылына бір рет болса да оқу ұсынылады, сонда балаларыңызбен өзара қарым-
қатынас сапалы түрде жаңа деңгейге шығып, бала дамыған жəне қалыптасқан тұлға болып 
өседі. Мария Монтессори өсиеттері: 

1. Балалар қоршаған ортадан үйренеді. 
2. Егер баланы жиі сынға алса, ол кінəмшіл болады.  
3. Баланы жиі мақтаса, ол баға беруді үйренеді. 
4. Балаға өшпенділікті көрсетсе, ол төбелесуді үйренеді.  
5. Балаға шындықты айтса, ол əділ болады. 
6. Баланы жиі мазаққа айналдырса, ол жасқаншақ болады.  
7. Бала толық қауіпсіздікті сезініп өссе, адамдарға сенімі күшейе түседі. 
8. Баланы жиі масқараласа, өзін əрдайым кінəлі сезініп жүретін болады.  
9. Баланың айтқанын жиі мақұлдап отырса, өзіне жақсы қарауды үйренеді. 
10. Балаға жиі мейірімді болса, сабырлы болуды үйренеді.  
11. Баланы жиі көтермелеп отырса, өзіне деген сенімділік туады. 
12. Достық жəне өзінің қоғамға қажеттілік сезімі арасында өссе, ол əлемге 

махаббатпен қарайды. 
13. Бала туралы жаман нəрсе айтпаңыз – ол отырған жерде де, жоқ жерде де.  
14. Баланың тұлғасында жақсы қылықтарды дамытыңыз, сонда жамандыққа орын 

болмайды. 
15. Бала сізге сөйлегенде əрдайым мұқият тыңдаңыз жəне сұрақтарына жауап беріңіз. 
16. Қателігін дереу немесе сəл уақыттан кейін түзете алатын баланы құрметтеңіз.  
17. Іздейтін балаға көмектесуге дайын болыңыз жəне өзі тапқан баланы мазаламаңыз. 
18. Бұрын меңгере алмаған ісін игеруге жəрдемдесіңіз. Қоршаған ортаны қамқорлық, 

байсалдылық, тыныштық пен махаббатқа толтырып істеңіз. 
19. Баламен сыпайы сөйлесіңіз ‒ өзіңізде бардың ең жақсыларын ғана ұсыныңыз. 
Монтессори кабинетінде балалар «Мен өзім» ұстанымымен жұмыс жасайды. Бұл 

ұстаным балалардың өзіндік тұлға болып қалыптасуына септігін тигізеді. Бала өзіне таныс 
əлемнің құбылыстарын мүмкіндігінше пайдаланып, ары қарай дами түседі. Баланың жалпы 
даму қабілетіндегі ойы, қиялы, зейіні, есте сақтауы, танымы, шығармашылық қабілеті жұмыс 
кезінде көрініп, күнделікті өмір дағдыларына машықтанады. Бала жаттығуларды орындау 
барысында белгіленген бір тəртіпке үйреніп, зейіні тұрақтанып, бастаған ісін аяқтауға 
дағдыланады [3]. Монтессори əдістемесі балаларға өз бетінше жұмыс жасауға, қоршаған 
ортаны танып білуге, өмірде кездесетін қиындықтармен күресе білуге, өзі – өзіне қызмет 
етуге, адам болып қалыптасуына көмек береді. Бұл əдістеме баланың психофизикасын, 
моторикасын, аналитикалық қабілетін дамытады.  

Монтессори өзінің еркіндік түсінігін баланың үлкендердің еркіне тəуелді болмау деп 
түсіндірді. Бұл дегеніміз баланың үлкендердің минималды көмегі арқылы өзіне қызмет етуі, 
жаңаны игере білуі, маңызды шешімді өзі қабылдауы мен баланың даралық құқығын қорғау 
болып табылады. 

Тəртіп пен еркіндіктің үйлесімі арқылы  
• қарапайым ережелерді сақтап тəртіпке үйренеді;  
• дербестікке үйренеді;  
• жан - жақты, ықыласты болады;  
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 саналы таңдау жасауға үйренеді; 
 бақылағыштыққа үйренеді;  
 өзін жəне басқа адамдарды қадірлеуді үйренеді; 
 тұлға ретінде өзін - өзі қалыптастырады;  
 сенің құқығың басқалардың құқығы басталатын жерде шектеледі; 
 келісім жасасып, бірге əрекеттенуге үйренеді;  
 жауапкершілікті сезінуді үйренеді. 
Педагогтың міндеті 
 Ең негізгі міндеті – балаларға өзін - өзі дамыту жұмыстарында көмек беру, оның өз 

бетімен білім алуына жағдай жасау. 
 Балаларды топта сақталатын ережелермен таныстыру. 
 Балалардың іс - əрекетін бақылап, тек қажет кезінде көмек көрсетеді.  
 Дидактикалық материалдарды қалай дұрыс қолдану керектігін үйрету. 
 Топтағы жағымды атмосфераны қалыптастыру, келіспеушілікті шешу.  
 Баланың əрі қарай өзін дамытуда бағыт береді. 
Топта сақталатын ережелер 
 еркін жүріп тұрады; • қолданған затын ескертусіз жинап орнына қояды; • қажет кезде 

тəрбиешіден көмек сұрау; • үлкен балалар жаңа келген балаларды үйретеді; • жіберген 
қателіктерін тауып оларды түзетеді; • бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізу; • басқа 
балаларға бөгет болмау; • тыныштықты сақтайды [4]. 

Мария Монтессори жүйесінің өзегі – əр бала өзінше, арнайы дайындалған ортада, 
жеке жоспар бойынша дамиды. Ата-ананың міндеті – баланың барынша дамуына көмектесу. 
Бала қателік жіберсе, қай жерден қателескенін түсінеді, бірақ, ересек адам тарапынан жаман 
баға алмайды, нашар сөз естімей-ді. Аталған жүйе дəстүрлі педагогикадан бөлек. 
Монтессори əр баланы қайта-ланбас, дара тұлға ретінде қарайды, бүкіл кеңістік иесі бала, ал 
ересек адам – көмекші жəне баланың қадамын бақылаушы. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҒЫН 

АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 
 

Қазіргі уақытта этникалық толеранттылыққа тəрбиелеу жəне оны жастардың өзін - өзі 
анықтау жəне жеке тұлғаның қалыптасу үдерісінде бағдар ретінде таңдауы мəселесін алға 
тартып отыр. Бүкіл қоғам назарын өзіне аудартуда. Этникалық толеранттылық түптеп 
келгенде ұлт өкілдерінің өзара өмірлік этникалық компонентерін қабылдай алу қабілеті. Бұл 
арада бір-біріне сіңісіп кету мəселесі жоққа тəн. Өзінің ұлттық келбетін сақтай отырып, басқа 
ұлттың ізгіліктерін түсіну-қабылдау болмақ. Яғни этникалық толеранттылық – ұлтаралық 
өзара сыйластық, ынтымақтастық деген ұғымды білдіреді. Этникалық толеранттылық тəрбие 
беру құралы арқылы Қазақстан жастары бойында шынайы патриоттық сезімін 
қалыптастыруға ықпал етеді [1, 12б.].  

Қазіргі кезде толеранттылық жəне этникалық толеранттылық мəселелері туралы 
саясаттану, педагогика, медицина, мəдениеттану, философия, психология, мəдениетттану 
ғылымдары бойынша өткізіліп жатқан көптеген ғылыми конференциялар мен дөңгелек 
үстелдерде талқыланып жатқан өзекті тақырыптарының біріне айналды. 

Толеранттылықтың мəнін түсіну үшін ең алдымен «толеранттылық» түсінігі қашан 
жəне қандай себептер-жағдайларда пайда болғанын білуіміз қажет. Ол үшін 
«толеранттылық» терминінің шығу тарихына тоқталып кетсек. 
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Толеранттылық- бұл көпмағыналы ұғым, оның негіздері сонау ерте кезден Гераклит, 
Антифон, Аристотель, Сенек жəне т.б. ойшылардың пікірлерінен бастау алған. 
Толеранттылық түсінігі туралы ең алғашқы ойлар антикалық заманда басқа діндер мен 
сенімдерді түсіну, қабылдау ретінде пайда болады. Сократ индивидті космостан бөліп алуға 
ең алғаш талпынады, ол тұлғааралық қатынасты табиғаттан тыс күштердің болжауы ретінде 
емес, тұлғаның ерік-жігері мен мінезіне байланысты қарастырады. Сократ, алғаш индивидтің 
əлеуметтік мінез-құлқының феноменін, оның мінез-құлқын анықтайтын мотивтерін 
түсіндіреді. Платон мектептеріндегі шығармаларда еңбектегі шыдамдылық жақсылық үшін, 
қайғыдағы шыдамдылық жақсылық үшін деп «төзімділік» түсінігін сипаттайды. Бұл жерде 
қайғырушылықты айтып тұрған жоқ, керісінде сабырлық, өзін ұстай білу, рухтың күшін 
баяндап тұр. Жалпы, Платонның көзқарасы бойынша, толеранттылық – ақыл-ойдың өзін-өзі 
қорғауы» деген. Қоғамның табысты дамуы үшін төзімділік міндетті екенін айтып өткен.  

Цицерон Марк Тулий tolerantia сөзін адамзаттың істеріне төзімділікпен қарайтын, 
данышпанның рухына қатысты қолданылды. Толеранттылықтың мазмұнды жағын Сократ 
ипен софисттер қарастырды. Стоиктер мен эпикурейцтер үшін «шыдамдылықты» азапқа 
шыдаумен байланыстырады, яғни, қатыгездік пен əділетсіздік қайрымдылық жасауға 
мүмкіндік береді жəне ерлік пен төзімділікке тəрбиелейді. Кейін стоиктер (Сенека, Эпиктет, 
Марк Аврелий) ерте кезде стоиктер мен эпикурейцтердің айтылған негіздемесін біріктіруге 
талпыныс жасады, «шыдам» түсінігін ерлік үшін негіздеме деп түсіндірді(Сенека) [2, 9б.].  

Рим императоры Марк Аврелий Антонионың (121-180 жж. ) «К самому себе» немесе 
«Наедине с собой» деген шығармаларында əңгімелесушіге толеранттылық қарым-қатынасты 
сипаттайтын жазбалар бар: «Адамдарды сендіруге тырыс. Егер олар көнбесе өзің əділет 
заңына қарсы келме», «Оларға шын мейірім мен пайданы көрсет, бірақ тітіркенбей, 
сілкінбей», «Өзіңе айтылған нəрсені мұқияттың дауға дағдылан жəне өзіңмен сөйлесіп 
отырған адамның ойын толық қабылдауға ұмтыл. Адамдардың басшылыққа алатын əдет-
ғұрпы мен күшін түсіну үшін мінез-құлқы мен əдеттерін жақсы білу керек» [3, 21б.].  

Толеранттылық ұғымына «еркінділік», « плюрализм» түсініктері жақын, 
Христиандықта толеранттылық этикалық принцип ретінде енгізіледі жəне өзінің мазмұнын 
діни рақымшылық ретінде алды. Барлық библиялық көз қайнарлары төзімділікке үндейді. 
Христиандық авторлар үшін төзімсіздік жын-перінің тудырған нəрсесі, ол адамда ашу, 
кекшілдік жəне өшпенділік тудырады деді.  

В.М.Золотухин өзінің зерттеулерінде, төзімділік ертехристандық этикада (Августин, 
Григорий жəне т. .) аскетикалық нормативтік идеал арқылы күнəдəн арылу мүмкіндіктерімен 
байланыстыратынын айтқан. Бұндай жағдайда адам құтқаруға үміттілік пен Құдайға 
сенімділікпен ғана қалады. 

Толеранттылық тақырыбы француз публицисі жəне философы П.Бейль (1647-
1706жж.) еңбектерінде де көрініс тапты. Оның пікірінше, адамдардың табиғи үйлесімсіздігі 
өз кезеңінде пікірлердің əртүрлілігіне əкеліп соқтырады: «Қабылдау мүшелері бірдей 
болғанымен əр адам бірнəрсені түрліше таниды, олардың тəрбиесі бірдей емес, қалған 
жағдайларда да осылай əрекет етеді».  

П.Бейльде ұят еркіндігі жəне оның мемлекет билігіне бағынбайтындығы туралы талап 
Д.Локкқа қарағанда жоғары. Толеранттылық оның шығармаларында догматикалық билікке 
қарсы құрал ретінде көрінеді жəне билікті ұстап тұрудың басты қаруы өрескел қарсылықты 
жоюға бағытталған. Ол философтардың толеранттылық жөніндегі пікірталасы діни негізде 
жүргенімен , діни ұстанымның астарында мемлекет мүддесі жатқандығын жақсы түсіне 
білді. Билеуші өз билігін шіркеудің əмбебаптығына сүйене отырып , ғайбаттау, жалған 
сөйлеу, жер аудару, өлім жазасына кесу секілді жаман құралдар арқылы жүргізді. Сөйте тұра, 
ол жасап отырғандарының барлығының дінді насихаттау барысындағы дұрыстығына, 
заңдылығына өзі сене білді немесе сондай түр жасады [6, 55б.].  

Философ «мен» жəне «басқа» арасындағы қарама-қарсылықты драмалықпен 
сипаттайды. Француз жазушысы жəне философ Мишель де Монтеньнің қарама-қарсы 
ойлары өмір сүрудің екі тəсілінің арасында: адамдар арасындағы өмір мен өзін оқшаулау 
арасында арпалысады. Ал шындық өмірде барлық адамгершілікке жат əрекеттер аяныш 
сезімдеріне белсенді қарсылық көрсетіп отырғандығын ол ашына жазды.  

Қазіргі кезде толеранттылық мəселесі Ресей жəне Қазақстан əрі бүкіл əлем үшін өзекті 
мəселе болып отырғаны баршамызға мəлім. Өйткені, соңғы жылдары шетел мен отандық 
ғылымда толеранттылық мəселесіне тұрақты қызығушылық қалыптасқанын байқауға болады. 
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Сонымен 19-20 ғасырлардағы ұлы қазақ ғұламалар А.Құнанбаев, Д.А.Кұнаев, 
Б.Момышұлы, Ш.Құдайбердиев, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев өздерінің құнды еңбектерінде 
əртүрлі халықтардың достығы мен толеранттылығы жайлы жазды. Толеранттылықтың 
жекелеген аспектілері қазақстандық ғалымдардың зерттеулеріне де арқау болды: Қ. 
Б.Жарықбаев, Г.К .Искакова, М.А.Кучерова, Ж.Қартбаева, П.И.Мамедова, Э.Д.Сүлейменова, 
Б.А.Тұрғынбаева, т.б. толеранттылықты қалыптастырудың жалпы мəселелерін қарастырса, 
С. Əмірғазин еңбектерінде дінаралық толеранттылық мəселелерінің əр жақтары ашылған. 
Г.А.Уманов ұлтаралық қатынастар педагогикасының теориялық негіздерін қарастырды. Ал 
педагогикада да, бүгінгі кездегі жас ұрпақты тəрбиелеудегі, оның ішінде толеранттылықты 
қалыптастыру, отбасынан басталатындығын: С.Ж.Пірəлиев, С.Б.Ғаббасов, К.Н.Нəрібаев, 
Р.К.Төлеубекова, Қ.Т.Атемова, С.Ж.Қоңырбаева, А.А.Бейсенбаева қарастырған. Бұл ұғым 
туралы Б. А.Тұрғынбаева сөз еткенде толеранттылық бірін - бірі тыңдау мен түсінуде, 
оқушылар мен ата-аналардың, мұғалімдер мен оқытушылардың арасындағы жай тұлға 
аралық қарым-қатынаста да өте қажет екендігін көрсетеді. Ал, Ж.Ж.Қартбаеваның айтуы 
бойынша толеранттылық-ол бөтен деп саналатын өмір салтына, мінез-құлыққа, дəстүрлерге, 
сенімдерге, идеяларға, нанымдарға, көзқарастарға, қасиеттерге, əдеттерге деген шыдамды 
қатынас екендігін нақты жəне баса айтады.  

Педагогика қазақша жəне орысша түсіндірме терминологиялық сөздігінде: 
толеранттылық (лат. tolerantia-шыдам) қандай да бір қолайсыз факторға, оның əсеріне деген 
сезімталдықтың төмендеуі нəтижесінде алаңдаудың жоқтығы немесе əлсіреуі; 
психологиялық бейімделуді жоғалтпай, адамның əртүрлі өміріндегі қиыншылықтарға қарсы 
тұра білу қабілеті . «Толеранттылық» ұғымының этимологиясы латынның «tolero» етістігі - 
шыдау, төзу, көндігу мағынасын білдіреді. Латыннан бұл түсінік басқа тілдерге ауысты. 
Толеранттылық ағылшын сөздіктерінде «tolerance» - басқалардың ойларына, сенімдеріне, 
дəстүрлері мен мінездеріне шыдамдылық танытып, толерантты қабылдау біліктілігі дегенді 
білдіріп, «дінді сыйлау», «діни еркіндікке жол беру» ретінде түсінідіріледі.  

Француз тілінде «tolerance» басқалардың саяси əрі діни көзқарастарын, мінез 
құлықтарын, ойлары мен еркіндігін сыйлау ретінде түсіндірілсе, ал қытай тілінде толерантты 
болу ол басқаларға кеңпейілдік көрсету боып табылады. Ал парсы тілінде «толеранттылық» 
ұғымы татуласуға даяр, төзімділік, шыдамдылық ретінде түсіндіріледі. Испан тілінде 
«tolerance» өз пікіріне қайшы келетін идеялар мен пікірлерді қабылдау қабілеті» деп 
көрсетілсе, немісше -орысша сөздікте «tolerant»- біреудің пікіріне шыдау, ал араб тілінде 
кешіру, жұмсақтық, жан ашу, шыдамдылық, басқаларға жақын болу дегенді білдіреді [5].  

«American Heritage Dictionary» деген американдық сөздікте «толеранттылық» бұл 
басқа адамдардың əрекеттері мен сенімдерін мойындау жəне сыйлау, мойындауға 
қабілеттілгі ретінде түсіндіріледі. 1907 жылғы Ф.А.Брокгауз мен И.А.Эфронның 
энциклопедиялық сөздігінде алғаш рет толеранттылық туралы мақалада, оны басқа діни 
көзқарастарға төзімділік ретінде түсіндіреді.  

В.И.Дальдің сөздігінде «шыдамдылық» сапа немесе қасиет, біреуді немесе бір нəрсеге 
шыдау қабілеттілігі ретінде түсіндіріледі. С.И.Ожеговтың сөздігінде толеранттылық сөзінің 
аналогы басқа адамның пікіріне, мінезіне өшікпей, бейбітшіл қатынасты білдіретін зат есім 
болатын «шыдамдылық» болып табылады. Д.Н.Ушакованың «Толковому словарю русского 
языка» атты сөздігінде толеранттылықты франуз tolerance төзімді дегенді білдіретін туынды 
сөзден шыққан деп түсіндіріледі. 

Қазақ тіліндегі сөздіктер мен энциклопедияларда «толеранттылық» ұғымына əлі күнге 
дейін түсіндірмелі анықтамалар жарияланған жоқ. Алайда, «толеранттылық » ұғымы қазақ 
тілінде «төзім» сөзі «шыдам», «сабыр», «тағат» мағынасында қолданылады. Яғни, «төзімді 
болу» - басқаға, оның ісіне, құбылыстарға шексіз төзу, шыдауды білдіреді. Енді əртүрлі 
тілдердегі сөздіктерді салыстыру негізінде толеранттылық - адам құқығы мен тұлғаға 
сыйластық жəне құрметтеуге негізделген қағидалар жүйесі болып табылатынын əрі 
«толеранттылық » пен «төзімділік» ұғымдары бір-бірімен байланысты екенін айтуға болады. 
Сонымен сөздік əдебиеттерде толеранттылық көп жағдайда мағынасы жақын «төзімділік» 
ұғымымен анықталады, мұнда тек рективті сипатын ғана бейнелейді жəне оның мағынасын 
толықтай ашып тұрған жоқ. Толеранттылық қазіргі халықаралық түсінікте, керісінше, 
«адамның құқықтары мен еркінділігін жан-жақты мойындау негізінде қалыптасқан белсенді 
қатынас» ретінде түсіндіріледі. Өзімен жəне басқалармен үйлесімділікте өмір сүруі 
біліктілігі мен табысты əлеуметтену шарты ретінде қарастырылады. 
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Толеранттылық түсінігіне анықтама беру қиындығы, бұл ұғымының əртүрлі ғылым 
салалары философия, əлеуметтену, педагогика, психология, этика, саясаттану аймақтарында 
қолданылумен байланысты.  

Этикалық білімдер жүйесінде «толеранттылық» түсінігін «төзімділік» ұғымымен 
теңдестіреді, басқа адамның пікіріне сыйласымдылық жəне басқа адамдардың мінез-
құлқына, дағдыларына, сеніміне, пікірлеріне, қызығушылықтарына қатынасын сипаттайтын 
моралдық қасиет . Ал толеранттылық түсінігіне өзіне сенімділік, өзінің көзқарасына 
сенімділікті саналы түсіну деп сипаттама береді.  

Медицина ғылымында толеранттылықтың екі түрі қарастырылады: иммунологиялық 
толеранттылық – берілген антигенге қатысты ағзаның қарсылық қабілетінің жоғалуы немесе 
əлсіреуі; фармакологияда толеранттың белгісі бір дəрі немесе удың əсерінен терапияның 
немесе токсикологиялық тиімділігінің дамымауына қарамастан төзуі. 

Философиялық дəстүрде толеранттылық моралдық идеал, этикалық феномен ретінде 
қарастырылды. Толеранттылық туралы ұғым гуманистік ағымнан келген, адамның ізгіліктері 
мен əртүрлі қадыр-қасиетінің құндылықтары ретінде сипаттайды. Жалпы, философияда 
толеранттылық басқалардың көзқарастары, салтына, дағдыларына төзімділік ретінде 
анықталады.  

Қазіргі философияда толеранттылықты М.Уолцер, В.М.Золотухин, М.Б.Хомяков 
əртүрлі көзқарастарда қарастырып жүр. 

Философ В.А.Лекторский бұл феноменді төрт түрлі түсініктемесін ұсынады: 
 «Толеранттылық бейжайлық ретінде»;   «Толеранттылық өзара түсіністіктің мүмкін болмауы ретінде»;   Толеранттылық кешірімділік ретінде»;   «Толеранттылық өзінің тəжірибесі ретінде сыни диалог ретінде қеңейту». 
Оның ойынша төртінші түсінік қазіргі жағдайларда қолайлы деп санайды. 

Толеранттылықтың бұл түсінігін философиялық көзқарастар, əртүрлі мəдениет пен 
құндылықтар жүйесінде бəсекелестік болып қана қоймай, соның барысында олар өздерінің 
артықшылығын көрсетуге талпынып, егер оны жасай алмаса сахна төрінен кетеді деп 
түсіндіреді. Істе əрбір мəдениет немесе құнды танымдық жүйе басқа жүйемен күреске түсіп 
қана қоймайды, басқа жүйенің тəжірибесін ескере отырып, сонымен бірге өзінің тəжірибесін 
кеңейтуге талпынады. Əлеуметтану толеранттылықты əлеуметтік əрекеттің теориясының 
əдіснамалық негіздерімен байланысты əлеуметтік феномен ретінде қарастырады.  

Қазіргі кезде толеранттылықтың бүкіл əлем аренасында стратегиялық мəнді мақсатқа 
айналады жəне сондықтан бұл мəселе соңғы жылдары психологияда да жəне педагогикада да 
өте танымалдылыққа айналды. Толеранттылық жəне оның түрлері бойынша жұмыстар өте 
көп жəне олардың тақырыптары да əртүрлі болып келеді, ал қазақ тілінде толеранттылық 
туралы психологиялық теория мен тəжірибелік зерттеулер жетіспейтіндігі көрініп тұр 
«Толеранттылық» терминін саралау барысында ғалымдар арасында елеулі қайшылықтар 
туындайды. Біраз жағдайда оны тікелей «төзімділік» сөзімен байланыстырады. Қазақ тілінде 
«төзім» сөзі «шыдам», «сабыр», «тағат» мағынасында да қолданылады. Яғни, «төзімді болу» 
- басқаға, оның ісіне, құбылыстарға шексіз төзу, шыдауды білдіреді. Сонымен, жоғарыда 
қарастырылған анықтама, түсіндірмелерге сүйене отырып, толеранттылық ұғымына өз 
анықтамамызды беруді жөн санадық: толеранттылық - ол тұлғаның ізгілікке бағытталған 
жəне айналасындағыларға құнды қарым-қатынасымен анықталатын қасиеті. 
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КИЛЫБАЕВА Г.К., ҚҰРБАНОВА Т.С. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЕҢБЕК ПЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 
 

Қоғамның даму тарихына байланысты, соған сəйкес еңбек тəрбиесі əр түрлі нысанда 
дамыды, жетілді, өзгерді, жаңарып отырды. Орта ғасырлық мектеп тəрбиесіне қарсы шыққан, 
чехтың ұлы педагогы Я.А.Коменский (1592 -1670) педагогикасының негізі - гуманизм мен 
демократизм болғаны педагогика тарихынан белгілі. Демек, бұл тек педагогика емес, бүгінгі 
қоғамды қайта құрудың басты принципі - гуманистік жəне демократиялық принциппен үндес 
келіп отыр. Я.Коменский мектеп - балаға сүйіспеншілік, адамгершілік қасиеттерін тəрбиелейтін 
"адамгершілік шеберханасы" болуға тиіс деген көзқарасты насихаттайды. Осы негізде ол 
тəрбиені, осыған сəйкес жүргізу қажет деп есептеді. Ағылшын педагогы Джон Локк (1632-1704) 
тəрбиедегі Коменский ұсынған "табиғатқа сəйкестілік" еңбек жəне дене тəрбиесі арқылы жүзеге 
асатынын дəлелдеп берді. Ағылшын табиғат зерттеушісі, жануарлар мен өсімдіктердің түрлерін 
табиғи сұрыптау арқылы пайда болуы жөніндегі эволюциялық ілімнің негізін салушы Чарльз 
Дарвин еңбектің, еңбекке баулудық, оның теориялық негізі - еңбек тəрбиесінің маңызын жоғары 
бағалаған еді. Швейцария педагогы Генрих Песталоцци (1746-1827) тəрбиесінің мақсаты - 
баланың күшін дамытады. Əр түрлі қимылға, қозғалысқа баланың өзі ұмтылады. Сөйтіп, 
Песталоцци дене тəрбиесін еңбек тəрбие -сімен ұштастыруа жүргізуді дəлелдеп береді. Сондай-
ақ, оқуды өнімді еңбекпен ұштастыру, соның ішінде қол өнері жəне ауыл-шаруашылық 
еңбегімен ұштастыруу Песталоццидің педагогикалық теориясы мен қызметінің негізгі 
мəселелерінің бірі болып табылады. Песталоцци еңбек адамгершілікке үйретеді, балалардың бір -
бірімен өзара жəне олардың ересектермен дұрыс қарым-қатынаста болуын қалыптастырады деп 
санады. Дұрыс ұйымдастырылған еңбек балалардың ақыл-ойын дамытады, адамгершілік 
қасиеттерін қалыптастырады. Осы негізде ол -еңбек тəрбиесінің негізгі мақсаты қоғам өміріне 
белсене қатысатын жан-жақты дамыған адамды қалыптастыру деп уағыздады.  

Еңбек тəрбиесінің теориясын жасауда басты рөл атқарған К.Д.Ушинский болды. Ол 
өзінің еңбегінде адамның жан-жақты дамуы үшін еңбектің маңызының зор екендігін 
көрсетті. К.Д.Ушинский өзінің "Еңбектің психикалық жəне тəрбиелік мəні" деген 
мақаласында еңбек тəрбиесінің мəнін арнайы қарастырады: Ал "Балалар əлемі", "Ана тілі" 
оқулықтарында осы тəрбие жөнінен балаларға арнап сан алуан материалдар жазды [2, 108б.].  

К.Д.Ушинский талаптарының ең бастыларының бірі - еңбек-сүйгіштікке, еңбек ете 
білуге жəне еңбекке ынталы болуға тəрбиелеу. Кімде-кім пайдалы еңбекпен айналысса, сол 
адам қоғамның лайықты азаматы бола алады деп білді Ушинский баланың санасына сəби 
кезінен-ақ, еңбек етудің қажеттілігі мен маңыздылығын ұялатуды, пайдалы іс істеуге 
тырысушылыққа жəне қандай істе болса да шын ниетпен жəне ұқыпты орындауға 
тəрбиелеуді ұсынды. 

Еңбек тəрбиесінің ең басты да, негізгі міндеттерінің бірі -жасөспірімдерді қоғамдық 
пайдалы, ауыл шаруашылығының жетістіктерін жете түсіну жəне оған өздері тікелей 
араласу, өндірісті білу, онымен жұмыс істеу тəжірибесін бойына сіңіріп отыру дейді. 
Сондай-ақ, ол "Балалар жұмыс істейтін бағы, бақшасы, аз да болса жері жоқ мектеп шын 
мəніндегі мектеп бола алмақ емес", - деп атап көрсетті. Сонымен бірге Ушинский ой еңбегі 
мен дене еңбегінің алмасып отыруына да ерекше мəн бер-ді. "Ой еңбегінен кейін дене 
еңбегімен айналысу жанға жайлы ғана емес, ол өте пайдалы тынығу" - деп есептеді.  

Қазақ ағартушыларының бірі Ы.Алтынсарин педагогикалық тақырыптағы өлеңдері мен 
əңгімелерінде, аудармаларында өнімді еңбек - еңбек тəрбиесінің құралы деп тұжырым жасады.  

Абай нағыз пайдалы еңбек деп əр түрлі қолөнерді, егіншілікті жəне білім алуды, 
оқуды есептеді. Ақыл-білім алу күрделі еңбек арқылы келеді деп философиялық тұжырым 
жасады. Ол жастарды ең алдымен отбасында, мектепте жəне əдебиет арқылы тəрбиелеуді 
маңызды рөлін ерекше бағалады. 

Еңбектің бейнеті мен зейнетін басынан өткізген халқымыз баланы еңбекке 
тəрбиелеуді отбасынан бастаған. Ер бала мен қыз бала тəрбиесін бөлісіп алған. 
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Еңбекті дəріптеп жастарға еңбек адамын үлгі-өнеге ретінде ұсыну "Аяз би" 
ертегісіндегі Аяз би "Кер құла атты Кендебайдағы" Кендебай, т.б. бейнелері арқылы беріліп 
отырған.  

Халық педагогикасынан орын алған еңбек жəне еңбекке тəрбиелеу қазіргі педагогика 
теориясы принциптерімен ұштасып жатыр. Еркін еңбек барысында өзінің жəне бүкіл қоғам 
мүшелерінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін адам материалдық жəне рухани құндылық 
жасайды. Шығармашылық еңбек барысында адам өз күшінің шамасын жəне қабілетін 
анықтайды. Қоғамның басты талаптарының бірі - əр азаматтың өмірде өз орнында толық 
күш-жігерін жұмсап, қоғамдағы байлықты еселей түсуге еңбек үлесін қосуы, еңбекке адал, 
саналы қатынасу болып табылады [1].  

Мектепте еңбекке тəрбиелеу - тəрбиенің жалпы жүйесінің құрамды бөлігі. Еңбекке 
тəрбиелеу, баулу жəне кəсіптік бағдар, мектеп оқушыларының қоғамдық пайдалы өнімді 
еңбекке тікелей қатысуы оқуға деген саналы көзқарасты тəрбиелеудің, азамат болып өсудің 
жеке адамды адамгершілік жəне зиялылық жағынан қалыптастырудық негізгі көзі болып 
табылады, осымен қатар мұны еңбек тəрбиесінің мақсаты деп түсінуіміз қажет [2].  

Еңбек тəрбиесінің негізгі мақсаты - жас жеткіншектерге еңбек туралы тəрбие беру 
жəне жеке адамды жан-жақты дамыту. 

Еңбек тəрбиесінің мақсаты еңбекке даярлау ғана емес, сонымен қатар жас 
жеткіншектерді біліммен, іскерлікпен жəне дағдымен қаруландыру қабілеттілігін дамыту, 
мамандық таңдауға көмек беру болып табылады. 

Еңбекке тəрбиелеудің міндеттері: 
 Еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына құрметпен қарау.
 Оқушыларды халық шаруашылығы салаларындағы еңбектің түрлерімен 

таныстыру, еңбек іс-əрекетінің барысында олардың дағдысы мен іскерлігін қалыптастыру.
 Мамандықты таңдауға дайындау.
Еңбектің тəрбиелік қызметін оқушы бойына дарыту барысында оның экономикалық 

(дəрежесіне) нəтижесіне мəн беру қажеттілігін ғалымдар дəлелдеп берді. Еңбек нəтижесіз 
болса, ол адам бойында еңбекке деген жек көрушілік сезімін туғызады. Ең маңыздысы, 
мақсатты ұйымдастырған еңбек үрдісінде еңбектің бір түрінен екінші түрі туындап, үздіксіз 
еңбек ету адам ағзасының күнделікті дағдысына айналады.  

Тұлғаның ақыл-ой, дене, адамгершілік жəне басқа жақтарынан дамуының нəтижесі 
оның мамандық таңдау даярлығына жггкілікті дəрежеде əсер ететін болады. 

Бүгінгі заманда жұмысты жалпы адамзаттың құндылыққа, өзара түсінушілікке, 
ынтымақтастыққа бағдарлау мен құра білу табысты еңбек етудің кепілі болып табылады. 

Оқу барысындағы еңбек. Сабақ барысында еңбек дағдылары, іскерлік, төзімділік 
қалыптасып, кейін жаппай еңбек іс-əрекеті түрінде байқалады. 

Еңбек тəрбиесі үшін еңбек сабағы өте маңызды, онда оқушылар еңбек дағдыларына 
үйренеді, техникалық білімді игереді. 

Еңбек сабақтарының процесін жетілдіру, оқушылардың еңбекке шығармашылық 
қатынасын қалыптастырады. Оқушылар өндірістік бригада базасында, демалыс 
лагерьлерінде ұйымдастырылған еңбек сабақтарына қатыса жүріп, əр түрлі өсімдіктер 
өсіреді, тəжірибелер жасайды, кейбір мамандықтың түрлерін игереді. 

Қорыта айтқанда, еңбек сабақтарының педагогикалық тиімділігі, олардың білім жəне 
тəрбие беру мəнділігінде. Еңбекке тəрбиелеу мен оқытудың міндеттері еңбек пəні сабағында 
шешіледі. Яғни, оқушылар бастауыш сыныптан бастап еңбек сабағында алған тəжірибелерін, 
мектеп жанындағы үлесті жер бөлшектерінде еңбек еткен кезде пайдаланады. Өзіне-өзі 
қызмет көрсету.  

Балалар өзіне-өзі қызмет көрсете отырып , əр түрлі еңбек іс-əрекеттерін орындаудық 
тəсілдеріне үйренеді, өздерінің жауапкершілігін сезеді, өзімнің адамгершілік борышым деп 
есептеп, үлкендер еңбегін бағалайды, олардан үлгі алады.  

Мектеп жағдайында өзіне-өзі қызмет көрсету: оқу-құралдарын, кабинеттерді, сынып 
бөлмесін, дəліздерді жинау, т.б. 

Отбасында өзіне-өзі қызмет көрсетуге: төсек-орынды, пəтерді жинау, кір жуу, тамақ 
дайындау, т.б. жатады. 

Мектеп жұмысының негізгі міндеті - өзіне-өзі қызмет етудің берік жүйесін жасап, 
тұрмыстық еңбекті əр адамның күнделікті өмір игілігіне айналдыру.  

Жалқау, еріншек балаларға дұрыс бағыт беру мұғалімдердің, ата-аналардың 
адамгершілік борышы [3].  
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Қоғамдағы пайдалы еңбек - қоғамдағы қажеттілікті қанағаттандыру, жеке адамның 
жан-жақты дамуына мүмкіндік жасау құралы. Қоғамдық пайдалы еңбек барысында 
оқушылардың дүниетінымы қалыптасады. Мамандықты тануда көзқарасы кеңейіп, 
денсаулығы жаңсарады, саяси сенімі жəне мəдени-адамгершілік ұғымы артады. 

Қоғамдық пайдалы жұмыстың мектеп өмірінде бірнеше түрлерін атауға болады:  
 халық қоныс тепкен жерлерді, көшелерді, тротуарларды жөндеуге қатысу, 

экологиялық жағдайға байланысты тазалықты сақтау, табиғатты күту жəне қорғау;
 мəдени-ағарту жұмысы оқушыларды белсенділікке, қоғамшылдыққа тəрбиелеп, 

олардың əлеуметтік ортамен қарым-қатынасын кеңейтеді;
 шефтік жұмыс - адамгершілікке тəрбиелеудің ең жоғары формасы. Ол баланы 

қамқорлыққа, қайырымдылыққа, жауапкершілікке тəрбиелейді. Мектеп өміріндегі 
пайдаланып жүрген шефтік жұмыстарға Отан соғысы жəне еңбек мүгедектеріне, кері 
адамдарға, көп балалы аналарға, мəдени мұраларды қорғауы жатады.

Өнімді еңбек арқылы адам баласы өзіне жəне қоғамға қажетті материалдық 
құндылықты жасайды. 

Өнімді еңбек жалпы білім беретін орта мектептегі оқу-өндіріс кооперативтері 
оқушылардың өндірістік бригадалары арқылы жүзеге асырылады. Өнімді еңбек барысында 
оқушылар өз мүмкіндіктеріне сəйкес жалпы халықтың іске үлес қосады. оқушылардың 
өндірістік бригадасының жұмысы екі бағытта жүргізіледі: өнімді еңбек процесін 
ұйымдастыру жəне ауылшаруашылық тəжірибелік жұмысын істеу. 

Сонымен, оқуды еңбекпен ұштастыруда, оқушылардың кəгіби ынтасын, 
қызығушылығын, ауылшаруашылық еңбегін дамытуда, еңбек жəне адамгершілік тəрбиесін 
кешенді тұрғыдан іске асыруда оқушылардың өндірістік бригадасының рөлі зор [4]. 

Сыныптан тыс үйірме жəне жаппай жұмыстың еңбек тəрбиесін іске асыруда 
тəрбиелік мүмкіндігі өте зор. "Жас натуралистер", "Жас техниктер", "Жас тəрбиешілер" 
сияқты үйірмелер оқушыларды еңбекке баулиды, олардың шығармашылық ойларының 
дамуына көмектеседі. 

Əрбір оқушының үйірме сабақтарында шығармашылық қатынасы байқалады, 
əдебиеттерімен жұмыс істеу, жазып алу, мəліметтерді жинақтай білуге де үйретеді. 
Оқушының қызғылықты, үлкен тəрбиелік мəні бар көптеген шараларға қатысады жəне 
оларды тікелей ұйымдастырады. 

Еңбекке тəрбиелеу бірқатар педагогикалық шарттарға байланысты: 
 баланы еңбекке неғұрлым ертерек қатыстыруына; - балалардың еңбек əрекетінің 

қоғамдық мағынасы жəне өнегелік негізі болуына; - еңбек тапсырмасын орындағаннан 
кейінгі нəтиже баланың сенімін қуаттануына, қуаныш сезімін артуына; - еңбекті балалардың 
психикалық жəне физологиялық ерекшеліктеріне сай ұйымдастыруына; - кіші мектеп 
жасындағы балалардың еңбегін ойынмен ұштастыруға.

Осы сияңты шарттарды, талаптарды еңбек процесінде ұтымды пайдалану мұғалімнен 
іскерлік пен педагогикалық шеберлікті талап етеді. 

Кəсіптік бағдар беру дегеніміз - педагогтардың, психологтардың, дəрігерлердің жəне 
басқа да қызметкерлердің қоғамның қажеттілігіне қарай əрбір оқушының қабілеттілігі мен 
бейімділігін ескере отырып, кəсіптік қызығуы мен қабілеттілігін қалыптастыруға жəне 
мамандық таңдауға көмектесуде, мақсатты істелетін жұмыс. 

Мамандық туралы жеткіліксіз білу - мамандық таңдауда кездейсоқтыққа əкеліп 
соңтырады. Мамандық таңдауда қателесу сайып келгенде, таңдаған мамандығын жек көріп, 
жұмыс орнын жиі өзгертуге себепші болады. 

Мектептегі кəсіптік бағдар беру жұмысының негізгі міндеттері төмендегідей: 
 Оқушыларды көпшілік мамандықтар туралы түсінікпен қаруландыру.
 Кəсіптік қызығуы мен бейімділігін, қабілеттілігін қалыптастыру жəне дамыту 

мақсатында оқушылардың дара ерекшеліктерін зерттеу.
 Мектеп бітірушілерге мамандық таңдауға көмектесу.
 Оқушыларды белгілі мамандықтың түрін меңгеруге бейімдеу.
Кəсіптік бағдар беру жүйесінің құрамды бөліктеріне (компоненттерге), кəсіптік 

ақпарат, кəсіптік ағарту жұмысы, кəсіптік ақыл-кеңес жəне кəсіптік іріктеу (профотбор), 
кəсіптік бейімделу жатады.  

Кəсіптік ақпарат - орта мектептегі кəсіптік бағдар берудің ең негізгі нысандарының 
бірі. Кəсіптік ақпарат арқылы оқушылар əр түрлі мамандықтардың маңызы мен мəні туралы 
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түсініктер  алады.  Мамандық  бойынша  адамға  қойылатын талаптармен таныстырылады. 
Мамандықтың ерекшелігі, оның қоғамда алатын орны туралы түсініктер беріледі.  

Кəсіптік ақпарат өте қиын, жан-жақты жұмыс. Ол əрбір экономикалық ауданның 
мамандарға қажеттілігі мен оның даму келешегі ескеріле отырып жүргізіледі [5]. 

А.С.Макаренко тəрбиенің осы сияқты кейбір күрделі мəселелерін педагогикалық 
теорема деп атады. Мұндай теорияның қатарында "үш күш одағы"- мектепті, үйелменді, 
жұртшылықты жатқызуға болады. Мектеп оқушыларға кəсіптік бағдар беру жұмысын 
ұйымдастырушы жəне үйлестіруші орталық. 

Мектепте кəсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыратын-мұғалім, сынып жетекшісі, 
еңбек сабағының оқытушысы, сыныптан жəне мектептен тыс тəрбие жұмысын 
ұйымдастырушы, яғни, бүкіл педагогикалық ұжым. Сынып жетекшісі барлық бағдар беру 
жұмысын басқарады. Оқушыларды белгілі мамандықты тыңдауға даярлайды. Сынып 
жетекшісі кəсіптік бағдар беру жүйесінің құрылымына сүйеніп, оқу-тəрбие жұмысы 
жоспарында негізгі бағыттарды белгілейді. Мысалы: кəсіптік ақпаратты ұйымдастыру, 
кəсіптік ақыл-кеңес беруге көмектесу, мектеп бітірушілерді жұмысқа орналастыру, т.б.  

Еңбек пəнінің оқытушысы - еңбек тəрбиесі, оқыту жəне кəсіптік бағдар беру 
жұмысының негізгі тұлғасы. Еңбек сабақтарында алған білімдерін тəжірибеде қолдана 
білуге, мамандықты таңдауға бағыт береді.  

Сыныптан жəне мектептен тыс тəрбие жұмысын ұйымдастырушының негізгі қызметі: 
біріншіден кəсіптік бағдар беру кабинетінде анықтамалық ақыл-кеңес материалдарын жинау, 
екіншіден, əр түрлі сыныптарда кəсіптік бағдар беру əдісі жəне оқушыларға психологиялық-
педагогикалық мінездеме дайындау жөнінде мұғалімдер жəне сынып жетекшілері үшін ақыл 
кеңес ұйымдастыру; үшіншіден, мамандық жайында оқушылармен əңгімелесетін кəсіпорын 
өкілдерімен кездесу өткізу; төртіншіден, бүкіл кəсіптік бағдар беру жұмысын жоспарлау, 
қорытынды жасау.  

Мектеп директоры мектептегі кəсіптік бағдар беру жұмысына көп көңіл бөледі, оны 
бақылайды, басқарады. 

Мектептегі еңбек тəрбиесінің негізгі жүйесіне еңбекке оқыту жəне оқушылардың 
қоғамдық пайдалы еңбек əрекеті жатады. Оқушыларды еңбек процесіне қажетті жалпы 
политехникалық жəне арнаулы білімдермен, біліктілік пен дағды мəселелерімен 
қаруландыру еңбекке оқытудың негізгі педагогикалық міндеттерінің бірі болып саналады. 

Еңбекке оқыту арнайы ұйымдастырылған педагогикалық процесс ретінде оқушыларда 
еңбек біліктілігі жəне дағдысын тəрбиелеуге, еңбек əрекетінің практикалық тəсілдерін 
меңгеруге бағытталған.  

Мұғалімнің көркем еңбек сабағын өткізудегі көздейтін басты мақсаты – ең алдымен, 
оқушыларды еңбек ету мəдениетіне тəрбиелеу. Бұл үшін оқушылардың: 

 еңбек материалдары мен құралдарын жұмыс үстелінде дұрыс орналастырып, 
жұмыс белгісімен оларды өз орындарына қайта қою; 

 жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы ережелері мен тазалық-гигиеналық 
талаптарын орындау; 

 өзінің жұмыс орнын тиімді пайдаланып, жұмысқа бөлінген уақытын үнемдеп 
пайдалану дағдыларын қалыптастыруға баса назар аудару. Сол арқылы оқушылар əрекетін 
əсем бұйымдар жасауға бағыттай отырып еңбек сүйгіштікке, инабаттылыққа, ұқыптылыққа, 
өздігінен жұмыс істей білуге дағдыландырады 6.  

Еңбек тəрбиесі де заманына байланысты көптеген тəрбие салаларындай өзгеріске 
ұшырап отырған. “Еңбек тəрбиесі тəрбиенің басқа салаларымен тығыз байланыста, 
біртұтастықта қаралуы тиіс. Еңбек – адамның өз қажеттерін қанағаттандыру үшін табиғат 
заттарының түрін өзгертуге жəне оны өз керегіне бейімдеуге бағытталған мақсатқа сай 
істелетін қызмет, қоғамның өмір сүруінің негізі, адамзат тіршілігінің мəңгілік, табиғи шарты. 
Еңбек адамның өзін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады“ [15, 3б.]. 
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ҚҰРМЕТ ПЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ АДАМГЕРШІЛІК 

ТƏРБИЕСІНІҢ КАТЕГОРИЯСЫ РЕТІНДЕ 
 

Қазіргі кезде өсіп келе жатқан ұрпақты тəрбиелеуде алдымызға қоятын 
мақсатымыздың бірі – қоғамға пайдалы, үлкенге құрмет, кішіге қамқор бола білетін жан-
жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады1, 13б.. Əрбiр қоғам өзiнiң 
даму процесiнде адамгершiлiк категорияларына, оның мазмұнына көптеген өзгерiстер енгiзiп 
отырған. Адамгершiлiк - адамдардың практикалық өмiрiнен тамыр алып, пайда болған əдет- 
ғұрыптар мен дəстүрлердi тудырып, солармен сəйкес дамиды. Ал мораль болса, шындыққа 
қарама-қарсы, терiс қарым-қатынаста пайда болады жəне адамның өзiне субьективтi түрде 
мiндет қоя бiлумен туындайды. Адамгершiлiк қасиеттерi отбасында, қоршаған ортада, 
балалар бақшасында, мектепте, адамдардың iс -əрекетiнiң барысында бiр- бiрiмен араласуы 
нəтижесiнде, қоғамдық тəжiрибе алуын өмiрмен байланыстыру арқылы қарлыптасады. 
Халықта: “Ұяда не көрсең, ұшқанда соны iлерсiң” деген мақал бар. Тəлiм – тəрбие болмаған 
жерде адамгершiлiк мəдениетi мен қасиетi де қалыптаспайды 2-3, 11б.. Жалпы 
адамгершілік тəрбиесінің категориялары өте көп. Солардың қатарына құрмен пен 
ынтымақтастық та жататыны айдан анық. Олай болса, біз осы дипломдық зерттеуімізде осы 
ұғымдардың түп төркіні адамгершілік болғандықтан соған көбірек тоқталамыз. Жалпы осы 
екі ұғымға берілген анықтамаларға тоқтала кетейік.  

Құрмет - жеке адамға өзге адамдар тарапынан көрсетілетін қошемет. Адамға құрмет 
көрсету оның жеке басы қасиеттеріне, ішкі құндылықтарына, кейде жас мөлшеріне, отбасы 
жағдайына, лауазымына орай орын алады. Ішкі жан дүниесінің байлығымен, əлеуметтік 
тəжірибесімен, жеке басы беделімен, кісілік қасиеттерімен көпшілік ортада көзге түскен адам 
құрметке ие болады. Құрмет өнегеліліктің негізгі талаптарының бірі бола тұра, адамның өзге 
біреулерге қадірін, жылы лебізін, ілтипатын көрсетеді. Қазақ дəстүрлі қоғамында жасы үлкен 
кісіні сыйлау, оған сый-кұрмет көрсетіп, ардақтау əрбір адамның парызы саналған. 

Құрметке ие болу үшін адам өзінің кісілік, адамгершілік қасиеттерін жоғалтып алмауы 
қажет;  

Құрмет - рухани құндылықтарды қастерлеу. Елге, жерге, тілге, адамзатқа, ұлтқа 
қатысты мəдени-тарихи құндылықтарды жоғары бағалайтын эстетикалық жəне этикалық 
көзқарастар жиынтығы.  

Ынтымақтастық – түрлі мүдделі топтардың бейбіт қатар өмір сүру жағдайында 
экономикалық, саяси-əлеуметтік, рухани -мəдени жəне халықаралық мəселелерді бірлесіп 
шешудегі қабілеттілігі. Ынтымақтастық қоғамдық қатынастардың əр түрлі деңгейінде 
көрінеді. Микродеңгейдегі ынтымақтастық ретінде түрлі топтардың, ұйымдардың, 
партиялардың, қоғамдық ұйымдардың белгілі бір мəселелерді ұйымдасып шешіп отыруға 
ниетін атауға болады. Мезодеңгейдегі (орта) ынтымақтастыққа əлеуметтік топтар мен 
топтар, халықтар мен этностар арасындағы ортақ мəселелерді (экономика даму, əлеуметтік 
мəселелер, этнография даму) жəне міндеттерді шешуде бірігіп əрекет етуді жатқызуға 
болады. Макродеңгейдегі ынтымақтастыққа мемлекеттер, халықаралық ұйымдар арасындағы 
ғаламдық планетаралық мəселелерді шешуге бағытталған ұжымдық іс-əрекеттерді 
жатқызамыз. Ынтымақтастық қазіргі адамзаттық өзара түсінісуінің, ортақ мəселелерді 
біріккен əрекеттермен шешуге ұмтылуын, бейбітшілікті қамтамасыз етуінің негізгі формасы 
болып табылады. Сондықтан қазіргі əлемдік қатынастардағы ынтымақтастық бағыттары сан 
алуан. Əрине шешуші ынтымақтастық бағыттары – экономика ынтымақтастық, сауда, 
мəдени-техника, технология жəне ақпараттық ынтымақтастықтарының маңыздылығы арта 
түсуде. Ынтымақтастық – əрбір мемлекеттің ішкі жəне сыртқы дамуына жағдай жасайтын, 
басқа күштермен бірігіп əрекет етуінің, қарым-қатынастар жасауының негізгі принципі жəне 
екі жақты, көп жақты пайдалы ахуалды қалыптастырудың жолы болып табылады. 
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Адамгершiлiктi, оның жоғарыда айтылған категорияларын қалыптастыру үшiн 
жүргiзiлетiн қатынастар аз емес, өте көп. Олар: дос - жарандармен, ата- анамен, оқушы мен 
ұстаздың арасында қарым- қатынас орнату, өзара сыйласу, қонақжайлылық, жолдастық, 
достық, туыстық қарым- қатынастар.  

Адамның адамгершiлiгi - оның жоғары қасиетi, былайша айтсақ, кiсiлiгi. Оның негiзгi 
белгiлерiнiң бiрi - адамдық ар - намысты ардақтау, əр уақытта жақсылық жасауға ұмтылу, 
соған дайын болу, “Өзiң үшiн еңбек қылсаң, - дейдi Абай, - өзi үшiн оттаған хайуанның бiрi 
боласың . Досыңа достық- қарыз iс, дұшпаныңа əдiл бол”. Ақылды, мейiрiмдi адам кез-
келген уақытта өзгенiң жақсылығын бағалағыш болып келедi. Арлы адам-ардақты. Бiздiң 
ортамызда осы сапаларды бойына сiңiрiп қана қоймай, өзiн қоршаған ортаға таратушы, 
осындай өз сапаларымен жас ұрпақты тəрбиелеушi ұстаздар аз емес. Адамгершiлiгi мол адам 
- басқаларға қашан да үлгi-өнеге. 

Қазақ елi – бiздiң Отанымыз , атамекенiмiз. Оны қастерлеп , қадiрлеп қадiр тұтқан 
адам ғана есейе келе туған халқы мен ел-жұртын, атамекенiн шын көңiлiмен сүйетiн болады. 
Өйткенi халқымыз “Отан – от басынан басталады” деп бекерге айтпаған. Ата-анасын, өз 
үрiм-бұтағын жанындай жақсы көрiп сүймеген баланың ел-жұртын, халқы мен ұлтын сүйетiн 
толыққанды азамат болуы ек iталай. Ұлтжанды кiсiнiң имандылық – адамгершiлiк 
қасиеттерi, сондай-ақ, оның достарына, ата-анасына деген көзқарасынан да жақсы 
байқалады. Қазақ елiнiң кез-келген перзентi жұмыр жердiң қай бұрышында жүрсе де өзiнiң 
iс-əрекетi мен мiнез-құлқынан өз ұлты мен халқына деген сүйiспеншiлiк қасиеттерiн тайға 
таңба басқандай айқын байқатып отыруы тиiс.  

Əдептiлiк . Бұл халқымыздың ұлттық психологиясының өзегi, имандылық пен 
адамгершiлiктiң басты белгiсi, оның ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдық санасының 
практикалық көрiнiсi, барлық кiсiлiк қасиеттердiң жиынтығы. Əдеп сақтаудың экологиялық 
астары да бар. Əдептi адам табиғаттың досы, оны қызғыштай қорғай да бiледi. Табиғаттың 
əсемдiгi мен сұлулығына, əдемiлiгiне əрбiр адам зиян келтiрмеуге тиiс. Мəселен, суды 
ластау, талды кесу, қайнардың көзiн ашпау, жолдағы тасты алып тастамау, көктi жұлу, 
құстарды ату, құдыққа түкiру – барып тұрған əдепсiздiк. Əдеп сақтау – халықтық рəсiмге, 
жол-жоралғыға, тəртiпке бағыну, ерiксiз бағыну емес, бұл ата дəстүрдi құрметтеу, қастерлеу, 
дəл айтқанда адамгершiлiк борышты өтеу. “Əдептiлiк - əдемiлiк” дейдi халық. Яғни, 
əдептiлiк: iзеттiлiк, кiшiпейiлдiлiк, көпшiлдiк деген сөз. 

Бауырмалдық. Халқымыздың бауырмалдығы “Бала бауыр еттен жаралған” деп, оны 
ерекше қастерлеп, əлпештеуден бастаған. Осы туралы қасиеттi кiтап: ешбiр адам баласы жат 
емес, барлық адамзат баласы бiр-бiрiне дос, бауыр дейдi. Олай болса оқушыларды бастауыш 
сатыдан бастап бауырмалдық қасиетке баулуымыз қажет. 

Қайырымдылық. “Қазақтардың” – деп жазды, осы халықтың өмiрiн, тұрмыс-салтын 
зерттеушiлердiң бiрi А.И.Левшин: “(1799-1879) – басқа Азия халықтарына қарағанда, 
қайырымдылық, адамды аяу, қарттарға құрмет көрсету, баланы аялап, жанындай жақсы көруі  
– айрықша қасиет. Яғни, қайырымдылық – кең мағыналы ұғым екенiн оқушыларға 
түсiндiруiмiз қажет” [4, 65б.]. 

Адамгершілік тəрбиені ғылыми тұрғыда зерттеген ғалымдар ретінде В.Белинский, 
В.Сухомлинский, А.Байтұрсынов, Л.Божович, Б.Ананьев, П.Якобсон, Ш.Амонашвили, 
Е.Ильин, Н.Щуркова, Б.Лихачев, Т.Грибоедова, Т.Петракова, А.Романова, А.Шамшурина, 
Е.Егембаева, Т.Шамғанова, Р.Төлеубекова, Ш.Майгаранова, Ж.Бөшірова, Р.Тұрысжанова, 
Н.Əлқожаева, Ү.Асанова, Г.Аңламасова, И.Бодықова, С.Əбділдина, Ө.Өмірова, А.Қаплиева 
жəне т.б. танимыз. Олардың қайсысының ой-пікірлеріне жүгінсек те, ортақ сипат 
адамгершілік тəрбиесінің негізіне жалпы адамзаттың құндылықтарды жатқызатынына, тəн 
мен жан саулығының руханилықпен байланысты дейтініне көз жеткіземіз. 

Мəселен, И.Ғазали «Адамда екі түрлі мақсат бар, оның бірі тəн мақсаты, бірі жан 
мақсаты дейміз. Қара бастың қамын ойлап, өзімшілдік, мақтан көксейтін тəн мақсаты. 
Адамның ар мен адал еңбек іздейтін жан мақсаты. Бастапқыны көксеген Адам зұлымдық 
қиянатпен болса да, мал, мансап, мақтан табуға құмар болады. Соңғыны көксеген адамның 
адал еңбек, ақ ниеттен басқа іздейтіні жоқ, ол адамды ала көруді, қиянат қылуды тіпті 
ұнатпайды» десе [5, 32б.], ғұлама Абай «біреуге көмектесу ішкі зор қуат пен терең ақыл жəне 
ыстық сезімнің ісі» деп біледі. Ал Ы.Алтынсаринның «Қырғыз хрестоматиясы» еңбегінен 
оның рухани-адамгершілік тəрбиені бірінші орынға қойғанын айқын байқаймыз. 

Адамгершілік ұғымына көптеген анықтамалар берілген жəне оны сипаттайтын 
қасиеттер жиынтығы ретінде де қарастырылып мазмұндалған. Адамгершілік қоғамдық  
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сананың белгілері адамның мінез-құлқы, іс-əрекеті, қарым-қатынасы, көзқарасы арқылы 
сипатталады, яғни , əдептілік, мейірімділік, қайырымдылық, инабаттылық, қарапайымдылық, 
т.б. Адамгершілік - əлеуметтіліктің биік шыңы, адам ұрпағының негізін қалаушы. 
Əлеуметтік ортаға əсер ететін белгілердің бірі - адамдардың бір-біріне, қоршаған табиғатқа 
қарым-қатынасы. 

Қазақтың ұлттық дəстүрі бойынша, кісіні сыйлау, құрметтеу, оның кісілігін үйрену 
əрбір жастың парызы болып саналады. Үлкен кісінің алдынан қия кесіп өтпеу, үлкен адамға 
орын беру, көңіліне қарау адамгершілік борыш ретінде есептеледі. Адамгершілік барлық 
адамдарға тəн қасиет ретінде өмірдегі кесір-қырсық, жанға жат мінездер мен кереғар іс-
əрекеттерге қарсы күресу барысында қалыптасады. Ал қазақ халқының əлеуметтік өмірінде 
үлкенді сыйлау ұлттық дəстүрге айналған. Отбасында, балалар бақшасында, қоғамдық 
орындарда үлкенді сыйлай білу дəстүрін бұзбау жəне оны қастерлеу керек.  

Тəрбие мен оқытудағы адамгершілікке бағытталған идеалдар құндылықтар деп 
қарастырылады. Оларға шындық, қайырымдылық, бостандық, шығармашылық, т.б . жатады. 
Құндылықтар - идеалдарды қабылдау немесе қабылдамау сезім арқылы айқындалып, ақыл 
мен ой-сана арқылы қабылданады. Құндылықтар құрметтеу, қошеметтеу, қабылдау тəрізді 
ұмтылысты білдіреді. Құндылықтар сезім мен ақыл-ойдың ұштасуын жəне сол арқылы 
адамның іс-əрекетін көрсетеді.  

Құндылықтар шынайы ғана болады, ол адамға тəуелді емес, солай болса да 
субъективті, өйткені ол адам санасында орын алады. Құндылықтар сезім арқылы 
қабылданады, ал сана арқылы оны түсінуге болады, соның нəтижесінде тұлға 
құндылықтарды игереді де іс-əрекет етеді [9, 72б.]. 

Рухани-адамгершілік құндылықтар мəселесін зерттеуші ғалым Ш.Майғаранова 
«Құндылықтар – тəрбие мен оқытудағы адамгершілікке бағытталған идеалдар. Оларға 
шындық, қайырымдылық, тұлға, пайда, бостандық, махаббат, шығармашылық т.б. жатады. 
Құндылықтар – идеалдарды қабылдау немесе қабылдау сезімі арқылы айқындалып, ақыл–ой 
сана арқылы қабылданады.  

Құндылықтар құрметтеу, қошеметтеу, қабылдау тəрізді ұмтылысты білдіреді. 
Құндылықтар сезім мен ақыл–ойдың ұштасуын жəне сол арқылы адамның іс-əрекетін 
белгілейді.  

Құндылық бағдарлы тəрбиеде рухани адамгершілік ұстанымдарын жүйелі түрде 
жүргізу тиімділікке жеткізеді. Ол үшін оқушының мəдение құндылықтарды иегруіне, өзін–
өзі дамыту дағдыларына, өмір сүре білуге бейімділігіне, тұлғааралық қатынастарды, 
дағдыларды игеруіне, өзіне жəне өзгеге жауапкершілікпен қарауына көмектесу басты нысана 
болып табылады. құндылықтар тек объективті, яғни шынайы ғана болады, ол адамға тəуелді 
емес, солай бола тұра субъективті, өйткені ол адам санасында орын алады. Құндылықтар 
сезім арқылы қабылданады, ал сана арқылы оны түсінуге болады, соның нəтижесінде тұлға 
құндылықты игереді де, іс-əрекет етеді.  

Құндылық – ол адамның жүріс-тұрысы, іс-əрекеті, сөйлеу мəдениеті, қызығушылығы, 
еңбек сүйгіштігі, қоршаған қоғамдық ортада алатын орны екені тарихи-педагогикалық 
əдебиеттерде айқындалған.  

ХХІ ғасырдағы қазіргі философияда құндылықтарға ғалымдар əртүрлі түсініктемелер 
беріп жүр. 

Монографиялық зерттеулерде, философиялық, психологиялық, ғылыми-
педагогикалық əдебиеттерде «құндылық», «адамгершілік құндылық», «жалпы адамзаттық 
құндылық» ұғымдарының мəні жайлы оларға əртүрлі анықтамалар берілген. Бірақ, 
құндылық ұғымының мəні, мағынасы əртүрлі болуынан ойлар, пікірлер де əртүрлі болған. 

«Құндылық» термині қоғамдық мұраттар қамтыған, сонысымен де міндеттілік өлшемі 
(эталон) ретінде танылған нысандар мен құбылыстарды, олардың қасиеттерін , сонымен 
бірге бейнақты идеяларды белгілеу, əрі сипаттау үшін қолданылады. Құндылықтар заттасқан 
жəне субъектив болып ажыралады. Сан қилы адамзат қызметінің, қоғамдық қатынастардың 
өнімі жəне олардың аймағына қосылған табиғат құбылыстары заттасқан құндылықтар 
сапына кіреді. Бұл мəселеге құндылықтар теориясы, басқаша айтқанда аксиология жауап 
беруге ұмтылыс жасайды, грек тілінен «ахіс» - құндылық жəне «logos» - «ілім» деген 
мағынаны береді. Аксиология ғылымы құндылықтардың табиғатынан, орны мен мəнін, 
олардың байланыстары жайлы мəселелерге жауап береді.  

Қазіргі таңда мектеп оқушыларын тəрбиелеу мəселесінде адамның ішкі жан дүниесін, 
рухани əлемін танып, дамытып, жетілдіру бағытында сыныптан тыс жұмыстар арқылы  
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ізденістер жасап жатыр. Мəселен, қазақстандық ғалымдар білім мен тəрбие беруді дамытуда 
жалпы адамзаттық ұлттық құндылық тенденцияларына ғылыми-теориялық, əдіснамалық 
бағытта əр қырынан зерттеу (Г.А.Уманов, Н.Д.Хмель , Қ.Б.Жарықбаев, А.А.Бейсенбаева, 
С.А.Ұзақбаева, Т.Сапарбекова жəне т.б.) жүргізіп келеді. Аталған ғалымдардың ортақ 
ойлары біркелкі ой-пікірге келіп тоғысады, адамның кісілік келбеті соған лайықты: 

 оқушылардың іскерлік жағдайы жан-жақты кіріктірілген, əртүрлі қабілетер мен 
қажеттіліктерді бойға жинақталған жəне ізгілік бағытымен реттелетін гуманитарлық 
пəндерде, əлеуметтік тəжірибелерде нақты жүзеге асырылатын үдеріс;  

 олардың адамгершілік жолындағы ізденістер білімнің, біліктің жəне дағдының жай 
жиынтығы емес;  

 оқушылар ұжымның болашақ мүшелері, бір-бірінен денсаулығы, сыртқы пішіні, 
мінез-құлық ерекшелігі, ұжымшылдығы, білім жəне басқа да көптеген қасиеттерімен 
ерекшеленеді. 

Сайып келгенде, адам үшін ең басты құндылық, ең бағалы мəселе - өмір. Өмір – 
адамның күнделікті жəне өмір бойында жалғасатын тіршілік. Тіршілік иесі ертеңін ойлап 
еңбек етеді, білім алады, тəжірибе жинақтауды, өмірдің мəні де сонда, жалғасы, ізбасары, 
көмекшісі болуында, қуаныш пен қайғы, бақыт пен бақытсыздық, тыныштық пен 
мазасыздық, бар мен жоқ сияқты құбылыстар алмасуын есепке алып, болжам жасап, 
шыдамдылық көрсетеді. 
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ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Республика Казахстан владеет уникальным опытом реализации языковой политики: 
на территории страны проживает более 130 национальностей. Современная языковая 
ситуация является одним из главных условий на пути интеграции страны в мировое 
сообщество. Концепция ЮНЕСКО рассматривает понятие «многоязычное образование» и 
предполагает использование в образовании, по меньшей мере, трех языков: родного, 
регионального или национального и международного языка [1].  

Необходимость разработки вопросов поликультурного воспитания молодежи 
определена углублением процессов глобализации экономики, возникновением 
взаимовыгодного сотрудничества государств, а также поиском и созданием условий для 
развития личности, ее самореализации в современном мире, который быстро меняется. В 
процессе поликультурного воспитания формируется представление личности о 
многообразии культур и их взаимосвязь, воспитывается толерантное отношение к различиям 
представителей разных культур, прививаются национальные и общечеловеческие ценности, 
развиваются навыки и умения взаимодействия в современном поликультурном мире на 
основе толерантности и взаимопонимания и, таким образом, обеспечивается культурно-
социальная идентификация личности.  

Международное сотрудничество является одним из факторов развития 
поликультурной личности, поэтому КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО А 
выбрал одним из направлений сотрудничество с иностранными компаниями. Студенты 
колледжа проходят тщательную языковую подготовку, чтобы соответствовать требованиям 
мирового сообщества не только в сфере профессиональной подготовки, но и языковой. 
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Особое внимание уделяется проведению уроков по специальным и 
общеобразовательным дисциплинам на английском языке. Преподаватели специальных 
дисциплин и английского языка колледжа прошли курсы повышения квалификации 
инженерно-педагогических работников и руководителей организаций технического и 
профессионального образования по международным требованиям на тему: «Преподавание 
специальных дисциплин (модулей) на английском языке на основе интеграции методик 
CLIL, TBLT и модели BOPPPS». Данная методика была рассмотрена в Международной 
научно-практической конференции «Развитие полиязычия в школе в свете выполнения 
Стратегии Казахстана-2050», организованная образовательной компанией «EduStream» 
совместно с Евразийским Национальным Университетом им. Л.Н. Гумилева, где также была 
представлена выставка учебно-методической литературы.  

Языковая подготовка начинается уже на 1 курсе в рамках реализации интегральных 
связей с международными языками (английским, русским) на уроках общеобразовательных 
дисциплин. Особенно активно используется интегрированный урок. В процессе подготовки 
интегрированного урока особое внимание уделяется не только формам и методам урока, но и 
выполняемым заданиям. Выбор заданий зависит от целеполагания, содержания, уровня 
подготовки учащихся. 

Этапы подготовки интегрированного урока: 
 Выбор темы и определение границ соприкосновения дисциплин.  
На данном этапе педагоги, планирующие провести интегрированный урок, 

занимаются определением темы и содержания урока. Очень важно, чтобы построение 
бинарного урока проходили в четкой согласованности и тесном сотрудничестве. У студентов 
не должно сложиться впечатление, что одна дисциплина важнее другой. Однако при этом 
нужно учесть, что одна дисциплина все будет ведущей, другая – вспомогательной. 

 Конструирование урока. 
Этап связан с четким определением границ и хронометража урока. Чтобы не возникло 

лишних пауз во время урока или, наоборот, нехватки времени каждому преподавателю, 
необходимо точно просчитать время каждого выступления, задания. 

 Информирование учащихся и предварительная подготовка. 
Следует обратить особое внимание студентов на форму проведения урока, т.к. если 

урок такого типа проводится впервые, могут возникнуть некоторые сложности. Заранее 
проводится инструктаж, во время которого студенты получают информацию об уроке 
(выполнение домашнего задания, подготовка индивидуального задания и пр.) 

IV. Репетиция. 
Последний этап связан с согласованием всех действий двух (и более) преподавателей, 

организующих урок. Подводятся все итоги подготовки, анализируется теоретический и 
практический материал урока, совершенствуются этапы урока, корректируется время  

При изучении биографии писателя на уроках литературы используются 
закрепительные упражнения на английском языке. Например, урок по изучению творчества 
Ч. Айтматова сопровождается упражнениями на английском языке.  

Using the Past Simple of these verbs and the information from the presentations 
complete the following sentences. 

 He _______ in the village of Sheker, in the Talas region of ______________. 
 The future author ________ at a Soviet school in Sheker.  
 At fourteen he _____ an assistant to the Secretary at the Village Soviet. 
 Chingiz Aitmatov ______his prose and plays in his native Kyrgyz and in ________  

languages. 
 In 1952 he ______ publishing his first Kyrgyz-language short stories in periodicals. 
 In _______ he ________ “Jamila”, the love story that _____ him international acclaim. 
 Some of these works he later _______ into Russian himself.  
 Chingiz Aitmatov ________ on the film “The Day Lasts More Than a Hundred Years”. 
 Chingiz Aitmatov ______ on the 10th of June in _______. 
При изучении поэзии С.Есенина учащимся предлагается перевести с английского на 

русский, а затем сравнить четверостишия с оригиналом 
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Живите так, 
Как вас ведет звезда, 
Под кущей обновленной сени. 
С приветствием, 
Вас помнящий всегда 
Знакомый ваш 
СергейЕсенин. 

Live as you do 
Lead by your lucky star 
Under the tent of fern, if there’s any. 
My best regards,  
You’re always on my mind, you 
are, Yours, faithfully, 
S e r g e y Y e s e n i n. 

 
Особенно хорошо учащиеся реагируют на творческие задания. Ребятам предлагается 

перевести на русский язык в стихотворной форме известное четверостишие Абая. И ответить 
на вопрос: Возможен ли точный дословный перевод с сохранением всех поэтических 
особенностей оригинала? (рифма, приемы) 

Күшік асырап, ит еттім 
Ол балтырымды қанатты. 
Біреуге мылтық үйреттім, 
Ол мерген болды, мені атты.  
После перевода стихотворения сравниваем с оригинальным переводом 

Рождественского:  
 вырастил пса из щенка, — 
Он мне ногу раз прокусил. 
Обучил я когда-то стрелка, — 
Он меня чуть не подстрелил  
Главную  трудность  при  переводе  стихов  представляет  собой  задача  вмещения 

исходного смысла в рамки выбранного стихотворного размера, и нужно сказать, что точный 
и дословный перевод в данном случае возможен очень редко. Необходимо делать основной 
упор на передачу главной мысли и настроения оригинала, его неповторимого «аромата»; и 
ничего страшного, если при этом придётся немного отступить от источника. Главное, чтобы 
произведение выглядело цельным и у читателя даже и мысли не возникло, что он читает 
перевод, а не оригинальный авторский текст. 

Сегодня ресурсы позволяют найти хорошие переводы стихотворений Абая на 
английский язык, поэтому целесообразно использовать на уроках казахской литературы, 
английского языка, русской литературы данный материал. 

Фрагмент интегрированного урока 
Abai’s literary heritage is studied in different languages all over the world. And now I 

offer you to work on the translation of one of his verses “Spring” in English. 
 Read the poem and tell us “What is it about|”? 
 Work on the poem.You should do some phonetic exercises. Each team has some 

different questions. The other teams should check the answers and tell us whether the team is right 
or not. Good luck!  

 Questions to the 1st team: 
 Find the words with the 1st type of reading. 
 What words with the stresses “a” are read in the 2nd type of reading?  
 What pronunciation does the letter combination “th” have? Find examples in the extract 
Questions to the 2nd team:  
 What words with the stresses “o” are read in the 1st type of reading?  
 What words with the stresses “e” are read in the 2nd type of reading? 
 What pronunciation does the letter “c” have? Find examples in the extract.   
Достоинства  интегрированного  урока  при  развитии  и  воспитании  поликультурной 

личности:  повышают уровень мотивации углубленного изучения языков, влияют на формирование познавательного процесса студентов, помогают рассмотреть взаимосвязь эклектичных, на первый взгляд, элементов, студенты находят новые связи между предметами, учатся делать выводы и наблюдения,


 экономия времени на изучение порубежных дисциплин позволяют систематизировать знания, способствуют развитию воображения, внимания, памяти, мышления.
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Интегрированный урок требует более тщательной подготовки, чем урок 
традиционный; нужно учитывать множество факторов: объем (изучение информации как 
минимум по двум дисциплинам), особый учет времени (регламент каждого педагога), 
оптимальный выбор изучаемого материала и т.д. Но все те трудности, с которыми 
сталкиваешься в процессе подготовки компенсируется результатом интегрированного урока. 

Исторически сложилось так, что Казахстан постоянно развивается в 
интернациональных условиях и во взаимодействии разных национальных культур, поэтому 
полилингвальные явления не новы для современного педагога. В Казахстанской 
Государственной программе развития образования приоритетно направление воспитания 
поликультурной личности, владеющей тремя языками. Распространение полиязычия в 
Казахстане вполне закономерное явление, обусловленное историческими процессами в 
прошлом, развитием экономики , расширением социокультурных связей. Задача 
современного педагога – использовать все возможные средства обучения языкам для 
воспитания полилингвальной личности. 
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ОРТА БІЛІМ БЕРУДЕ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нəрсе – оқу процесінің өзі, сол арқылы 

оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, жас жəне дара ерекшеліктерін ескере отырып өз білімінің 
артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, əрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни 
бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды 
өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін жəне не істей алатындығын анықтау қажет. 
Оқыту – мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұл құзіреттіліктер білім алу үшін 
оқушылардың өздері де оқу үдерісіне белсенді қатысуын талап етеді. Оқу процесінің 
тиімділігін арттырудың бірден-бір жолы - заманауи педагогикалық технологияларды 
қолдану. Жаңа заман мұғалімдерінің білім мазмұнына өзгеріс енгізе алатын, оқыту мен 
тəрбиеге жаңа əдістер мен технологияларды енгізе алатын зор шығармашылық əлеуеті бар. 
Сабақ мақсатына жету үшін оқушылардың уəж дағдыларын дамытуға жағдай жасау керек. 
Бұны іске асыру үшін:  

 сабақта түрлі əдіс-тəсілдерді қолдану; - əр оқушының сабақ процесіне белсене 
қатысуына жағдай жасау; - оқытуда саралап жəне даралап оқытуды қолдану; - бейімделушілік 
қабілеттерін, құрдастарымен жəне жеке жұмыс жасай алу қабілеттерін дамыту керек.  

Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін 
дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын құру керек. Осы орайда 
оқушылар арасында өзара түсіністік жəне ұжымдық қарым-қатынасты орнатып, 
оқушылардың сенімсіздіктерін жойып, мүмкіндіктерін арттыруға жол ашатын бірден бір 
тəсіл критериалды бағалау болып табылады.  

Критериалды бағалау - бұл оқушылардың білім мазмұны мен мақсаттарына сай, оқу-
танымдық құзіреттілігін қалыптастыруда нақты анықталған, ұжыммен қалыптастырылған, 
алдын-ала оқушылардың барлығына белгілі білім жетістіктерін бағалауға негізделген үдеріс. 
Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: 

 Мектепте оқыту сапасын жоғарлату. 
 Мектеп оқушылардың білімін халықаралық стандартқа сəйкестендіру. 
Критериалды бағалаудың міндеттері: 
 Сабақтың əр бөліктеріндегі əр оқушының дайындық деңгейін анықтауға;  
 Бағдарламаға сəйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; 
 Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға; 
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 Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындауға; 
 Əртүрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының əділдігіне көзін жеткізуге;  
 Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға; 
 Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім жəне ата-ана 

арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге; Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі: 
 Алдын ала ұсынылған бағалау шкаласы; - Анық, айқындылығы;  - Бағаның əділдігі;  

 Өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі. 
Критериалды бағалау жүйесінің мүмкіндіктері: 
 Оқу үрдісінің əрбір кезеңінде оқушының дайындық деңгейін анықтау; 
 Оқу бағдарламасына сəйкес оқытудың мақсаты мен нəтижелерінің жетістіктерін 

оқушылардың өздерінің талдауы; 
 Əрбір оқушының жеке даму траекториясын бақылау;  
 Оқу бағдарламасын меңгерудегі олқылықтарды жою үшін оқушыларды ынталандыру; 
 Оқу бағдарламасының тиімділігін бақылау;  
 Оқу үрдісін ұйымдастырудың жəне оқу материалын меңгерудің ерекшеліктерін 

анықтау үшін мұғалім, оқушы жəне ата-ана арасында кері байланысты қамтамасыз ету. 
Критериалды бағалау артықшылықтары [1]: 
 Оқушының жеке басы емес, тек қана жұмысы бағаланады; 
 Оқушының жұмысын бағалау алдын –ала ұсынылған критерийлерге негізделеді. . 
 Бағалау алгоритмі оқушыларға алдын-ала белгілі;  
 Оқушы нақты не мақсатта жұмыс істеп отырғанын біледі; 
 Оқушыға өзінің білімділік деңгейі анық көрініп тұрады;  
 Критерий арқылы бағалау мұғалімнің оқушы деңгейін анық біліп отыруына мүмкіндік 

береді;  
 Білім берудің сапасы артады. 
Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі: 
 заман талабына сай бəсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі дамыған, 

логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке тұлғаны қалыптастырады; 
 жеке жұмыстар жүргізу арқылы білім дəрежесін, ой-өрісін əрі қарай дамытады; 
 оқушылардың білім сапасын арттырады;  
 оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға мүмкіндік беретін 

бірден-бір бағалау жолы; 
 тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нəтижеге, бағытқа жеткізетін, 

шығармашыл бағалау жүйесі. Критериалды бағалаудың екі түрі бар. Қалыптастырушы 
бағалау жəне жиынтық бағалау.  

Қалыптастырушы бағалау дегеніміз - тоқсан ішінде кездесетін іріктелген оқу 
мақсаттарына негізделіп жасалған. Бұл оқу мақсаттары пəн бойынша білімін жан-жақты 
көрсете алуына мүмкіндік береді. Мұғалім оқушының қандай да бір оқу мақсатына қол 
жеткізетінін айқындай алады. Қалыптастырушы бағалау сабақ үстінде үнемі жүргізіледі. 
Оқушыға баға қойылмайды, «жетті» немесе «талпынды» деп мақсатқа жетелейді. Жиынтық 
бағалау белгілі бір оқу кезеңі аяқталғанда оқу бағдарламасындағы бөлімдер, ортақ 
тақырыптары бойынша балл жəне баға қою бойынша өткізіледі. Сабақта қалыптастырушы 
бағалауды жүйелі өткізу - жиынтық бағалаудың нəтижелі,сапалы болуының баспалдағы. 
Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы оқушы білімінің жетістігін саралайтын жұмыс, ендеше 
осы жұмыстың бастауы негізі қалыптастырушы бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда оқушы 
білімін критериалды жүйе бойынша бағалаудың өміршеңдігі мен ұтымдылығы дəлелденіп 
отыр. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда бірқатар дағдылар қолданылады. Олар: 
білу, түсіну, қолдану, сыни ойлану, анализ, синтез, бағалау, зерттеу дағдылары, рефлексия, 
коммуникативті дағдылар, тілдік дағдылар, жеке жұмыс жасау дағдылары, топта жұмыс 
жасау дағдылары, мəліметті іздеу дағдылары, тəжірибелік дағдылар, шығармашылық 
дағдылар, IT-технологияларды қолдану дағдылары [2]. 

Критерийдің мазмұны: Бағалау критерийлері – оқытудың мақсатын жəне ара қатысын 
белгілеуге сəйкес белгі (сипаттама). Дескриптор – жетістік деңгейінің сипаттамасы. Жекелеген 
сыныптар мен пəндер көлемінде оқу бағдарламасы мақсатына сəйкес келетін нақты фактілерді, 
ақпараттар жəне сипаттамаларды білу жəне жаңғырту. Алынған ақпаратты талдау, қайта 
жаңғырту, болжау жасау арқылы түсінгендігін көрсете білу, қолдану. Бұрын алған ақпараттар 
мен білімдерін жаңа немесе таныс емес жағдайларда жəне контекстерде қолдану, пайдалану. 
Білгенін, түсінгенін, дағдыларын сабақ барысында қолдану арқылы көрсету. Əр  
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сыныптар мен пəндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сəйкес келетін білімдерін 
қолдануды көрсетудің жолдары: практикалық жұмыс, диаграммалармен жұмыс, кескін 
картада жұмыс жасай алуы, есептер шығару, жобалар, мəселені шешу жəне жаңа нəтижелер 
ойлап табу болып табылады. Сыни ойлау жəне зерттеу, білім көзінен алған ақпараттарды 
талдау, синтездеу, бағалау арқылы пікірлер қалыптастыру. Жекелеген сыныптар мен пəндер 
көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сəйкес келетін ақпараттар мен нəтижелерді 
жинақтай алу жəне оларды талдай алу қабілеттілігін көрсету. Ұсынылған болжамдарды 
дұрыс ақпараттар жинақтау жəне деректерді пайдалану арқылы зерттеп, бағалап, өз бетімен 
қорытынды жасау. Əр сыныптар мен пəндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына 
сəйкес келетін жасалған қорытынды жайында ой қозғау қабілеттілігін көрсету. Əр сыныптар 
мен пəндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сəйкес келетін ақпараттар, фактілер 
мен ойларын , пікірлерін ауызша жəне жазбаша ұсыну. Басқа адамдар ұсынған ақпаратты 
тыңдап жəне сəйкесінше жауап қайтара алу қабілеттілігін , басқа адамдардың көзқарасын 
қабылдай отырып, өз көзқарасын түсіндіру арқылы ортақ ойға келу. Айтылған ойларды, 
пікірлерді, оқиғаларды ой елегінен өткізу арқылы шешім қабылдау немесе ой толғаныс 
нəтижесінде іс-əрекет жасау. Критериалды бағалау технологиясы оқушы бойындағы 
үрейленуді басады жəне мұғалімді «төрешілік» қызметінен босатып , оқушы бойында өзін-
өзі бағалау, өз іс-əрекетіне баға беру, жауапкершілік қабілетінің дамуына ықпал етеді. 
Критериалды бағалау жүйесі бұрынғы бағалауға қарағанда қалыптастырушы жəне жиынтық 
бағалаумен ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалау оқытуды, əдістерді жəне осы 
мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған болса, 
жиынтық бағалау мақсатты баға қою жəне сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын 
тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару үшін қажет. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ БАҒЫТТАРЫ ЖƏНЕ ТҮРЛЕРІ 
 

Қазіргі замандағы білім беру үрдісі дамуының басым бағыттарын айқындай келе, 
маңызды компоненті ретінде бастауыш сынып оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру  
– басты міндет екенін уақыт өткен сайын сезініп отырмыз. Ол жайында зерттеген ғалымдар 
В.А. Кан-Калик, В. Адольф, А. Кайбияйнен, ресейлік А.В. Хуторской, Е.Я. Коган, В 
Сластенин жəне отандық ғалымдарымыз С.Рахметова, О.Байқуатова, Ж.Құманова, 
Ұ.Қияқбаева жəне т.б. еңбектері аз емес. Ғалымдардың зерттеулеріне жүгінсек, білім беру 
ісіндегі құзыреттіліктің мақсаты, бағыты мен бағдары қазіргі ақпаратты қоғамда бастауыш 
сынып оқушылырына аса қажетті əдіс екендігін алға тартады. В.Шепель құзыреттілік 
ұғымына білім, білік, тəжірибе, білімді пайдалануға теориялық-тəжірибелік дайындық 
ретінде анықтама берсе, В.Ландшеердің де түсіндірмесі бұл анықтамаға қайшы келмей, 
құзыреттілікті тереңдетілген білім деп атайды. П.Симонов құзыреттіліктің əлеуметтік 
даярлық тұсына тоқталса, М. Чошанов көбінесе, құзыреттіліктің мазмұндық (білім) жəне 
процессуалдық (біліктілік) жағына көңіл бөледі [1].  

Білім берудегі негізгі мақсат тек білімді, кəсіби мамандандырылған адам дайындау 
ғана емес, рухани дүниесі бай жəне адамгершілігі зор, қоғамдық өмірдің барлық аясында 
ұлттық құндылықтарды бағалауға жəне дамытуға қабілетті тұлғаны қалыптастыру болып 
табылады. Жеке тұлғаны қалыптастыру білім беру мен тəрбие процесінде жүзеге 
асырылатындықтан, білім мазмұнын таңдауда əр баланың жеке тұлғалық ерекшеліктерін 
ескеру тереңірек жəне нақтырақ қарастырылуы қажет. 

«Құзірет» – оқушының жеке жəне қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы 
табысты іс – əрекеттеріне қажетті білім дайындығына əлеуметтік сұраныс. «Құзірет» – 
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оқушының жеке жəне қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс – 
əрекеттеріне қажетті білім дайындығына əлеуметтік сұраныс.  

“Біліктілік” пен “құзыреттілік ” ұғымдарын салыстыра келіп, О.Ховов екінші 
терминнің бірінші терминнен гөрі мағынасы кең екенін көрсетеді [2]. Өйткені оған 
біліктілікті сипаттайтын таза кəсіби біліммен жəне іскерлікпен қоса топта жұмыс істеуге 
ынталылық, ынтымақтастық, қаблеттілік, коммуникативтік қабілет, оқу, бағалау, қисынды 
ойлау, ақпаратты алу мен пайдалану, тағы басқа іскерліктер жатады [3].  

Б.Тұрғанбаеваның айтуы бойынша құзырлыққа бағытталған оқыту үрдісінде 
тəжірибелік жолмен мəселені шешу мүмкіндігі молая отырып, осы жағдай білім, білік, 
дағдыны арттыруға негіз бола алады [4].  

Осылайша, бірқатар ғалымдардың еңбектерін саралай отырып, құзыреттілік дегеніміз, 
білім беру үрдісіндегі басты назардың білім нəтижесіне аударылуын жəне оқытудан 
күтілетін нəтижені оқушы игерген ақпараттар жиынтығынан емес, оның түрлі проблемалық 
жағдаяттардағы əрекет ету қабілеттілігінен іздеуді айтамыз. 

Дүние жүзілік əдістемелік ғылымда жəне қазіргі кезеңдегі əдістемелік əдебиеттерде 
«құзырет», «құзыреттілік» терминдері кең көлемде қолданыс табуда. Сондықтан да 
«құзыреттілік», «құзырет» ұғымдарына берілген анықтамаларға жəне олардың теориялық 
негіздеріне тоқталуды жөн көрдік.  

Энциклопедиялық сөздікте «құзырет» (лат. Тіл compete-қол жеткіземін, сəйкес 
келемін): 

1.Заң жарығы немесе нақты орган немесе лауазымдық тұлға берген өкілеттілік шеңбері. 
 Белгілі бір саладағы білім, тəжірибе деп анықтаған [5].  
Өмірдің өзгермелі жағдайында құзыретті тұғырлы білім берудің практикасы мен 

теориясының дəстүрлі мақсаты ретінде алға шығады. Құзыреттілік болу мен құзыретсіз 
болдың себептері бірдей, ол адамның жеке тұлға ретіндегі жай–күйі. Немесе құзыреттіліктің 
бар-жоғын анықтау үшін қарым-қатынас, педогог еңбек натижелері мен адами қарым-
қатынаста, оның қортындыларына қарап пайымдау қажет. Мұның мағынасы əр бір тұлға өз 
əрекеті мен орындаған жұмысына белгіленген талаптарына жауап бере алатын жəне орындай 
алатын болса ғана құзыреті қалыптасқан болып саналады. Н.Г. Милорадованың айтуынша 
білім беру жүйесінде құзыреттілікті тудыратын төрт негіз бар (біріншісі – кəсіби–əдістемелік 
құзыреттілік, екіншісі – іс-əрекет негізіндегі құзыреттілік , үшіншісі – əлеуметтік қарым-
қатынас құзыреттілік жəне төртінші – жеке тұлға негізіндегі құзыреттіліктер) дейді. 

Осы ғалымның айтуына сүйене отырып төртінші тұжырымы жеке тұлға негізіндегі 
құзыреттіліктерге тоқталар болсақ ол жеке тұлғаның сыншыл ойлауды, рефлексияны, өз 
позициясын анықтау қабілеттілігін өздігінен бағалайтын ойдың дамуын жəне өмір бойы 
үйрену қаблеттілігін талап ететіні анық сондай-ақ жеке тұлғаның өз білімі, біліктілігі жəне 
дағдылары негізінде нақты білімі аясында сапалы жəне еңбек натижелеріне жету үшін нақты 
жұмыс түрлерін білікті атқара алу қаблеті туындайды.  

Білім берудің күтілетін нəтижелері белгіленген мақсатқа сəйкес кіші мектеп 
оқушыларының негізгі құзырлылығы төмендегіше аныкталады ол (1-кесте) көрсетілген. 
 

 кесте - кіші мектеп оқушыларының негізгі құзыреттілігі 
 Проблеманы шешу  Ақпараттық  Коммуникативтік 
 Түрлі жағдайларда  сыни тұрғыдан   қазақ жəне басқа тілдердегі 
проблеманы анықтауға, ұсынылған ақпараттар жазбаша коммуникация түрлерін 
шешім қабылдауға негізінде шешім қабылдауға қолдануға 
 Өз əрекетіне мақсат  ақпараттардаы  тілдік қатынастық стилдерімен 
қоюға өзбетімен табуға, талдауға, жанрларын қолдануға 
 өзін - өзі бағалауға өз іріктеуге, түрлендіруге,  əдептілік нормаларына сəйкес 
əрекетін басқамен тасымалдауға пікір білдіруге 
салыстыруға  коммуникациялық  басқа мəдениет өкілдерімен, 
 қойылған міндетке технологияларды қолдануға түрлі көзқарастағы адамдармен 
сəйкес əдістерін таңдауға  ақпаратты өңдеп, сұхбат жүргізіп, шиеленіскен 

  қолдануға ахуалды шешуге мүмкіндік береді 
 

Қазіргі заман – математика ғылымының өте жан-жақты тараған кезеңі. Математиканы 
оқытудың мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа технологиялар ауадай қажет. Бүгінгі күні 
ақпараттық технологияның озық жетістіктерін математика сабағында қолдану арқылы 
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танымдылық іс-əрекеттерін ұйымдастыра отырып, оқушылардың құзіреттілігін дамытуға 
болады.  

Жаңа технологиялар мұғалімнің жүйелі жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Ақпаратты 
оқыту технологиясының бүгінгі күні интербелсенді тақта ерекше орын алып отыр. Оқушы 
интербелсенді тақтамен жаңа материалдарды арнайы программа мүмкіндігін пайдалана 
алады. Ондағы мақсат – оқушының өзінше ойлау қабілетін арттыру жəне интербелсенді 
тақтамен жұмыс істеуге үйрету. Жаңа технологиялар оқушының шығармашылық 
белсенділігі мен өзіндік танымдық қызметін ұйымдастырушы бола алады.  

Математиканы оқытудағы негізгі талап – оқушыға есептер шығара білу жолдары мен 
тəсілдерін үйрету. Интербелсенді тақтамен сабақ барысында кезде мұғалім, оқушы жəне 
интербелсенді тақтамен қарым-қатынас жүргізіледі. Мұнда компьютер ойына үрдістер 
арқылы қозғау салып, оқушылардың құзіреттілігін дамытуға əсер етеді. Ең алдымен, 
оқушының ойлау қабілеті мен білімін арттыруға үйретемін. Сонан соң оқушы кейінгі жəне 
бүгінгі өмірді салыстырмалы түрде тани білуге тырысады. Математика сабағында оқушылар 
өз бетінше жұмыс жасау дағыдыларын дамыту, баға жетпес құндылықтардың бірі. 
Жаттығуларды өз бетінше тексеріп, қорытынды жасай білетін тұлға қалыптастыру 
мақсатында жаңа технологиялар əдістерін кеңінен қолдану қажет. 

Қорытынды  
“Құзыреттілік” ұғымын зерттеп, анықтап жəне “Құзыреттілік” ұғымының маңызды 

белгілері мен критерийлерін қарастырып, анықтама берген ғалымдардың зеріттеулеріне 
сүйене отырып “Құзыреттілік” ұғымына біз мынадай анықтама береміз.  

Құзыреттілік дегеніміз – кəсіби түрде сауатты талдау жасай алу біліктігінің жетілуі, яғни 
кəсіби білім мен біліктің жинтығы, сонымен қатар кəсіби іс-əрекетті орындай алу əдіс– тəсілдері. 
Біздің пайымдауымызша, жеке тұлғаның теориялық білімі мен өмірлік тəжірибесіне сай белгілі 
бір міндеттерді орындауға дайындығы жəне қабілеті. Нақтылай айтсақ, “дайындық  
” ұғымы “бəрі орындалған, бір нəрсе үшін бəрі дайын” дейтіндей жағдай мағынасын анықтау 
үшін қабілет – іскерлік, сондай-ақ белгілі бір əрекетті орындау мүмкіндігін білдіру үшін 
қолданылады. Бұл мағыналар құзыреттіліктің мəні мен мазмұнын жеткізіп ашып тұрады. 
Құзыреттілік теория мен тəжірибенің бірлігі негізінде жетіледі. Ол жансыз жаттанды түрінде 
емес, жеке тұлғаның танымға, ойлауға қатысын жəне əрекетке белгілі мəселелерді ұсынып 
шешім жасауға, оның барысы мен натижелерін талдауға ұдайы түрде ұғымды түзетулер 
енгізіп отыруға деген іскерлігінің белсенділігінен көрінеді. Сондай – ақ белгілі бір салада 
шешім қабылдауға, тұжырымдар жасауға мүмкіндік (немесе құқық) беретін адамның 
қаблеттілігі мағнасында қолданылады. Бұл қабілеттіліктің негізін білімділік, біліктілік, 
хабардылық жəне іс-əрекет тəжірибесі құрайды. Осы арқалы құзыреттілік ұғымының 
жинақтаушылық, кіріктірушілік сипаты айқындалады. Адам білімді жəне сəйкесінше 
тəжірибені меңгеру негізінде құзыретті болады. 
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ КВАНТТЫҚ ФИЗИКАДАН БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ 

 
Кванттық механика қазіргі заманғы физиканың негізгі теориясының бірі. Кванттық 

механика микробөлшектердің (элементар бөлшектердің, атомдардың, молекулалардың) 
қозғалыс заңдылықтарын зерттейтін теория. Кванттық механиканың көмегімен көптеген 
физикалық құбылыстарды түсіндіруге болады. Оны негізге ала отырып, атомдық  
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спектрлердің, молекулалардың құрылым, элементтердің мерзімді жүйесінің, метал 
өткізгіштік, химиялық байланыс жəне т.б. теориялар жасалды. Осы сияқты өрістің кванттық 
теориясы да біз қарастыратын кванттық механикаға негізделген [1].  

Кванттық механика – микробөлшектердің (элементар бөлшектер, атомдар, атом 
ядролары, молекулалар) қозғалысын жəне олардың бір-біріне жасайтын əсерлерін зерттейтін 
қазіргі теориялық физиканың аса маңызды саласы. Оның ғылым болып қалыптасуы XX 
ғасырдың бас кезінде ашылған физикадағы ұлы жаңалықтармен тығыз байланысты. 

Дуализм идеясы кванттық механиканың физикалық теория болып қалыптасуының 
алғашқы сатысы еді. 1924 жылы де Бройль өзінің «Кванттар теориясы жөніндегі зерттеулер» 
деп аталатын докторлық диссертациясында корпускулалық-толқындық дуализм идеясын тек 
фотонға ғана емес, кез келген микробөлшекке қолдануға болатындығы жөнінде ұсыныс 
жасады. Көп ұзамай-ақ (1927 ж.) бір мезгілде бірнеше зертханаларда жүргізілген 
эксперименттік жұмыстар электронның толқындық қасиетінің бар екендігін үзілді-кесілді 
дəлелдеп берді.  

Планктың кванттау идеясы мен дуализм идеясын өзара ұштастыру кванттық 
механиканың дамуына өте үлкен əсер жасады. 1925-1926 ж.ж. Гейзенберг пен Шредингер 
еңбектері кванттық механиканы жүйелі физикалық теорияға айналдырды.  

Алдымен, 1920 жылдары, дамыған кванттық механиканы əдетте релятивтік емес 
кванттық механика деп атайды – ол жылдамдығы жарық жылдамдығымен салыстырғанда 
өте аз болатын микробөлшектердің кванттық механикасы. Кез келген мүмкін болатын 
жылдамдықпен қозғалатын бөлшектер үшін жазылған кванттық теория релятивтік кванттық 
механика деп аталады, ол 1930 жылдары қалыптасты. Міне, содан бері релятивтік кванттық 
механикадан бөлініп шығып, өз алдына ғылым саласына айналған, атомдағы, ядродағы жəне 
элементар бөлшектердегі құбылыстарды түсіндіретін физикалық теориялар кванттық 
электродинамика жəне өрістің кванттық теориясы болып дамуда.  

Көріп отырғанымыздай қазіргі кванттық механика дамып келе жатқан, əлі соңғы 
тараулары жазылып бітпеген физикалық теория. Ол тек ғылыми көзқарастарда ғана емес, 
сонымен бірге техникада айтарлықтай төңкеріс жасауда. Біз атомдық электростанциялардың 
беретін тогын пайдаланудамыз . Бізді қоршаған радиоқабылдағыштар мен телевизорларда 
жартылай өткізгішті кванттық техника қолданылады. Жұмысы кванттық құбылыстарға 
негізделген интегралдық схемаларды пайдаланатын калькуляторлар мен компьютерлер 
тұрмысымызға кеңінен енуде. Халық шаруашылығы мен медицинада кванттық сəулелер 
көздері қолданылуда. Материяның кванттық қасиетіне негізделіп асқын өткізгіштерден 
жасалған магниттерді пайдаланып келеміз.  

Кванттық механика Əлемнің пайда болуы мен эволюциясы жөніндегі біздің 
көзқарасымызды толық өзгертуде. Кванттық физика өзінің концептуалдық маңыздылығының 
саласынан техникалық қолданбалық саласына өтті. Кванттық физика идеялары жаңа техникалық 
құрылғылары мен технологияларында: байланыс құралдары, лазерлерлер, компьютерлерде 
жүзеге асырылады. Сондықтан, физикадан мектепте білім беруді жаңғырту, мектеп курсында 
кванттық физиканың үлесін біршама арттыруға бағытталуы тиіс.  

Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі өзгерістер мектепке зор əсер етеді жəне білім 
беруде жаңа тарихи кезеңнің міндеттеріне сəйкестікті талап етеді. Қазіргі 
жаратылыстанудың іргетасы ретінде физика инновациялық технологияларды 
жасаудапрогрестіқамтамасыз етеді. Физиканың барлық жетістіктері, жас кезінен болашақ 
инженерлердің, ғалым-физиктердің санасына сіңетін жəне университеттерде оқытудың 
тиімділігіне негіз болатын, мектептегі білімнен басталады. 

Мектептегі физиканы оқып білу көп жағдайда мұғалім кадрларының жоғары 
педагогикалық білім беру жүйесіндегі даярлық дəрежесіне байланысты. Əрине, мұғалімнің 
кəсіби қалыптасуына шешуші рөлді теориялық жəне практикалық əдістемелік даярлау 
атқарады. Осыдан барып, жеке жаратылыстану пəндерін оқыту əдістемесін, сонымен қатар 
мұғалімді даярлау саласын , кең мағынада түсінгенде белсендіру қажеттілігі туады. Орта 
мектептегі көптеген физика мұғалімдері жүйелі əдістемелік көмекке зəру болады [2, 293].  

Кванттық механика бойынша оқушылардың білімдеріндегі кемшіліктер туралы, біздің 
бастапқы кезеңде жүргізілген эксперимент нəтижелері айтады. Оқушылар микрообъектілер 
қасиеттері мен олардың қозғалысы туралы, динамикалық теңдеулер жайлы, кванттық жəне 
классикалық физика заңдарының арасындағы қатынастық туралы білмейді. Бұған, біріншіден, 
кванттық ұғымдарды қалыптастыру əдістемесінің кемшіліктері мен қиындықтары себеп болды; 
екіншіден, қолданыстағы жалпы білім беру стандарттарымен, бағдарламаларымен  
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жəне оқулықтарымен анықталған кванттық физика тарауының мазмұны ғылымның қазіргі 
күйіне сəйкес емес деп есептейміз.  

Физика ғылымының мазмұны мен дидактикалық принциптерінен туындайтын, орта 
мектепте кванттық механика элементтерін тиімді оқытудың əдістемелік тəсілдері қандай? 

Осындай сұрақ мектепте физикадан беретін мұғалімдерді толғандырмай қоймайды. 
Оқыту сапасын арттыру мəселесін терең зерттеген А.Маркова мұғалімнің кəсіби 

деңгейге көтерілуінің төмендегідей психологиялық критерийлерін анықтаған. 
Обьективті критерийлер. Мұғалімнің өз мамандығына қаншалықты сəйкес əлеуметтік 

тəжірибеге қосар үлесі қандай екендігі.Жоғары еңбек көрсеткіші, əртүрлі мəселелерді 
шығармашылықпен шеше алу біліктері, т.б жататындығын атап өтеді.  

Субьективті критерийлер. Адамның мамандығы қаншалықты оның табиғатына, 
қабілеттері мен қызығушыларына сəйкес қаншалықты ол өз ісінен қанағат табатындығымен 
байланысты. Мұғалім еңбегіндегі субьективті критерийлерге кəсіби – педагогикалық 
бағыттылық, кəсіптің маңыздылығын, оның құндылығын түсіну, маман иесі ретінде өзіне 
позитивті көзқарастың болуын жатқызады.  

Нəтижелі критерийлер. Мұғалім өз ісіне қоғам талап етіп отырған нəтижелерге қол 
жеткізіп отыр ма деген мəселе тұрғысынан қарастырады.Біреулер нəтиже ретінде оқушылардың 
білімдерінің стандартқа сай болуын алса, енді біреулер олардың қарым-қабілетін дамытуды 
алады, ал кейбіреулері оқушылардың өмірге дайындығын басты назарда ұстайды, ал оқыту 
нəтижесі біз үшін баланың психологиялық функцияларын жетіліп, өзінің педагогикалық əрекеті 
арқылы алған білімдерін өз өмірлік мəселелерін шешуге қолдана алуы.  

Шығармашылық критерийлер. Мұғалім өз кəсібінің шекарасынан шыға алуы, сол арқылы 
өз тəжірибесін, еңбегін өзгерте алуы жатқызылады. Шығармашыл мұғалім үшін біреудің 
тəжірибесін қайталағаннан гөрі өз жаңалықтарын, білгендері мен түйгендерін басқаларға ұсына 
алуының, шығармашылық бағыттылықтың болуының мəні зор. Кəсібиліктің бірден келе 
салмайтындығы белгілі, оны əр мұғалім ерте ме, кеш пе меңгеруі тиіс. А.Маркова оның 
кезеңдерін төмендегідей етіп бөледі [3]: мұғалімнің өз мамандығына бейімделу кезеңі: 
мамандықта өзін-өзі өзектендіру кезеңі: мамандықты еркін меңгерген кезең: мамандықта 
шығармашылық деңгейге жеткен кезең. Осылайша ғалым кəсіби құзыреттіліктің сипаттамасын 
шебер - мұғалімнің, жаңашыл - мұғалімнің, зерттеуші- мұғалімнің, кəсіби дəрежесіне көтерілген 
мұғалімдердің жиынтық бейнесі ретінде қарастырады.  

Ең бірінші кезекте мұғалімнің «өзіндік жаңалығы» болуы қажет. Ғылым жаңалығын 
түрлендіруде өз үлесін қосу арқылы жасаған нəтижелі жұмысы өзгелердің тəжірибесін толық 
көшірмей, жаңа ортаға икемдеп, өзіндік іс- əрекет жиынтығы арқылы айтарлықтай нəтижеге 
қол жеткізу керек. Қазіргі кəсіптік- педагогикалық қызмет қандай мұғалімді талап етеді. 
Мұғалім – оқушылардың жеке тұлғасын дамытуға басымдық беретін, күрделі əлеуметтік-
мəдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын, шығармашылық процестерді басқара алатын, 
адам туралы ғылымның жетістіктерін, оның даму заңдылықтарын, компьютерлік оқыту 
өнерін терең меңгерген жан- жақты дамыған шығармашыл тұлғаны талап етеді.  

Ал, білім беруде оқыту сапасын арттыратын, кəсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп 
мамандығы бойынша өз пəнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен 
дарындылығының дамуына жағдай жасай алатын, тұлғалық-ізгілілік бағыттылығы жоғары, 
педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың 
жаңа технологияларын толық меңгерген жəне білімдік мониторинг негізінде ақпараттарды 
тауып, оларды таңдап сараптай алатын, отандық жəне шетелдік тəжірибелерді 
шығармашылықпен қолдана білетін кəсіби маман педагогті айтамыз.  

Қазақ мектебінің бүгінгі жайы мен ертеңі, оқушылардың білімділік жəне тəрбиелік 
деңгейі шешуші дəрежеде мұғалімге, ата-анаға жəне қоғам қауымдастығына жүргізілген 
жұмыстарға, ізденісіне байланысты. Бастауыш сыныптарға арналған бағдарламалар 
педагогикалық үрдісті жаңаша қарауды талап етеді. Педагогика ғылымында баланы оқыту 
мен тəрбиелеудің 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 ұйымдастыра 
білу; сол арқылы материалды саналы меңгертудің жүйесін жасау; оқушының түрлі дара 
қабілеттерін арттыру.  

Өз бетінше жұмыс қазіргі жеке тұлғаны қалыптастыру жəне тəрбиелеуде, білім 
берудің приоритетін түбегейлі өзгертуде, яғни бұрынғыша оқушыны пəндік білім, 
біліктердің белгілі бір жиынтығымен қаруландыруды түбегейлі өзгертуде.  
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Өзіндік жұмыстың негізгі мақсаты оқушылардың танымдық міндеттерін 
қалыптастыру, шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге 
құштарлығын ояту. Мұғалім сабақта əдіс - тісілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс  
 пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға жəне өздеріне деген сенімін арттыруға 
мүмкіндік туғызып отыру қажет. Əдіс – тəсілдер арқылы өткізген əрбір сабақ оқушылардың 
ойлануына жəне қиялына негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан ойын дамытып оларды 
сөйлетуге үйретеді. Түрлі əдістемелік тəсілдер пайдалану арқылы қабілеті əртүрлі балардың 
ортасынан қабілеті жоғары баланы іздеп, онымен жұмыс жасау, оны жан - жақты тануды 
ойлап, оқушылардың шығармашылық деңгейін бақылап отыру əрбір мұғалімнің міндеті. 

Орта мектепте «Физика жəне астрономия» пəні ретінде қалыптасты, мысалы, 
«Ядролық физика» тарауы негізгі мектептің 9-сыныбында бүгінгі күнге дейін оқытылуда. 
Алайда, мына төмендегі жағдайларды ескеру қажеттілігін атаймыз.  

Қазақстан Республикасында радиациялық ахуалдың жағдайы əрбір азаматты 
ойландырары сөзсіз. 

А) Семей, Атырауда (Азғыр), Батыс Қазақстанда (Капустин Яр, Глиц), Шығыс 
Қазақстанда, Қызылордада (Байқоңыр), Ақтөбеде (Ембі) ядролық сынақтар жасалды. 
Алматы, Талдықорған қалалары Қытайдың ЛобНор сынақ айлағындағы жарылыстардан да 
зардап шегетіні анық. 

Ə) АЭС-ң қатты радиоактивті қалдықтарды жоспарлы бөлуін ескерген дұрыс деп 
ойлаймыз. Кеңестер Одағы кезінде алғашқы АЭС-ң бірі Қазақстанда (Маңғыстау 
облысында) жасалғандығын, АЭС-ң жұмыс істеу мерзімінің шектеулілігін ескерген жөн.  

Б) Қазақстан Республикасы уран өндірісі жөнінде алдыңғы қатарға шығып 
отырғандығы, кейбір аймақтарда (Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстары) 
радиациялық деңгейдің жоғарылығы байқалады.  

Қазіргі уақытта біздің елімізде де жəне ТМД аумағында да орта мектептерге арналған 
əр түрлі оқыту бағдарламаларын, соның ішінде модельдеу бағдарламаларын құрастыру 
қарқынды процеске айналып отыр.  

Егер, орта мектепте кванттық механика элементтерін оқыту теориялық-əдістемелік 
тұрғыда негізделсе жəне оның əдістемесі даярланса, онда: 

 оқушылардың тақырыпты жетік меңгеру үдерісінің тиімділігі жəне физиканы 
оқыту сапасы артады; 

 оқушыларлың оқуға деген қызығушылығы мен белсенділігі артады. Осыдан 
негізделген əдістемелік тəсіл: 

 кванттық-механикалық ұғымдардың қалыптасуына, олардың теориялық жəне 
практикалық қолдануына; 

 классикалық жəне кванттық механика бойынша білімді жүйелеу жəне талдауға;  
 кванттық-механикалық идеяларына негізделген тұтас ғылыми көзқарастың 

қалыптасуына ықпал етуі тиіс деп есептейміз. 
Жылулық сəуле шығару энергиясының температураға тəуелділігін сипаттау, Планк 

формуласын есептер шығаруда қолдану, фотоэффект құбылысын сипаттау жəне фотоэффект 
құбылысының техникада пайдаланылуына мысалдар келтіру, фотоэффект үшін Эйнштейн 
формуласын есептер шығаруда қолдана білу, рентген сəулесін электромагниттік сəулелердің 
басқа түрлерімен салыстыру, рентген сəулесін қолдануға мысалдар келтіру, α, β жəне γ - 
сəулеленудің табиғаты мен қасиеттерін түсіндіру, α – бөлшегінің шашырауы бойынша 
Резерфорд тəжірибесін сипаттау мектеп оқушыларының білім сапасын арттыруда маңызды 
рөл атқарады. 

9-сыныпта «Атомның құрылысы. Атомдық құбылыстар» тарауында атомның күрделі 
құрылысын ашуға шешуші үлес қосқан тарихи эксперименттік тəжірибелер мен зерттеулерге 
айрықша мəн беріледі. «Ультракүлгін апаты» мысалында атомдық құбылыстарды 
түсіндіруде классикалық физика қағидаларының жарамсыздығы көрсетіледі. «Ультракүлгін 
апатын» ғана емес, көптеген күрделі атомдық құбылыстардың сырын ұғуға жəрдемдескен 
квант ұғымына алғашқы түсініктеме беріледі. 

«Атом ядросы. Ядролық энергия. Элементар бөлшектер жəне Əлемнің дамуы туралы 
мағлұматтар» тарауында микроəлемде қысқа қашықтықта əрекет ететін ядролық күштердің 
қасиеттері сипатталып, ядролық энергияны босатып алудың мүмкін болатын жолдары 
көрсетіледі. Ауыр ядролардың ыдырау жəне бөліну заңдары қарастырылады жəне 
радиоактивті сəулелерден қорғану мəселелері айтылады. Ядролық реактор, атом 
электрстансасы (АЭС), атомдық жəне термоядролық бомбалар сияқты қондырғылардың  
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жұмыс істеу əрекеттерінің физикалық негіздері беріледі. Сондай ақ Күн жəне басқа да 
жұлдыздардың энергия көздеріне байланысты мəселелер сөз болады. Тараудың соңында 
элементар бөлшектер, ғарыш сəулелері жəне Əлемнің дамуы туралы мағлұматтар беріледі. 
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ҚАЗІРГІ ƏЛЕУМЕТТІК-МƏДЕНИ КОНТЕКСІНДЕГІ ЖАСТАР 

СУБМƏДЕНИЕТІ: МƏДЕНИ ТАЛДАУ 
 

Бүгінгі таңда ғалымдар жастарды қоғамдағы əлеуметтік-демографиялық топ ретінде 
анықтайды. Олар əлеуметтік-экономикалық, мəдени даму деңгейімен, қоғамдағы 
əлеуметтену ерекшеліктерімен айқындалады, сондай-ақ, белгілі бір əлеуметтік-
психологиялық қасиеттерге, əлеуметтік мəртебеге байланысты сипаттамалардың жиынтығы 
негізінде ерекшеленеді. Бұл адамның дербес таңдауы, болашаққа апаратын жол. Болашақты 
таңдау, оны жоспарлау жастық кезеңге тəн, егер адам - ертең, бір айда, бір жылда не 
болатынын алдын ала білсе, ол соншалықты өзекті болмас еді. Даму психологиясында 
жастық кезең: құндылықтардың тұрақты жүйесін қалыптастыру, өзін -өзі тану жəне жеке 
адамның əлеуметтік мəртебесін қалыптастыру кезеңі ретінде сипатталады.  

Жасөспірімнің санасы ерекше сезімталдыққа ие, ақпараттың үлкен ағынын өңдей 
жəне қабылдай алады. Осы кезеңде сыни тұрғыдан ойлау дамиды, əртүрлі құбылыстарға 
өзіндік баға беру, аргументтер іздеу жəне өзіндік ойлау дамиды. Алайда, бұл жаста алдыңғы 
ұрпаққа тəн кейбір көзқарастар мен стереотиптер əлі де сақталады. Жасөспірімнің қоғамдық 
қатынастар жүйесіне «қосылуының» толық қалыптаспауына байланысты, жасөспірімдегі 
белсенділік кезеңі тəжірибелік жəне шығармашылық іс-əрекеттің шектеулі сипатына ие. 
Демек, жастардың мінез-құлқы қайшылықты қасиеттер мен белгілердің таңғажайып 
үйлесімі: идентификация жəне оқшаулану, конформизм жəне негативизмге деген ұмтылыс, 
еліктеу, жалпыға ортақ нормаларды теріске шығару, сыртқы əлемнен алыстау.Жастар 
санасының тұрақсыздығы мен қарама-қайшылығы мінез-құлық пен жеке тұлғаның көптеген 
түрлеріне əсер етеді. Жастардың сана-сезімі бірқатар объективті жағдайлармен анықталады.  

Біріншіден, қазіргі жағдайда əлеуметтену процесі күрделене түсті жəне ұзартылды, 
сəйкесінше, оның əлеуметтік жетілу өлшемдері əр түрлі болды. Осы орайда, түсінік тек өз 
бетінше өмір сүруде ғана емес, сонымен қатар оқу орнын тəмəмдап, мамандық иесі болу, 
нақты əрі шынайы саяси жəне азаматтық құқықтарға ие, сондай-ақ, ата-аналардан 
материалдық жағынан тəуелсіз болумен анықталады.  

Екіншіден, жастардың əлеуметтік кемелденуінің қалыптасуы көптеген факторлардың 
əсерінен орын алады: отбасы, мектеп, еңбек ұжымы, БАҚ, жастар ұйымдары жəне стихиялы 
топтар. Əлеуметтенудің институттары мен тетіктерінің көптігі қатаң иерархиялық жүйені 
құрмайды, алайда, олардың əрқайсысы жеке тұлғаның дамуында өзінің ерекше 
функцияларын орындайды [1].  

Неліктен жастар, жасөспірімдер жайлы сөз қозғалып отырғанын түсіндіре кетсем, 
«Еліміздің ертеңі, келешегі – жастар» , қазіргі жаһандану дəуірінде көптеген мəдени 
толқыныстар, өзгерістер жастарымыздың ой-санасына, өмірге деген көзқарасының 
бұрмалануына əсерін тигізіп жатыр. Əрине, мəдениет - ауқымды түсінік, соның аясында 
айналып жүрген бөлімдері, бөлшектері өте көп жəне жіктелуі бір басқа.  

Бұл мақаламда əлеуметтік мəдениеттің ерекше бөлігі туралы, оның саласы - 
субмəдениеттер жəне оның өкілдері туралы болмақ. Жастардың бейресми қозғалыстары өте 
көп. Мен олардың біршамасын қарастырдым, түрлері жəне өзіндік мүдделеріне байланысты 
сұрыпталуы бұл құбылысты неғұрлым анық көрсетуі тиіс деп үміттенемін. 

Мақаланың негізгі мақсаты - жастар субмəдениетінің ұғымын, оның пайда болу тарихын 
жəне жастар субмəдениетінің əр алуан түрлері туралы ашып көрсете отырып, талдау. 
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Жалпы субмəдениет деген не? Бізге белгілі анықтамаға сəйкес - «ортақ мүдделер 
негізінде тоғысқан адамдардың бейресми бірлестігі». Субмəдениет сөзінің тікелей мағынасы 
(лат. sub — төменгі, нем. kultur — мəдениет). Мəдениеттану тұрғысынан субмəдениет - 
дəстүрлі мəдениеттің құндылықтарына қайшы келмейтін, алайда оны толықтыратын 
адамдардың бірлестігі. 

Біздің қоғам біртекті емес. Əр адам - ерекше микроəлем, əрқайсының өз мүдделері, 
қызығушылықтары, ұмтылыстары, алаңдаушылықтары бар. Сонымен қатар, көпшілігіміздің 
қызығушылықтарымыз бен сұраныстарымыз ұқсас. Кейде оларды қанағаттандыру үшін 
басқа адамдармен бірігу керек, өйткені, бірге мақсатқа жету оңай . Бұл субмəдениеттердің 
қалыптасуының əлеуметтік механизмі - дəстүрлі мəдениеттің құндылықтарына қайшы 
келмейтін, бірақ оны толықтыратын адамдардың мүдделеріне сəйкес бірлестіктері. 

Көпшілік түсінігі бойынша, бейресми топтардың мүшелері, əлі күнге дейін 
анормальды, келеңсіз, ерсі деп саналады. Қалыпты жағдайда адамдар, басқа адамдар сияқты 
өмір сүруге дағдыланған, олар көпшіліктен ерекшеленбейді. Дегенмен уақыт өте келе, қазіргі 
қоғамда субмəдениет өкілдерін қабылдауда, əлеуметтік психология өзгеруде, бірақ əлі де 
баяу [2].  

Субмəдениеттерді əлеуметтік жəне гуманитарлық ғылымдар 1920 жылдардан бастап 
зерттей бастады. Бұл құбылысқа деген қызығушылық ондаған жылдар бойы прагматикалық 
түрде қолданылған, нақтылауды қажет етеді, атап айтқанда наразылықтың жəне негізінен 
жастар қозғалыстарының дамуына, сондай-ақ «мəдени ағым» мəдениетке субмəдениет 
қауымдастықтары əсер ететін көптеген нысандарды анықтауға байланысты. Болашақта 
субмəдениеттерге зер салуда əлеуметтік-мəдени ақиқаттың жаһандық өзгерістері, қоғамның 
постиндустриалды, ақпараттық даму кезеңіне көшу, халықтың мобильділігінің артуы, 
сəйкесінше əлеуметтік ынтымақтастық сезімін тудыратын, түрлі қарым-қатынас тəсілдері 
жəне адамдардың өзін-өзі ұйымдастыруында тың тақырыптарға қарай өзгеруге əсерін тигізді. 
Қазіргі субмəдениеттер əлемі күрделі жəне алуан түрлі. Көбінесе олар басымдыққа ие 
мəдениеттің түріне қатысты инверсия ғана емес, көптеген мəселелер бойынша, балама 
ретінде де бола алады. Əрбір субмəдениетте мəлімделген құндылықтардың арнайы 
жиынтығы бар, қарым-қатынас жасаудың нақты тəсілдері бар, визуалды сəйкестендірудің бір 
немесе бірнеше жиынтығы бар, сыртқы əлеуметтік-мəдени ортаға қатысты нормативті 
ережелер, топ ішіндегі бағыну əдістері жəне т.б. Субмəдениеттер əртүрлі ғылыми 
салалардың мамандары - əлеуметтанушылар мен психологтар, саясаттанушылар мен 
экономистер, филологтар мен антропологтардың қызығушылығын тудырады. Олардың 
еңбектерінде мəдени жəне субмəдени өмірдің көп өлшемді сипаты ашылуда, бұл əлеуметтік 
жəне экологиялық реформаларға ықпал етеді жəне елдердің ішкі жəне сыртқы саясатына, 
білім беру, денсаулық сақтау, отбасы институттарына тікелей немесе жанама əсер етеді.  

Жастар субмəдениеттеріне қосылу шамамен 14-15 жаста басталады (жасөспірім кезеңі 
аяқталады); бұл жастардың қызығушылық аясы отбасы мен мектептің тар шеңберінен 
шыққан уақытқа сəйкес келеді. Жас мөлшері ұлғайған сайын, субмəдениетке деген 
қызығушылық жоғалады, бұл өсуге, жаңа əлеуметтік байланыстарға қосылуға - еңбек етуге, 
отбасын құруға, бала тууға байланысты. 

Субмəдениет өкілдерінің аз бөлігі орта жаста да субмəдениет құрамында қалады. Олар 
 субмəдениетті дəстүрлерді сақтаушылар ретінде əрекет етеді жəне көбінесе субмəдениетке 
мүшелік олар үшін кəсіби шеберлікпен байланысты (мысалы, музыкалық жəне əдеби 
шығарма, өндіріс, журналистика, киім өндірісі). Сонымен қатар, бұрын жастар 
субмəдениеттері болса, кейін «жасы келгендер» болуы да мүмкін, онда орта жастағы 
адамдар басым болады (егер бұрынғы субмəдениет мүшелер шықпаса, жаңадан келгендердің 
ағыны аз болса), мысалы, 2000-шы жылдары мұндай процесс хиппилерге қатысты болды; 
1980 жылдардың аяғынан бастап жастар субмəдениеті болып саналатын байкерлер қазіргі 
уақытта негізінен орта жастағы адамдардан тұрады. 

Субмəдениеттіліктің жас ерекшеліктерін ескере отырып, соңғы жылдары жастардың жас 
мөлшері өзгеріске ұшырағанын ескеру қажет. Бір жағынан, қоғамда орта жастағы адамдардың 
«жастарға сəйкес» жүретіндігі туралы пікір жылы қабылданады, тіпті «жастарша» жүруге деген 
тұрақты сəн бар. Екінші жағынан, балалар мен жасөспірімдер жастарға тəн іс-əрекеттер, соның 
ішінде субмəдениеттер туралы ақпаратты ерте жастан алады [3].  

Шет елдерде субмəдениеттерді зерттеу тарихы Чикаго жəне Бирмингем мектептерінің 
тəжірибесінен бастау алады. ХХ ғасырдың бірінші жартысында батыстық əлеуметтану 
аясында субмəдениеттердің эпатаждық жəне қылмыстық сипаты талданды. Субмəдениеттің  
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девианттылығын Р.Клаард, Л.Оулин, Р.Парк, Ф.М. Трешер, Уайт жəне Э.Фрейзер зерттеді. ХХ 
ғасырдың 60-жылдарында ғалымдар жастар субмəдениеттерінің пайда болуы үлкен қаланың 
дағдарысымен жəне агрессивті мемлекеттік саясатқа наразылықпен байланысты деп топшылады. 
Сол кезеңнің субмəдениеттерін зерттеуде Б.Костелло, Л.Смит-Ловин , Л.Томас, Д.Хейз олардың 
урбанизациялық жəне контрмəдени сипатына назар аударады. ХХ ғасырдың 70-80 жж. 
зерттеулерде субмəдениеттің айтарлықтай мəдениетке əсері жəне керісінше екені байқалған (Дж. 
Гарбер, Т. Джефферсон, Г. Кларк, С. Коэн, А. МакРобби). Өткен ғасырдың 90-шы жылдары 
субмəдениеттер белгілі бір қоғамдық-демографиялық топтың өзін-өзі тану жəне өзін-өзі 
қалыптастырудың модельін ұсынатын үлгілі қауымдастық ретінде қарастырылады. КСРО-да 
«бейресми жастар бірлестіктері» термині жастар субмəдениеттерінің мүшелеріне қатысты 
айтылған, сондықтан «бейресми» деген жаргон термині қолданылды. Бүгінгі таңда 
субмəдениеттер көбінесе, кеңейтілген тұтас мəдениеттің ішкі жүйесі ретінде түсіндіріледі.  

Субмəдениеттердің өмір сүруінің əртүрлі аспектілері ғалымдардың назарын аудартып, 
осыған орай, зерттеудің əр түрлі тəсілдері құрылды жəне дамыды: жүйелік-динамикалық, 
синергетикалық, ақпараттық, аксиологиялық, генетикалық, иерархиялық, трофикалық, 
экологиялық, эпидемиологиялық, танымдық жəне т.б. [4]. 

Жастар субмəдениетінің түрлерін зерттеу ХХ ғасырдың 70-жылдары басталды. Бұл 
мақалада мен қазіргі заманауи типологиялармен танысуды ұсынамын. Бірігу принципі 
негізінде Л.В.Козилова ұсынған ең танымал классификация: 1) саяси бейресми бірлестіктер; 
2)діни бірлестіктер; 3) кəсіби жəне квази-кəсіби бірлестіктер (ортақ іс пен мүдделер);4) спорт 
жəне ойын бірлестіктері; 5) мəдени бірлестіктер (шығармашылық, таным, талдау); 6) 
гендерлік қауымдастықтар (гендерлік, демографиялық сипаттамалары); 7) этникалық 
бірлестіктер мен жерлестік (жалпы шығу тегі бойынша немесе еліктеу ); 8) қылмыстық 
(қылмыстық мүдделер қауымдастығы); 9) жастар; 10.Субмəдени (субмəдени ортаға жатады).  

Пайда болу уақыты бойынша Латышева Т.В келесі субмəдениеттерді анықтады:1) ескі 
(дуэтер, тедди ұлдар); 2) қайта жанданған (хиппилер, готтар); 

 заманауи (рөлдік ойын ойнаушылар, отаку). 
Ресми қағидасы бойынша ресми жəне бейресми жастар топтарын бөлуге болады. 

Ресми ұйымдарға əділет органдарында ресми тіркелген жастар бірлестіктері кіреді:1) 
жастардың саяси бірлестіктері; 2) мүмкіндігі шектеулі адамдар қауымдастықтары; 3) жастар 
құқықтары жөніндегі қауымдастықтары; 

 экологиялық жастар бірлестіктері; 5) діни жастар бірлестіктері; 
Ресми түрде тіркелмеген немесе заңмен тыйым салынған жастар топтарына жатады:1) 

экстремистік (ұлтшылдар, вандалдар, діни экстремистер жəне т.б.); 2) агрессивті қозғалыстар 
(гопниктер, панктар жəне т.б.); 3) əлеуметтік қауіпті жəне қылмыстық құрылымдар (заңсыз 
діни бірлестіктер (секталар), «қара жолшылар», деструктивті мимикранттар). 

Мүдделер түрі бойынша Ю. В. Монько жəне К. М. Оганян анықтады: 1) музыкалық 
(рейверлер, рокерлер, брейкерлер, битломандар, металлистер, рэперлер); 2) зияткерлік 
(Толкиенистер, археологтар, Русактар); 3) діни жəне философиялық (нео-христиандар, 
пушкинистер, буддистер); 4) спорттық (жанкүйерлер, скутерлер, байкерлер);5) компьютерлік 
(хакерлер, əкімшілер); 6)контр мəдениеттер (хиппи, панк, стилягалар); 7) 
деструктивтік(люберлер, гопниктер, скинхедтер, фашистер) жəне ерекшеліктеріне 
байланысты т.б. типтерге бөлінді. [5].  

Психологтар мен əлеуметтанушылардың пікірінше, ХХІ ғасыр барлық 
субмəдениеттер дамуының «асқар шыңы». Егер сіз «неге?» деген сұраққа жауап тапқыңыз 
келсе, батыл тұжырымға келуге болады. Негізінде, субмəдениеттер, қоғамдағы құбылыс 
ретінде əрқашан болған, оған еш дау жоқ. Алайда, психологтар өркендеудің шыңын қоғамда 
ұлттық идеялардың жоқтығы жəне өмірлік құндылықтардың құлдырауы салдарымен 
байланыстырады, жəне осының бəрі жаңа субмəдениеттердің кешенді пайда болуы мен одан 
əрі қанат жаюына қолайлы жағдай жасайды деп есептейді.  

Егер субмəдениеттің идеологиясы жас ұрпақтың психикасын бұзбаса, жасөспірімді 
айналасындағы бүкіл əлемге қарсы қоймаса, оны ашық қақтығысқа итермелемесе жəне 
суицидтік мотивтерді қозғамаса, сонымен қатар жас ұрпақтың денсаулығына кесапатын 
тигізбесе, онда мұндай субмəдениеттің зияны жоқ. Керісінше, бұл өзін-өзі таныту жəне өзін-
өзі көрсету тəсілі, пікірлес адамдармен қарым-қатынас жəне өмірде мүдделер мен 
құндылықтардың болуы. 

Егер субмəдениеттің идеологиясы жас ұрпақтың психикасын бұзса, өзіне жəне 
басқаларға қарсы қылмыс жасауға итермелесе, басқа адамдардың мүдделері мен  
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көзқарастарына нұқсан келтірсе, жас ұрпақты зиянды əдеттерге баулыса, онда мұндай 
субмəдениет жастарға, бүкіл қоғамға қауіпті. 

Жастар субмəдениетінің келесі ерекшеліктерін талдайық. 
 Ойын-сауық жəне рекреациялық бағыт. 
Коммуникативті қарым-қатынаспен қатар (достарымен тілдесу) бос уақыт көбінесе 

рекреациялық функцияға ие (орта мектеп оқушыларының үштен бір бөлігі өздерінің сүйікті 
бос уақыттарында «ештеңе жасамаумен» өткізеді делінеді), ал танымдық, шығармашылық 
жəне эвристикалық функциялар мүлдем жүзеге асырылмайды немесе жеткіліксіз жүзеге 
асырылады. Рекреациялық бос уақытты бағдарлау негізінен көпшілік мəдениетінің 
құндылықтарын тарататын теледидарлық жəне радио хабарларын таратудың негізгі 
мазмұнымен күшейтіледі.  

 Мəдени қажеттіліктер мен мүдделерді «батыстандыру» (американизация). 
Классикалық жəне халықтық мəдениеттің құндылықтарын көптеген жылдар бойы 

схемалық стереотиптер шетке ығыстыруда – бұқаралық мəдениет үлгісі ретінде өзінің 
қарабайыр жəне жеңіл нұсқасындағы құндылықтарды жүзеге асыруға бағытталған 
«американдық өмір тəсілі».  

Алайда, мəдени мүдделерді батыстандыру кеңірек ауқымға ие: көркем образдар 
жастардың топтық жəне жеке мінез-құлқының деңгейіне көтеріліп, əлеуметтік мінез-
құлықтың прагматизм, қатыгездік, материалдық əл-ауқатқа деген шексіз ұмытылыс сияқты 
белгілерінде көрінеді. Бұл үрдістер жастардың мəдени өзін -өзі қалыптастыруда да кездеседі: 
сыпайылық, жуастық жəне өзгелерге деген құрмет сияқты «ескірген» құндылықтарға деген 
ессіз немқұрайлылықпен менсінбей қарау . 

 Шығармашылыққа деген тұтынушылық бағыттың басымдығы.  
Тұтынушылық əлеуметтік-мəдени жағынан да, эвристикалық аспекті жағынан да 

көрінеді. Сонымен қатар, бұл тенденция білім алып жатқан жастардың мəдени өзін-өзі 
тануында көптеп кездеседі, ол жанама түрде басымдыққа ие мəдени ақпараттар ағымымен 
(бұқаралық мəдениеттің құндылығы) анықталады, ол фонды қабылдау мен оның санада 
шоғырлануына ықпал етеді. Шығармашылық өзін-өзі қалыптастыру , əдетте, маргиналды 
түрде жүреді. 

Жастар субмəдениетінің екі түрін қарастырайық: интоптар жəне ауттоптар. 
Интоптар - индивидтің өзін осы əлеуметтік топқа жатқызуы. Ауттоптар – индивидтің 

өзін топтан бөлуі, өзінің ерекшелігін сезінуі. 
Топ мүшелерінің мінез-құлық ерекшеліктеріне сəйкес: 1) провоциалдық; 2) асоциалды; 

 қоғамға қарсы.  
Провоциалдық - қоғамға қауіп төндірмейтін, позитивті жəне көмек көрсете білетін 

топтар. Асоциалдық - олар қоғамның кез-келген негізін сынға алады, бірақ бұл қарама-
қайшылық төтенше емес. Қоғамға қарсы - қоғамдық тəртіп пен қағидаларды сынап қана 
қоймай, оларды бұзуға тырысады [6]. 

Қорыта келе, жаһандану дəуірінде болашақ жастарымыз күн өткен сайын түрлі 
əлеуметтік-мəдени топтардың, субмəдениеттердің, контрмəдениеттің жетегінде кетіп, сол 
ағымдардың қағидаттарын ұстанып, мəдениет деген жалпыға ортақ ұғымнан біртіндеп қол 
үзуі толғандыратын мəселе. Күрт өсіп, көбейіп келе жатқан субмəниеттердің саны шексіз 
деуге де болады, олардың əрқайсына тоқталу мүмкін емес, себебі əр құбылыстың өзіндік 
қағидалары мен ереже, түсініктері бар. Дегенмен, жастар субмəдениетінің жағымды жəне 
зиянды тұстары бар екені бəрімізге аян. Сондықтан, жас ұрпақ мəдениеттің төменгі бір 
бөлшегін ғана түсініп, соның жолымен ғана жүрмей, мəдениет деген ауқымы кең 
құндылықтар мен дамудың, ой-сананы қалыптастырудың түзу жолымен жүрсе құп болар еді. 
Мəдениет əлемін əрқайсымыз жан-жаққа жұлмаласақ, түбінде мəдениеттен, ғасырлар бойы 
қалыптасқан дəстүрден айрыламыз. Бұның алдын-алу үшін, отбасы – отбасы институтын 
сақтап, салт-дəстүрімізді дəріптеп, дəстүрдің саналы да салиқалы тұсын жете көрсетіп, 
айналамыздағы адамдармен жылы қарым-қатынас орнатып, аздаған уақытқа күйбең 
тіршіліктен қол үзіп, болашағымыз жастарға көбірек көңіл бөлсек,сонымен қатар өзімізді 
мəдениеттің шағын бөлшегіне жатқызамыз ба, əлде мəдениеттің құрамдас бөлігіміз бе? – 
деген сұраққа жауап беруіміз керек. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА КАК ЦЕНТР РОСТА 

Аннотация 
 

Для дальнейшего устойчивого роста экономики Восточно-Казахстанского области 
необходимо проанализировать достигнутые экономические показатели, преимущества и пути 
развития экономики, региональные интеграционные процессы, а также пути интеграции в 
мировую экономику. Данный экономический процесс можно проследить в результате анализа 
территориально-географических особенностей развития отраслей экономики области.  

Ключевые слова: Центр роста, промышленные узлы, кластерном развитии, 
территориально-промышленных комплексов. 

Введение 
Актуальность. Фактором развития и дальнейшее формирования Усть-Каменогорского 

промышленного узла остается одной из актуальных проблем развития производительных сил 
Восточно-Казахстанской области в условиях новой трансформации экономики.  

Цель исследования: является выявление основных факторов, влияющих на развития 
структурной хозяйство г.Усть-Каменогорск. 

Подходы к исследованию 
Следствием изменения макроэкономических процессов в мире явилась динамика 

экономического роста Восточно-Казахстанского области. На сегодняшний день экономика 
региона характеризуется снижением роста показателя ВВП за счет сокращения производства 
горнодобывающей промышленности. В свою очередь, это объясняется сокращением спроса 
Китаем и Россией на металлы и металлургическую продукцию Казахстана.  

 развитии и размещении производительных сил Казахстана важную роль играют 
промышленные узлы, которые являются важнейшими формами территориальной 
организации промышленного производства. Промышленные узлы можно рассматривать с 
позиции экономических кластеров (М.Портер, 1993 г.). 

Традиционно для нашей страны используется теория территориально-
производственный комплекс (ТПК) — совокупность расположенных рядом друг с другом 
взаимосвязанных производств. (Н.Н. Колосовский, 1941 г.) Важный параметр ТПК - характер 
территориальной организации основных элементов его структуры, прежде всего 
промышленных узлов и компактных групп с/х предприятий, а также объединяющих их 
сооружений производственной инфраструктуры. 

 кластерном развитии, также как и в теории территориально-промышленных 
комплексов формирование промышленных узлов рассматривается, как наиболее быстрый и 
экономически выгодный путь решения важных социально-экономических задач.  

Классически, промышленные узлы (ФИО, год) с экономико-географической точки зрения 
являются составляющими районирования территории. Развитие промышленных узлов 
отличается большой сложностью, что ставит перед наукой ряд задач теоретического и 
методического характера. В связи с этим важно знать сущность понять "промышленный узел", 
методические подходы к определению территории и состава промышленного узла, методику 
анализа структуры промышленного комплекса и производственных связей предприятий, оценить 
основные факторы развития и определить направления специализация.  

Существенное теоретическое и практическое значение имеет научное определение 
термина "промышленный узел". Несмотря на то, что в литературе встречаются самые разные  
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толкования этого понятия, абсолютное большинство ученых считают, что главным 
признаком промышленного узла являются производственные связи между предприятиями, 
расположенными на территории города или нескольких городских поселений.  

Поэтому промышленный узел может включать, как правило два, три и более 
поселений, расположенных на расстоянии, которая доступна для ежедневных трудовых 
поездок в населенные пункты, где расположены центры промышленного производства. 
Важно также отметить что промышленные узлы - это та основа, на которой формируются и 
развиваются системы населенных пунктов (1).  

 современных условиях, значение промышленных узлов как эффективной формы 
территориальной организации производительных сил еще более усиливается, поскольку их 
формирование позволяет осуществлять концентрированное и опережающее развитие 
прогрессивных отраслей промышленности, своевременно внедрять в производство 
последние достижения науки и новые технологии.  

Создание промышленных узлов позволяет эффективно привлечь к производству 
значительные сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, финансовые, людские ресурсы, 
 частности квалифицированные трудовые ресурсы.  

Методы исследования: основой послужили теоретические положения Н.Н.Баранского, 
Н.Н.Колосовского, Б.Я.Двоскина, Ш.М.Надырова, а также исследования других ученых, 
которые занимались развитием теории экономического районирования, регионального 
планирования и организация хозяйства. 

Результаты исследования  
Одним из развитых промышленных узлов и территорально структура хозяйства 

Восточного Казахстана является Усть-Каменогорский промышленный узел в составе Рудно-
Алтайского территориально- промышленного комплекса (РАТПК).  

Город Усть-Каменогорск и прилегающие к ней территории, в которых 
рассматриваются только те отрасли промышленности, которые имеют относительно единую 
технологическую цепочку составляют основу Усть-Каменогорского промышленного узла.  

Усть-Каменогорский промышленный узел специализируется на цветной металлургии 
(производства свинца, цинка, меди, титана, магния и других металлов), кроме того здесь 
получили развитие электроэнергетика и некоторые отрасли машиностроения, легкой и пищевой 
промышленности. Главный промышленный центр этого узла – г. Усть-Каменогорск.  

Различные экономические учения выделяют разные факторы производства. В этих 
системах взглядов различных экономических школ выводятся главные факторы, 
непосредственно влияющие на процесс производства и определяющие его эффективность. 
Организация производства обеспечивает согласованное функционирование всех факторов 
производства, их пропорциональное количественное соотношение, взаимозаменяемость и т.д.  

Таким образом, перечислены основные факторы развития согласно марксистской 
теории факторов производства. 

Исторически, важное значение для развития промышленности Усть-Каменогорска 
имело его выгодное географическое положение в узле железнодорожных, автомобильных, 
воздушных и водных путей. Отсюда идут железные дороги на северо-запад (к Турксибу), 
северо-восток (к Риддеру) и юго-восток (к Зыряновску), по территории области проходят 
несколько автомобильных магистралей, есть речная пристань, авиалинии соединяющие 
Усть-Каменогорск с крупными городами Казахстана и России. 

Вторым благоприятным фактором, способствовавший росту промышленности города, 
является наличие мощной энергетической базы на основе гидроресурсов Иртыша (Усть-
Каменогорская и Бухтарминская ГЭС).  

Третьим благоприятным фактором, является обеспеченность города 
квалифицированными трудовыми ресурсами в сфере цветной металлургии, энергетики и 
машиностроения.  

Четвертым благоприятным фактором, является расположение города у выхода из 
узких горных долин Алтая на широкую Иртышскую равнину и по условиям рельефа и по 
снабжению водой способствовало созданию здесь крупных промышленных предприятий.  

Индустриальное лицо Усть-Каменогорска определяет прежде всего цветная 
металлургия. Это крупнейший и один из важнейших в Казахстане центров цветной 
металлургии, представленный свинцово-цинковым и титано-магниевыми комбинатами. 
Усть-Каменогорск один из крупнейших научных и культурных центров Казахстана. 
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Цветная металлургия специализируется на добыче, обогащении, металлургическом 
переделе руд цветных, благородных и редких металлов, а также на добыче алмазов.  

Цветная металлургия имеет большое значение для Республики Казахстан. Основными 
районами добычи и переработки цветных металлов являются Центральный и Южный Казахстан, 
Рудный Алтай, Актюбинская и Павлодарская области. Центральный Казахстан специализируется 
на добыче и обработке медных руд, где действуют Жезказганский и Балхашский комбинаты 
полного цикла, а также Карасакпайский медеплавильный завод. Руды комплексные, и помимо 
меди извлекаются молибден, свинец, серебро, редкие и рассеянные элементы. В Южном 
Казахстане разрабатываются месторождения полиметаллических руд, на их базе работают 
Ачисайский и Текелийский ГОК. В Рудном Алтае наиболее мощными комбинатами являются 
Усть-Каменогорский и Лениногорский, на них производятся десятки различных металлов. В 
Павлодаре действует глиноземный завод (строится алюминиевый) на местных бокситах, 
глинозем вывозится в Сибирь для дальнейшей переработки (4).  

Одной из крупных отраслей промышленности, которая в определенной степени 
определяет геостратегическую политику Казахстана является свинцово – цинковая 
промышленность.  

Подтвержденные запасы цинка Казахстана оцениваются в 25,7 млн. т. (9,5 % мировых 
запасов), по этому показателю Республика находится на 4-м месте в мире после Австралии, 
США и России.  

Запасы цинка сосредоточены более в чем 50-ти месторождениях, при этом 
преобладающим типом являются полиметаллические руды. По данным «Инфомайн», добыча 
цинксодержащих руд осуществляется на 16 месторождениях.  

Выпуск мет которых входят в состав компании «Казцинк» (Усть-Каменогорский и 
Риддерский). При этом на долю АО «Казцинк» приходится около 87% производства 
металлического цинка в Казахстане. 

В таблице 1 представлены объемы производства с 2012 года по 2018 год. 
 

 2012 2013 20 14 2015 2016 2017 2018 
        
Қазақстан 107,2 101,0 100,4 103,3 99,7 101,1 116,8 
Республикасы        
Шығыс 89,9 102,7 99,2 113,2 92,3 101,6 118,1 
Қазақстан        

        

 
Индустриальное лицо Усть-Каменогорска определяет прежде всего цветная 

металлургия. Это крупнейший и один из важнейших в Казахстане центров цветной 
металлургии, представленный свинцово-цинковым и титано-магниевыми комбинатами. 
Усть-Каменогорск один из крупнейших научных и культурных центров Казахстана (5).  

По теории промышленного районирования территориально в состав Усть-
Каменогорского промышленного узла входят пригороды поселок Согра, где размещены 
производственные корпуса титано-магниевого комбината, поселок Первомайский, которое 
считается индустриальным ядром города, железнодорожная станция «Защита», поселок 
Аблакетка где расположены Усть-Каменогорская ГЭС и конденсаторный завод. В состав 
промышленного узла входят также поселок Глубокое где находится старейший в Казахстане 
Иртышский медеплавильный комбинат.  

Бывший карликовый завод основан еще во времена английских концессий, 
Иртышский медеплавильный завод неоднократно реконструировался и в настоящее время 
представляет собой крупное современное производство, оснащённое новейшей техникой и 
технологией. Здесь в частности, был внедрен прогрессивный электротермический метод 
получения металлов из шлака, построена мощная установка по комплексной переработке 
сырья и отходов производства.  

 Усть-Каменогорскому промышленному узлу также относится г.Серебрянск поселок 
строителей Бухтарминской ГЭС, ныне центр пищевой и легкой промышленности, а также 
поселок Октябрский где работает цементный завод (3).  

Современный Усть-Каменогорский промышленный узел это крупный центр цветной 
металлургии где расположены свинцово-цинковый комбинат (УК СЦК) ныне предприятие 
носит название Kazzink и является дочерней компанией Glencore Int, Ульбинский 
металлургический завод (УМЗ) профилем завода являются урановые, бериллиевые и прочие  
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редкоземельные соединения, титано-магниевый комбинат (УК ТМК), Иртышский 
медеплавильный комбинат, Усть-Каменогорская, Бухтарминская ГЭС (3).  

То теории формирования промышленных узлов Усть-Каменогорский промышленный 
узел соответствует многим параметрам, в частности по территориальности и 
технологическим связям производств. Тем не менее важными остаются вопросы 
оптимизации состава и мощности предприятий промышленных узлов, комплексного 
сочетания развития промышленности и отраслей сферы услуг, привлечения необходимого 
количества рабочих промышленности, сокращения затрат на создание новых производств. 

Выводы 
Проведенная работа позволила получить следующие результат:  
Обосновона целесообразность использования теории промышленного узла. Выявлены 

факторы и дана их характеристика. Наиболее значимым фактором является что Усть-
Каменогорск это крупный центр цветной металлургии где расположены свинцово-цинковый 
комбинат. 

Следовательно, дальнейшее совершенствование формирования Усть-Каменогорского 
промышленного узла связано с цветной металллургии приоритетом которой является Усть-
Каменогорский промышленный узел в составе Рудно-Алтайского территориально-
промышленного комплекса (РАТПК) и остается одной из актуальных проблем развития 
производительных сил Восточно-Казахстанской области в условиях новой трансформации 
экономики.  

Практическая значимость результатов по особенностям формирования и развития 
Усть-Каменогорского промышленного узла, актуальны и могут быть использованы при 
создании государственных, региональных программ и о создание структуры хозяйство 
направленных на улучшение экономической ситуации в области. 
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БІЛІМДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ НЕГІЗІНДЕ БОЛАШАҚ ФИЗИКА 

МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЙЫНДАУ 
 

Қазіргі əлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер, жаһандану, демографиялық 
өзгерістер, орнықты даму, тыныштық пен қауіпсіздік, технологиялар əлемдік білім беру 
жүйесін заман талабына сай қайта қарау қажеттігін паш етті. Білім беру саласында 
жасалынған бүкілəлемдік білімнің мəні білім алушылар үшін білімнің де, дағдылардың да 
тең дəрежеде маңызды екендігімен айқындалады.  

Қaзaқcтaн Pecпубликacының Пpeзидeнтi Н.Ə.Нaзapбaeвтың 2014 жылғы 17 
қаңтардaғы «Қaзaқcтaн жолы - 2050» cтpaтeгияcы [1]: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
aтты Қaзaқcтaн xaлқынa Жoлдaуындa aйтылғaн нeгiзгi мəceлeлepдiң бipi – білім алушыларға 
заманауи бағдарламалар мен оқыту əдістемелерін білікті мамандар ұсынудың маңыздылығы 
болып табылады. Сонымен қатар Жолдауда, білім алушыларды оқыту нəтижесі ретінде - 
олардың сындарлы ойлауы, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеруі 
айтылған болатын. Қоғамның сұранысына сай осы талаптарды орындай алатын болашақ 
мұғалімдерді даярлау өзекті іс болып отыр. Сондықтан қазіргі күнге дейін жоғары оқу 
орындарында оқытудың жаңа əдістері мен тəсілдері, оқыту құралдары, оқытудың жаңа 
технологиялары зерттеліп келеді. Өзгермелі қоғамда білім беру саласындағы жетістіктер – 
ақпараттандыру бағытының дамуымен ұштасады.  
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Қазіргі кезде қоғамды ақпараттандыру кез келген салада, солардың ішінде білім беру 
саласында да ерекше мəнге ие. Ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта 
білім беретін оқу орындарының оқу үрдісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кəсіби 
дайындығына тікелей қатысты. Сондықтан да болашақ мұғалімдерді даярлайтын жоғары оқу 
орындарында оқу үрдісін ақпараттандыру маңызды болып табылады. Өзгермелі қоғамда 
түрлі жағдайларда өздігінен шешім қабылдауға мүмкіндігі жеткілікті, мəселені жылдам 
шешу жолын таба білетін, дамыған қоғамның талаптарын орындауда кездескен 
қиыншылықтарды жеңіл шеше алатын креативті тұлға қалыптастыруда білімді 
ақпараттандыру ерекше орын алады.  

Физика курсы əрқашан өте күрделі, қабылдауы оңай емес біршама ұғымдардан 
тұратындығы белгілі. Ғылым дамуының жылдам қарқыны мұндай ұғымдардың, 
айғақтардың, идеялар мен заңдылықтардың ұлғаюына əкеледі. Мектеп оқушыларымен қатар 
жоғары оқу орнының студенттері үшінде ғылыми-зерттеу орталықтары мен өндірісте 
қолданылатын қондырғыларда орын алатын аса күрделі құбылыстарды елестетіп , олардың 
жұмыс істеу принциптерін түсіндіру көптеген қиындықтарды туғызады. Осындай 
қиындықтардан шығуда ақпараттық технологиялар кеңінен қолданылады. Физика пəні 
техникада, қоғамды компьютерлендіруде, өндірісті автоматтандыруда маңызды ғылым 
болғандықтан жастарды тəрбиелеуде, қабілеттерін дамытуда алатын орны ерекше. Қоғамның 
дамуымен пайда болған жаңа физикалық ұғымдар білім алушының қабылдауына еніп, 
оларды шығармашылық қолданып жəне өзінің практикалық қызметінде жетістіктерге жетуі 
үшін физиканы оқыту əдістемесін үздіксіз дамытып отыруды қажет етеді.  

Дегенменен, болашақ физика мұғалімдерін даярлауда ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалану арқылы жеке пəндерді оқыту əдістемесі бір жүйеге түспей, 
жекелеген ұсыныстар деңгейінде қалыптасып отыр. Жоғары оқу орындарында «Оптика» 
пəнін оқыту жəне заңдылықтарын практикада қолдану техникалық білім беруде, білім 
алушылардың диалектикалық – материалдық көзқарастарын қалыптастыруда, білім 
алушылардың əдістемелік білімі, олардың логикалық жəне креативтілік дамуында өте үлкен 
рол атқарады. Міне, осыларды негізге ала отырып білімді ақпараттандыру жағдайында 
болашақ физика мұғалімдерін оқытуды қалыптастыру негізінде дамыту қазіргі заманның 
көкейкесті мəселелерінің біріне айналып отыр.  

Осылайша, болашақ физика мұғалімдерін даярлауда білім беруді ақпараттандырудың 
негізгі мақсаттары мынадай: 

 ақпаратты өңдеу, қолдану, сақтау жəне беру технологияларын, білім беруді 
ақпараттандыру құралдарын тиімді пайдалану саласында жəне ақпараттық қоғамда білім 
беруді ақпараттандыру рөлі мен орны туралы көріністі қалыптастыру;  

 оқудан тыс, ғылыми-зерттеу жəне ұйымдастырушылық-басқарушылық іс-
əрекеттерімен, оқыту нəтижелерін бақылау, оқыту үдерісінің бір жақты қажеттіліктерімен, 
ақпараттандыру əдістерімен таныстыру;  

 ақпараттандыру құралдарын тəжірибелік қолдану стратегиясын үйрету туралы 
білімдерді қалыптастыру; 

 ақпараттық құралдардың көмегімен болашақ физика мұғалімдерінің физикалық 
құбылыстар мен заңдылықтарды меңгеруіне көмек жасау, шығармашылық қабілеттерін, 
креативті ойлауын дамыту[2].  

Оптика – жарықтың табиғатын, жарықтың таралу заңдылығын, жарықтың затпен 
əсерлесуіндегі байқалатын əр-түрлі құбылыстарды қарастыратын физика ғылымының дербес 
саласы болып табылады. Оптикалық құбылыстардың кейбіреулері, жарықтың түзу сызық 
бойымен таралуы, жарықтың шағылуы мен сынуы жəне т.с.с құбылыстары ерте заманнан белгілі 
болып келді. Жарық сəулесі электромагниттік толқын болып табылады, сол себепті оптика – 
электромагнитті өріс жайындағы жалпы ғылымның бір бөлігі болып табылады. Оптикалық сəуле 
шығару аумағына рентген сəулесі мен радиотолқындар аралығында орналасқан ультракүлгін, 
көрінетін жəне инфрақызыл сəулелері кіреді. Яғни оптикалық сəуле шығарудың толқын 
ұзындығы 10 нм - 1мм аралығында болады [3]. Жарықтың толқындық табиғатын сипаттайтын 
интеррференция, дифракция, поляризация құбылыстары негізінде көптеген құралдар жұмыс 
істейді. Кез келген спектральдық құралдың жарық жіктейтін негізгі элементі болып 
дифракциялық тор саналады. Дифракция жəне интерференция құбылысының негізінде қазіргі 
кезде кең қолданыс тапқан голографиялық кескін жазу жүзеге асырылады. Мысалы, телескоппен 
спектроскоптың ойлап табылуы табиғатта болып жатқан құбылыстардың өте бай дүниесін ашты. 
Микроскоптың пайда болуы биология ғылымының  
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дамуына септігін тигізді. Салыстырмалылық теориясының , кванттық теориясының жəне т.б 
ашылуы оптикалық зерттеулердің негізінде жүзеге асты. Қазіргі кезде экологиялық таза, 
қолданымда кең өріс алған энергия көздерінің бірі болған күн элеметтерін жасауда, осы 
оптика заңдылықтарына сүйенеді. Күн энергиясын электр энергиясына түрлендіргіштердің, 
яғни күн элементтерінің жұмыс істеу принципі ішкі фотоэффект құбылысына негізделген . 
Ал фотоэффект құбылысының ашылуы оптиканың дамуымен жүзеге асқан. Осы күн 
элементтерінің пайдалы əсер коэффициентін арттыруда да оптика заңдылықтарына сүйеніп 
жүргізілген зерттеулер аз емес. Қарапайым мысал, күннен келген сəулелердің көп мөлшерін 
шағылтпай күн элементінің бойына сіңіру үшін олардың бетіне призмалық айналарды 
қолданған. Оптикадан студенттердің білім деңгейін көтеру үшін келесі нұсқауларды 
орындаған жөн: 1. Оптика бойынша оқу материалын таңдау мен оны қайта құрастыру 
жолымен оқу бағдарламасын жетілдіру. 2. Оптиканы оқытуда жаңа əлдіс -тəсілдерді қолдану 
жəне күшейту. 3. Оптиканы оқытуда нақты эксперименттің, теорияның, есептің мазмұнына 
сай жаңа ақпараттық технологияларды қолдану жолымен эксперименттік нұсқауды, 
теориялық базаны, практикалық қолданысты жетілдіру.  

Болашақ физика мұғалімдерін даярлауда оптика пəнін оқыту мəселелеріне тоқталсақ. 
Оптика бөлімі бойынша материалды ұсыну логикасына əсер ететін əр түрлі факторлар бар, 
олардың бастылары мыналар: 1. Геометриялық оптика жарық сəулелері жөніндегі ұғымның 
негізінде оптикалық сəулелердің таралуын қарастырады да, оның табиғатын қарастырмайды. 
Оны оқып үйрену үшін екі нұсқа беріледі. Индуктивті нұсқада геометриялық оптиканы 
құрайтын негізгі заңдар «жарық шоғы» жəне «жарық сəулесі» ұғымдарының негізінде 
тəжірибелік жолмен қарастырылады. Бұл заңдарды қолдану арқылы оптикалық кескіндерді 
алу мен оптикалық құрылғылар оқытылады. Аталған нұсқа мектеп оқушыларына физиканы 
оқытуда тиімді болып саналады. Дедуктивті нұсқада геометриялық оптиканың формулалары 
Максвелл теңдеуінің негізінде жарықтың толқындық табиғаты ретінде, толқын 
ұзындығының тек аз мəнінде ғана қарастырылады. Білімгерлердің математикадан 
дайындығы аз кезде жарықтың шағылу жəне сыну заңдары Гюйгенс принципі негізінде ғана 
оқытылады. Геометриялық оптика заңдылықтарын меңгеруде бұл дедуктивтік нұсқа 
білімгерлердің жарық табиғатын жəне геометриялық оптикадан толқындық оптикаға 
ауысуын терең түсінуге мүмкіндік береді, бірақ белгілі бір деңгейде олардың теориялық 
ойлауы мен математикалық дайындығын талап етеді.  

Қазіргі уақытта физика пəнінің бағдарламасын құруда əдіскерлер негізгі физикалық 
теорияны анықтайтын идеялардың бағдарламасына ұқсас материалдарды топтастырады. 
Мұндай ұстанымның мақсатқа сай болуы былайша қорытындыланады: түсініктер мен 
заңдардың қатарын жинақтай отырып, физикалық теория құбылыстарды түсіндіріп қана 
қоймай , сонымен қатар құбылыстардың өтуі мен жаңа заңдылықтарды орнатуға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, теорияға қатысты материалды топтау білімгерлерге жалпы жағдайда 
білімнің белгілі бір жиынтығын беруге, оны түсіндіру үшін қолдануға жəне табиғат 
құбылысын анықтауға, білімгерлердің ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар пəннің бөлімдері мен тақырыптарын ұлғайтуға, классикалық жəне заманауи физиканы 
қатар ұсынуға, негізгі материалды таңдап алуға, ал білімгерлерге ақпараттың өте көп 
мөлшерін есте сақтау қажеттілігін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Физиканың негізгі 
теорияларына жаңа кезең бойынша мыналарды жатқызамыз : механика; молекулалық-
кинетикалық теория; электродинамика; кванттық теория. Жарық толқындық та, 
корпускулалық та қасиетке ие болғандықтан, яғни екіжақты қасиетке ие болғандықтан, 
кейбір оптикалық құбылыстар мен заңдылықтар электродинамикада қарастырылса, 
кейбіреулері кванттық физикада қарастырылады.  

Ал бұл мəселенің шешімі болашақ физика мұғалімдерін даярлайтын жоғары оқу 
орындарында білімді ақпараттандыру жағдайында физиканы, атап айтқанда физика 
саласындағы жеке пəндерді оқыту əдістемесін заман талабына сай дамытып отыруды қажет 
етеді. Дəріс сабақтарының тиімділігін арттыруда АКТ мүмкіншіліктерін пайдалану; 
практикалық сабақтарда есептерді компьютер бағдарламалары арқылы шығару, 
лабораториялық жұмыстарды орындауда виртуальдық кешендерді пайдалану, студенттердің 
өзіндік жұмыстарын АКТ арқылы ұйымдастыру, т.б. Білімді ақпараттандыру жағдайында 
оқу үдерісін ұйымдастыру педагогикалық əрекеттің жаңа сапалы деңгейіне жалғасуын 
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, оқыту үдерісінің дидактикалық, ақпараттық, əдістемелік 
жəне технологиялық мүмкіндіктерін біршама арттыра отырып, танымдық іс-əрекеттерін, 
креативтілік көрсеткіштерін қалыптастыруға септігін тигізетіні анық.  
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SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL FIELD WORK-IDLENESS 
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The practical value of the work lies in the fact that the researches of the semantic field work-
idleness will make some changes in some of the postulates of general and comparative phraseology, 
which became almost axiomatic in the theory of phraseology, for example, phraseological ethnisity, 
uniqueness of phraseological units, nonmodelable essence of phraseological units, nonverbal 
essence of phraseological units. The theoretical significance of this study lies in the fact that the 
researches of phraseological equivalents of the semantic field work-idleness in different languages 
significantly enriches the theoretical linguistics universals, typological linguistics, and thus a united 
basis of phraseological system as a component of a single universal language.  

Comparative sphere of linguistics, in particular, a comparative study of different systems, 
structurally and genetically related and unrelated languages, including the phraseology of their 
system is very relevant.  

Every linguistic field has its own structure, namely: center, transitional zone, and periphery. In 
the center of the field are usually that units, which have more generic sense of field semantics, which are 
most regular and stylistically neutral units and occur when it is carry on one or another correspond 
semantic or conceptual sphere. For example, if we take such semantic or conceptual sphere as “work-
idleness”, will occur the following word in the English language – “live in idleness”; in the Russian 
language –«праздный образ жизни»; in the Kazakh language – “bos zhyrys “.  

They express this concept in the most generic type and are used when affect this semantic area. 
However, in every languages, including English, Russian and Kazakh languages, there are a lot of other 
words and word combinations, including phraseological units, which are connected with the concept 
“work-idleness”, but which are not generic in their sense, but have additional semantic, valuation, 
expressive, figurative, stylistic, regional, peculiarities. They are differ from which, that take the center in 
the structure of the given field. For example, in the English language there are such words and word 
combinations as “idleness is the mother of all evil”, in the Russian language – “праздность - мать всех 
пороков “, in the Kazakh language – “tamagy tok, zhymysy zhok, azdyrar adam balasyn”.They are 
certainly situated not in the center of the field of “work-idleness”, but either in the certain place of 
transitional zone, or in the periphery, surrounded by the certain field units, because they are differs 
semantically from the units of the field’s center and from each other. Linguistic fields can be different, 
because the known world and world areas are studied cogitatively in different degrees of generality and 
differentiation, from different points of view, and it directly influences on the quantity and the structure 
of linguistic fields. In the history of linguistic onomasiologic approach in learning the language carry 
out in a different areas and manifestation: in the theory of nomination, in the connection with the 
functioning of the language and the necessity of the choice of the means of nomination, the means of 
expression of certain linguistic, under the necessity of the developing of thesaurus, during the learning 
the language as a system and systematic relations in the language. One of the brightest spheres of the 
manifestation is the concept of linguistic field, which has direct relation to the problematics in linguistic 
as the language and consciousness, the language and thinking. Historically, the idea of the theory of the 
field goes back exactly to that thinking, is a perfect reflection of the world through the language and 
initially fixed in the language. In this sense we have in mind, in thinking something that exists in the 
native language. Between the ideal image of the world and the language means of expression there is a 
complete parallelism. In many languages the real objective world is presented in perfect shape, but in 
many ways different, 
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because each in its own way divides the world. The language fields, that are a means of expressing 
language, cover completely what he knows and is reflected by some people in a particular area of the 
real world in a particular field of knowledge. Among the variety of linguistic expressions, concepts and 
values in terms of linguistic fields, the units of vocabulary words have been considered at first.  

Structural-typological approach to the study of phraseological systems of different 
languages is a new trend in linguistics and phraseology theory. It is completely justified, because 
phraseological system like all other language systems and the languages of the whole has universal 
properties and characteristics upon which linguistic basis, common linguistic features, 
phraseological system categories itself and regularities, typical for phraseological systems in any 
language can be installed. Phraseological language system can and should be studied like any other 
system of the language in terms of universals linguistic and typological linguistic.  

There are three types of language universals in the system of this nonidentical science: a) 
linguistic universals; b) linguistic universals-implications. Only with these types of universals we 
can deeper and more comprehensively reflect and convey the essential, which is, universal and 
typological, characteristic features of human languages, because only on the basis of a set of 
absolute and relative universals we can derive the general principles, universal features and patterns 
of human languages. Universal-implications are more hypothetical than empirical universals. 

Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this there are a 
variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and similarity of the real 
world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of their biology, physiology, 
psychology and of course ascending of modern languages phraseological units to the general image-
semantic prototype. The fact of similarity of phraseological units in different languages on various 
aspects of their linguistic nature, development and operation makes the study’s comparative 
structural-typological principles necessary and relevant.  

Phraseological component of language is one of the most difficult elements in the study of 
foreign languages and language acquisition. Mostly it is connected with the complexity of linguistic 
nature. Its most typical and categorical features are: multi-component, separately statefulness, 
phrase form, imagery, semantic integrity, phraseological stability in all aspects of its linguistic 
nature, belonging to the language and linguistic phraseological system, therefore, taking them out 
from of memory or phrasebook ready, as much as one man does this with words. The typical, 
characteristic features of phraseology are their attribution not to the primary, but to the secondary 
language system, that is, their genetic unoriginality and structural derivatives. Primary linguistic 
systems make the language, on the one hand, the universal mean of communication and cognition, 
knowledge storage, identification and differentiation of real phenomena and expression of different 
relations between them, and, on the other hand, for the speech organization, communication and 
more complex language and speech formation.  

This feature is that during learning and reflection man creates, first of all, ideal entities, and in 
one quality form, namely in the form of generalizations. These are concepts, with the help of which man 
organizes judgments, inferences, that is, thought, thinking activity, speech and communication.  

The world consists of communities, categories of different order, generalizations of objective 
order of various subject areas as material world phenomena and their cognitive-reflective categorical 
existence, not in the real world already, which, as such, exists always, but in the human mind. The most 
common and regular form of consolidation of knowledge about the world is a concept, which 
encompasses the essential features and functions of the objects and phenomena of the real world in a 
summarized form. The notion, in turn, is fixed, as usually, in the language in such the most widespread 
and regular language unit as word. The notion is usually the objective world in its natural quality, as it is 
in reality. For this the concept and the notional system in cognitive, conceptual system of a nation are 
responsible. The subjective, human predetermined or nationally and culturally predefined knowledge, 
reflection and representation of the world meet another ideal, conceptual, epistemological essence, 
another unit of consciousness, namely the concept.  

Comparative structural-typological study of phraseology can effectively implement and provide 
interesting, valuable and useful scientific results under certain research conditions: the use of unified 
theory of methodology, a unified conceptual-terminological apparatus. Characterization and comparison 
of phraseology of different languages are carried out under different conditions, with different coverage 
of phraseological system and, usually, at the level of the whole phraseological system, the definitions of 
categories, classes of phraseological units, specific and individual phraseological units. Among the most 
important research tasks of comparative phraseology are, above all, such as the identification of deep-
rooted intralanguage and extra-linguistic factors and  
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causes of the similarities and differences of phraseology systems, phraseological units, 
phraseological picture of the different languages world, phraseological regularities and universals of 
various languages.  

Phraseological area or the concept of “work-idleness” is the universal category in the in the 
phraseology system of any language. This fact is confirmed by the phraseological systems of three 
languages, being compared in this study –English, Russian and Kazakh languages.  

Phraseological units of the phraseology-semantical field occupy in each phraseologycal 
system of compared languages an independent place and certain proportion. The number of such 
phraseological units is measured for each of the compared languages five hundred, and in general, 
there are more than 200 phraseological units in these three languages. Comparative structural-
typological analysis in term of their similarities and differences showed typical patterns of the types 
of interlanguage phraseological equivalents which are specific only for this phraseological 
semantical field and for the three languages.  

They concern, first of all, a similar number of phraseological units of this type in each of the 
three languages and typology of phraseological images and models. This can, firstly, have effect that 
phraseological units of the phraseological -semantical field and each of the studied languages have 
phraseological equivalents or compliance in other two studied languages. Since this initial study is the 
English language, it is important in the search for phraseological equivalents in other languages.  

The linguistic material analysis of English phraseological units from these positions allows 
us to say that English phraseological units of the linguistic field “work-idleness” semantics exhibit 
phraseological equivalents with varying degrees of affinity in all three compared languages: 
English, Russian and Kazakh. Structural-typological approach to the study of phraseological 
systems of different languages is a new trend in linguistics and phraseology theory. It is completely 
justified, because phraseological system like all other language systems and the languages of the 
whole has universal properties and characteristics upon which linguistic basis, common linguistic 
features, phraseological system categories itself and regularities, typical for phraseological systems 
in any language can be installed. Phraseological language system can and should be studied like any 
other system of the language in terms of universals linguistic and typological linguistic. Universal 
features of phraseological systems and phraseological units are expressed and manifested in various 
ways, but only on the phraseological level. Phraseological system of any language, like all other 
language systems, is characterized by two principles, on which it is based: 1) paradigmatic and in 2) 
syntagmatic 

Paradigmatic and syntagmatic, language and speech are central universals of human 
languages and any of their systems, including the phraseology. Central universals of different 
languages phraseological systems are set phrases of the language. They are the object of study of 
phraseology. The objects of study of this science are universal features and properties of 
phraseological units and phraseological systems of different languages. They are studied from the 
standpoint of two disciplines of universals’ linguistics, typological linguistics, on the one hand and 
comparative phraseology, on the other. The phraseological system consists of two types of defining 
universals: 

 Conceptual- semantic or extralinguistic; 
 Systemic and structural caused and interlinguistic.  
The first ones reflect the deep structures of language content, the latter – the surface 

structure, the form of linguistic signs. Phraseological units are a special language type of secondary 
nomination means characterized as multicomponent, separately formed and by the structure of 
certain phrase of figurative-holistic indecompoundable semantics. In linguistics it is accepted to 
distinguish the language means of primary, secondary and tertiary category. The first type is 
basically stated, extralinguistically motivated word, the second is linguistically motivated word, and 
the third is phraseological unit, which is situationally motivated by phrase. Lexical and 
phraseological categories differ in the extent of its versatility, the first is omnivorous and versatile, 
and the second shows the limitations and selectivity in this function.  

For structural -typological study of phraseological systems of different languages distinction 
between two types of universals is essential: lexical -phraseological and proper phraseological. In the 
first case dominates semasiological approach in linguistics with elements of onomasiological principle 
of language learning. From the position of lexical-phraseological universals in language and in its 
nominative system there is an important fact, that vocabulary and phraseology are not separated, but 
they are related to each other and interact with each other, mutually dependent. 
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They are one single species of nominative system of linguistic resources generalized 
category. To the sphere of lexical-phraseological universals such general semasiological categories 
as polysemy, synonymy, antonymy and homonymy are related, which are inherent in the 
vocabulary and phraseology. However, they are language categories and phenomena, but not only 
lexical and phraseological. They are able to show on their core some differences between the 
vocabulary and phraseology. Some types of derivational bases may be universal in phraseological 
systems of different languages, for example, zoonyms and associative relationship. Types of 
derivational bases may cause different new phraseological universals implications. 
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TYPOLOGICAL AND CONTRASTIVE APPROACHES TO THE STUDY OF STABLE 

PHRASES OF THE SEMANTIC WORK-IDLENESS IN DIFFERENT LANGUAGES 
 

Comparative sphere of linguistics, in particular, a comparative study of different language 
systems, structurally and genetically related and unrelated languages, including the phraseology as a 
system is very relevant in the Kazakh linguistics.  

Phraseological component of each language takes a special part in any language for various 
reasons. Not only the features of the language nature of phraseological units itself, but also of other 
levels of the language system, as well as universal and national peculiarities of different languages 
and their native speakers are reflected in phraseological system and its units called phraseological 
units.  

Consideration of phraseology and phraseological system of one of different languages in 
terms of linguistic universals - this is a new trend in linguistics. Traditionally the phraseology is 
considered in linguistics as a system and language section, reflecting primarily the national cultural 
identity of native speakers. However phraseological language system has universal qualities and 
properties at different levels of the structure of units, by the interaction with other languages we can 
research such qualities of unique phraseological equivalents. A comparative study of different 
language systems raises linguistics as a science to a new level, giving it a new cognitive quality, 
improving its cognitive, methodological capabilities, expanding its horizons, as it involves all the 
new languages, compares more and more related and unrelated languages.  

Comparative phraseological units are stable and replicable combination of words.They 
based on the traditional comparison and consist of two or more components and have one semantic 
basis and combined in one unit, for example: idleness is the mother of all evil.  

Comparison is one of the oldest ways to research differences between two or more 
languages. Phraseological units describe more a person, natural phenomena, and everyday 
situations. The analysis of comparative components gives the opportunity to research similarities 
between telated and unrelated languages. 

Comparative phraseological units constitute the largest category of adjectival phraseological 
units. Adjectival phraseological units are those that functionally correlated with adjectives.  

I. Adjectival comparative phraseological units. They are phraseological units and have in 
their composition comparing component as or like. This subclass most fully represented in English: 
idleness makes the wit rust;  

Phraseological units with the structure adj+prep+n: green with envy, full of beans, dead from 
the neck up are connected to each other by adjoining. Between the components of phraseological 
units attributive syntactic relations are identified, Dedicated class is a very small.  

The English language has another subclass with the structure adj+and+adj: high and mighty, 
fair and square, rough and ready, prim and proper. Between the components of phraseological unit 
of this subclass there is coordinative bond, uniting equal components of phraseological units [5]. 
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According to M.D. Stepanova and I.I. Chernysheva, comparative phraseological units are stable 
and reproducible combination of words, phraseological specificity of which is based on the traditional 
comparison. Structural and semantic peculiarity of phraseological units of this group is that the 
characteristic of properties or action occurs through the comparative group or comparative subordinate 
clause. Characteristic conjunctions for such structures have equivalents in Russian language как (будто, 
точно), in English as (like). For example: as close as an oyster. Comparative group or subordinate 
clause describes the property or action, the condition through the concrete image, which shows a 
comparison. The semantics of comparative units represent the intensity of the movement, the degree of 
manifestation of a property, assessment. For example: as daft as a brush – glupyj kak probka-tauyktyn 
miyndai mi zhok. Semantic transformation is that the comparison group in combination with the 
component receives the new significance. Scientists hold opinion that the structures of comparative 
phraseological units in English, German and French have mainly two-component structure (I.I. 
Chernyshev, A.V. Kunin, and A.G. Nazarian). Comparative phraseological units consist of two 
components, which are connected with the comparative conjunction: 

1) The basis word, the object of comparison are not included to the comparative phraseological 
unit; 

2 ) through the comparison part phraseological unit describes the difference or similarity  
As comparison each language uses the adjectives and adverbs. Sometimes verbs will be used as 

comparision element.By the comparision each language uses units with two constant components.  
The logical construction consists of three things: a comparison object, the image of 

comparison and indication of similarity. 
Linguistics emerged as an independent science, as we know, in the middle of the 19th century, 

and its first form, as the science that studies human language was comparison of languages, but only 
from one position - a historical perspective. This direction is known in linguistics as comparative 
historical linguistics and its founders were such scholars as F. Bopp, R. Rusk, J. Grimm. Comparative-
historical linguistics had its own goals and objectives in the study of human languages and in 
accordance with it carried out their investigation. In this direction there were set the following 
objectives: a) to identify affinity of Germanic languages through the study of their language similarities 
in historical perspective, b) Germanic languages reconstruction on the basis of the original language and 
tracking of deviations from the character in various Germanic languages in the further course of their 
development, c) the creation of genetic and morphological classification of languages,  
 the establishment of the laws of historical change in the same language at different stages of 
historical development. Vocabulary study of German language in historical perspective has been 
known to the creation and production of etymological dictionaries, which have not lost their 
relevance until the present day . 

A comparative study of languages is not done only in historical terms, that is, diachronically, but 
also from the perspective of the current state and the operation of related and unrelated languages, in 
synchrony. Requirement of simultaneous and systematic study of human language was made as it is 
known by the Swiss scholar Ferdinand de Saussure, who proposed to distinguish such things as 
language and speech, as they are two important features of human language, and they describe it from 
two different directions. In a comparative study of related and unrelated languages in synchrony there 
are three approaches or three varieties of comparative linguistics. The first of these is designated as 
comparative linguistics, and its main aim is to identify, mainly similarities, commonalities, both in 
related and in unrelated languages. The second is called comparative and contrastive linguistics, and it 
sets a different purpose, in particular opposite. It aims to find only the differences between the 
languages, that is to look for properties and attributes that are unique to any language and absent in all 
other comparable languages. The third is known as typological linguistics, and it combines the first two 
linguistics, since it reveals both a common and distinctive features, and signs in different languages . 
Phraseological units, that are stable combinations of words, appear, as you know, in any language, so 
they are linguistic universals, as they are found in all languages.  

Phraseology, as every other science, has its own object of study and its own history of 
development. Phraseology is the science of set phrases of a language or its phraseological units. 
Language is a very complex phenomenon, which has its own structure and its units.  

The latter includes the phonemes, morphemes, words, phrases, sentences, text, and 
discourse. Phraseological units in their form and structure are the phrases and sentences. But not all 
the phrases or sentences can be regarded as phraseological units of the language. In this regard, in 
any language there are two types of phrases and sentences:  

 Free or variable:- live in idleness;  
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b) Stable: folly is wise in her own eyes. 
The first did not belong to the phraseology, because it is created by a speaking person himself 

depending on its communicative intentions and rules of association of individual words in a phrase or 
sentence in a particular language. Such phrases or sentences can make infinite, as these possibilities are 
endless. Such formations are classified as a unit in terms of what a person wants to say. In these phrases, 
we can change any aspect of the structure of the organization according to their linguistic system, the 
grammar, the rules of a language, in any direction phonetics, grammar, vocabulary, communication, 
stylistic transformation. Although the structure of phraseological units as phrases or sentences edits or 
converts them not because they have their own language features but because they are unique and they 
are distinguished from the free variables or phrases and sentences. Among the various features or 
categorical attributes phraseological units should primarily emphasize the stability of their structure and 
composition, idiomatic nature of their semantics, their national and cultural labeling ability, their 
belonging to the speech, namely to the phraseological system of a language. They are similar in their 
linguistic nature of the word, because they are just like words, ready, already created a unit of language, 
and they should be as the words taken for what they are, and to use in the speech, although their 
structure is in phrases. Despite the diversity of the development of many current issues, relevant to this 
day, a comparative study of phraseological systems of different languages remains. Mutual correlation, 
comparing and contrasting of items, forms, categories and other linguistic phenomena appears as a 
prerequisite characteristic of each, as well as establishing significant formal and conceptual connections 
between them.  

The main element of the linguistic comparison is identification of identical and differing of 
characteristics comparing the facts of language . The comparison makes it possible to identify the 
similarities and differences between languages. Problems of comparative phraseology receive 
widespread coverage in the literature in recent years. 

The first who paid attention to a special category in the system of word combinations and noted 
them as stable phrases, introduced the term of phraseological unit, worked out special criteria for their 
identification, was Sh. Bally. However, the basis of phraseology as a separate independent linguistic 
discipline was developed by an academician Vinogradov, who created a semantic theory of 
phraseological units classification. In the modern theory of phraseology narrow and broad understanding 
of the phraseology and interpretation of it as a lexical syntagmatic are distinguished. It goes back to the 
ideas of E. D. Polivanov that phraseology refers to the lexicon in the same way as syntax to 
morphology. In the history of phraseology as a special branch of linguistics there are three periods: 
classical, modern and postclassic, and each of them has its own research problems and issues. A 
comparative study of the phraseology puts even in its classical period, although at this time it is more in 
terms and categories of purely phraseological science in descriptive and historical vein.  

Comparative study of phraseology was prompted by a variety of factors. Collation and 
comparison as one of the areas in linguistics, is aimed at identifying the common foundations of human 
language, patterns of development, change, interaction and mutual influence of different languages in 
the world and in relation to relevant phraseology of all languages. These include practical reasons and 
applications of order - the teaching and learning of foreign languages and the theory and practice of 
translation, including machine translation. There is a great impact of these factors on the division within 
a comparative analysis of phraseology, comparative, structural and typological and areal phraseology. 
The first is focused on a comparative study of related and unrelated languages, it touches the transfer of 
phraseological units, the second is in the center of attention, there are issues related to the creation, 
nature and characteristics of phraseology, areal analysis combines phraseological units by geography. 
Intensive development is characterized by the differentiation of the phraseology of the subject of 
research, methods of its study and the involvement of new problems, which are based on existing 
theoretical framework. Comparative analysis of different languages forms a special section - 
comparative phraseology. The special position of phraseological units in the language leads to constant 
comparison of them not only with other phraseological units, but also with the formation of other levels, 
tokens, regular combinations of words, structural and syntactic patterns. 
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ПЕДАГОГТІҢ КƏСІБИ ШЕБЕРЛІГІ, ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ 

 
Дамыған елу елдің қатарында болу – еліміздің даму стратегиясының басты саясаты. 

Елдің дамығандығының белгілері ғылым мен техниканың, экономиканың жетістіктері болса, 
мұның барып тірелер жері – білім, ал білім беру тетігі – педагог [1].  

Педагог – деп жалпы білім беретін оқу орындарында бір немесе бірнеше пəнді 
беретін маманды айтады. Əртүрлі білім беру қызметпен айналысатын адамдарға 
қолданылатын жалпы термин.  

Бүгінгі заман талабына сай педагог – ол рухани дамыған , педагогикалық 
технологияның қыр-сырын жетік меңгерген шығармашыл тұлға болуы тиіс.  

"Педагогтың кəсіби құзыреттілігіне не жатады?" деген сұраққа жауап бермес бұрын, 
кəсіби құзыреттілік терминінің мəнін ашып алайық. 

Ұстаздың педагогикалық шеберлігі мен кəсібилігінің айырылмас құрам бөлігі ретінде 
оның кəсіби құзыреттілігі саналады. Құзыреттілік ұғымы адамның қайсыбір қызметті 
атқаруға дайындығының құймасын сипаттайды. Қазіргі кезде жалпы жəне кəсіби білім 
берудің теориясы мен практикасында жиі қолданылуда. 

А.К.Макрова кəсіби құзыреттіліктің бірнеше түрін бөліп көрсетеді де, олардың болуы 
адамның кəсіби жетілгендігінің көрсеткіші деп санайды: 

 Арнайы құзыреттілік. - Əлеуметтік құзыреттілік. - Тұлғалық құзыреттілік. - Даралық 
құзыреттілік. 

Педагогикалық қызметтің ерекшелігі тек бір тар мамандық бойынша құзыретті 
болуына жол бермейді, оқытушының кəсібилігі кəсіби құзыреттіліктің барлық түрінің бір 
тұтастығымен анықталады [3].  

Педагог қызметінің түріне қарамастан олардың əрқайсысында құзыреттілік екі негізгі 
компоненттен тұрады: 

 Оқытушының теориялық дайындығын анықтаушы білімдер жүйесі.  
 Оның кəсіби қызметін іс жүзінде атқаруға дайындығының негізгі құраушысы 

болатын ептілік пен дағдылар жүйесі. 
Педагогтың мəртебесін көтеретін басты күш - оның кəсіби құзырлылығы. Кəсіби 

құзырлылық маманның əлеуметтегі қабылданған стандарттар мен нормаларға сəйкес өзінің 
кəсіби-педагогикалық қызметін атқаруға дайындығы мен қабілетін анықтайтын кəсіби 
білімдер мен дағдылар жиынтығы немесе жекелік-кəсіби сипаттама. Кəсіби құзырлылық - 
мұғалімнің педагогикалық əрекетті өте жоғары деңгейде атқара алуы, педагогикалық қарым-
қатынасқа түсе алуы нəтижесінде оқушылардың білімділік жəне тəрбиелік деңгейінің 
жоғары болуын қамтамасыз етуі. Білімнің сапасын қамтамасыз ететін педагогтар 
болғандықтан, ең алдымен олар сапалы қызмет көрсетуі тиіс. 

Кəсіби құзыреттілік – жеке тұлғаның кəсіби іс-əрекетті атқаруға теориялық жəне 
практикалық əзірлігі мен қабілеттілігінің бірлігі. Ал педагог маманның кəсіби 
құзыреттілігіне мұғалімнің оқу-тəрбие үдірісін ұйымдастыруда өз мамандығына байланысты 
барлық теория мен практиканы меңгеруі, жеке тұлғаны қалыптастыруда, яғни 
оқушыларымен жұмыс істеуге бағытталған қабілеттерінің бірлігі. Осыдан кəсіби 
құзыреттілік ұғымына педагогқа тəн болуы тиіс барлық, қасиеттер мен қабілеттер 
кіретіндігін аңғару қиын емес. Яғни, мұғалімнің білім-білік, дағдылары, өз мамандығына 
қатысты білімдер жүйесі, жұмыс істеу шеберлігі, мəдениеті, психологиялық қасиеттері, 
қарым-қатынас стилі, педагогикалық такт, əдеп т.б жатқызамыз [3].  

Мұғалімнің құзыреттілігі оның сабақты нəтижелі жүргізуіне де тікелей байланысты. 
Сабақ нəтижелі болуы үшін мұғалімдер төменгі ережелерді ескергендері дұрыс:  

 өте жинақы болу, оқушылардың алдына қоятын мақсат нақты, айқын болуы жəне 
мақсатқа жетудің жолдарын ретімен, бірізділікпен жүргізе білу; 
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 оқушыларды төмендетіп, жөнді-жөнсіз ұрыспау, олардың білмегеніне ренжімеу, 
мейірімді болу. Егер сыныптың көпшілігі түсінбеген болса, онда өзіңіздің кемшілігіңізді 
іздеңіз;  

 оқушылардың сөзін бөлмеу, соңына дейін сөйлеуге мүмкіндік беру, оқушының 
жауабы дұрыс болмаса, ол қойылған сұрақтың нақты болмауына; 

 тапсырма мен нұсқау анық, оқушы мүғалімнің талабын анық түсінетін болуы шарт;  
 сабақ барысында оқушылардың зейінін тұрақтандыру, егер ауытқулар болса, 

тақырыпты өзгерту немесе қосымша материалдарды пайдалану, оқушылардың ынта-
ықыласын, қызығушылықтарын қадағалап отыру;  

 сабақты дəл уақытында бастау, уақытты үнемдей білу, тəрбиелік ақыл-кеңесті ұзақ 
уақыт айтып тұрудың қажеттілігі аз; 

 оқушыларға қойылған талап міндетті түрде жүзеге асуы керек;  
 сабақтың өткізілу темпі интенсивті, бірақ оқу материалдарын оқушылар толық 

меңгеруіне жағдай жасалуы шарт; 
 оқушылардың жауабын мақұлдап, ынталандырып, қоштап отыру қажет. 
Мұғалім қызметінде өз кəсіби құзыреттілігін жетілдіре отырып жетістікке жетудің 

алғы шарттары: сырт кескін-келбеті; пəндерді сабақтан тыс ақпараттармен қамтамасыз ету; 
мінез-құлқы, пайымдау мүмкіндіктері, оқу процесінде қарым-қатынас мəдениетін сақтай 
білуі; əзіл-қалжыңға мəн бере білуі; оқушылардың жеткен жетістіктерін мақұлдай, қолдай 
білуі; шыдамдылық жəне төзімділік; басқалардың пікірін сыйлай білу; еркіндік, икемділік; 
кез - келген жағдаятты оңтайлы бағытта шешуге арналған əдіс-тəсілдерді тиімді пайдалана 
алу; балалардың қызығушылығына қарай əрекет ете білу дағдысы. Егер мұғалім жоғарыда 
аталған шарттар мен өзін-өзі жетілдіруге арналған мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланса, онда 
мұғалім өз жұмысының нағыз шебері болатыны даусыз. Қазіргі қоғамға сəйкес жеке тұлғаны 
қалыптастыру үшін мұғалімнің кəсіби құзыреттілігі де сай болар еді.  

Ұстаздың шеберлігі - талантты қажет ететін ерекше бір өнер емес, бірақ, ол басқа да 
мамандарды шеберлікке үйретуде қажет болатын мамандық. Жас ұрпақ тəрбиесіне бүкіл 
ғұмыры мен қажыр-қайратын жəне бойындағы асыл сезімдерін бағыттаған мұғалімдерді 
айтуға болады. 

Ұлы ғұлама Əл-Фараби: "Ұстаз ... жаратылысынан өзіне айтылғанның бəрін жете 
түсінген, көрген, естіген жəне аңғарған нəрселердің барлығын жадында жақсы сақтайтын, 
бұлардың ешнəрсесін ұмытпайтын ... алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі ..., меніңше шешен, 
өнер-білімге құштар қанағатшыл жаны асқақ жəне ар-намысын ардақтайтын, жақындарына 
да, жат адамдарына да əділ ..., жұрттың бəріне ... жақсылық пен ізеттілік көрсетіп ... 
қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек" дейді [2].  

Абай атамыздың: «Ақырын жүріп анық бас, Еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен 
жалықпас, Үйретуден балаға» - деп айтқанындай, мұғалім үшін кəсіби шеберлікке жету, өз 
мамандығының данышпаны болу бір күнде пайда болатын дүние еместігін біз жақсы 
түсінеміз жəне өмір бойы ізденішулікті, зерттеушілікті талап ететін мамандық екенін анық 
аңғарғанда ғана толық нəтижеге жетуге болады. Мұғалімнің əрбір сөзі мен ісі, қимылы, 
киімі, аяқ алысы, жүрісі, көзқарасы психологиялық жəне ізгілік тұрғысынан шəкірт 
жүрегінен үлкен орын алады. Əрбір ұстаз үшін оқу – тəрбие процесін ұйымдастыруда мол 
білімділікті, ақылдылықты, дұрыс іскерліктер мен дағдыларды қолдануды қажет етеді. Осы 
ретте кейбір мəселелерді жаңаша көзқараспен қарастыруды жөн деп есептей отырып, 
мынадай эталондарды атап өтуге жөн көрдік: 

 сабаққа педагогикалық-психологиялық талдау жасау; - дамыта оқыту жүйесінің мəні 
мен міндеттері; - сабақты ұйымдастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері; 
 мұғалім жұмысының шығармашылық сипаты [2].  

Білім берудің даму бағыты мен технологияларын қамтитын көптеген педагогикалық 
технология қолданып жүргені мəлім. Олар: Д.Б.Эльконин , В.В.Давыдовтың «Дамыта оқыту» 
технологиясы, Ж.Қ.Қараевтың «Деңгейлі саралап оқыту» технологиясы, П.М. Эрдниевтың « 
Дидактикалық бірліктерді ірілендіру» технологиясы, В.Ф. Шаталовтың «Тірек сигналдары 
арқылы оқыту» технологиясы, «Ойын арқылы оқыту» технологиясы, т.б.  

Жаңа технологияларды пайдалану оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін 
ұйымдастыруда тигізер пайдасы зор. Осының нəтижесінде оқушылар өздігінен бақылауды 
үйренеді, оларда тапсырылған істі орындаудағы жауапкершілік сезім, еңбексүйгіштік, 
табандылық, ұйымшылдық, бір-біріне деген жолдастық көмек қалыптасады. Дидактикалық 
мақсатына қарай өз бетінше жұмыстарды, жаңа материалдарды оқып үйренуге дайындық,  

281 



жаңа материалды оқып үйрену, бекіту, қайталап пысықтау жəне бақылау деп бөлуге болады 
[3].  

Ал оқушылардың өз бетінше білім алуы – олардың шығармашылықпен жұмыс 
істеуіне əкеледі. Шығармашыл оқушы – дарынды оқушы. Дарынды оқушылар – 
сапалылықты қамтамасыз ететін сапалы мұғалімдерді қажет етеді. Яғни, бүгінгі күннің 
мұғалімі – шығармашыл болу керек. Ол өздігінен қаншалық ізденсе, болашақ ұрпаққа 
соншалықты сапалы білім бермек. Ендеше мұғалімнің күш-қуаты, көңіл-күйі жоғары болуы 
керек, сонда сабақ беру сапасы арта түсіп, еңбегі жанады.  

Егер мұғалім ата-анамен бірлесіп баланың қызығушылығын дамытса, онда ол 
əрқашан арқа сүйейтін жақтарын тапқаны. Егер мұғалім өз пəнін сүйсе, педагогикалық 
мəдениетті меңгерсе, оқушылардың жас жəне жеке ерекшеліктерін түсіне білсе, баланың 
қызығушылығын дамытуда үлкен жетістіктерге жетеді, оқушыларының білімге деген 
құштарлығын дамыта алады. Педагог үшін ең бастысы – оқушыларды өз еңбегімен ештеңеге 
теңгерілмейтін еңбегінің жемісін көруге тəрбиелеу. Сондықтан ұстаз бүгінгі ғана емес, 
ертеңге, болашаққа қызмет істейді. Ол заман дамуынан артта қалмастан, өзін-өзі жан-жақты 
дамыту үшін саяси-идеялық дəрежесін, ғылыми-теориялық мəселелерді, жоғары оқу 
орындарына қойылатын талаптарға сəйкес меңгеруі тиіс. Егер ол өзінің теориялық білімін 
өмір талабына сай жетілдіріп отырмаса, онда жастарды жан-жақты дамытып, тəрбиелеуге 
шамасы келмейді. Социологтардың зерттеу мəліметі бойынша университет бітірген 
инженерлердің білімі 6-8 жылдардан кейін ескіреді. Ал мұндай жағдайды болдырмау үшін 
мұғалім үнемі ізденіп жұмыс істейді.Сондықтан оның шығармашылық іс-əрекеттері, 
мысалы, арнаулы əдебиеттер мен пəндік журналдарда жарияланатын тың мəселелерімен 
таныс болуы, ғылыми-семинарлар мен конференцияларға белсене қатысып, үлес қосуы ой-
өрісін кеңітеді. Педагогикалық үрдісте озат тəжірибесі кеңінен қолданудың маңызы зор. 
Өйткені терең білім мен тəрбие беру, педагогикалық озат тəжірибені зерттеу, жинақтау жəне 
тараудың нəтижесі, мұғалімдердің шығармашылық ісінің жемісі.  

Білім берудегі əлеуметтік қажеттілік пен қажеттілікті қанағаттандырудың арасындағы 
қарама-қайшылық білім беру саласының дағдарысына əкеліп соғуда. Сол себепті 
мұғалімдердің əдістемелік шығармашылығын дамытуды педагог-мамандардың біліктілігін 
жетілдіру жүйесінде ұйымдастыруды, оларды кəсіби компетенттілігі негізінде жүзеге асыру 
қажеттілігі туындайды. Бұл тəсіл білім берудің нəтижесіне басты орын береді. Оның сапасы 
алған білімнің көптігімен емес, сол білімді қолдана білумен маңызды. 

Компетенция – жеке тұлғаның таным мен тəжірибе арқылы жетік меңгерген 
мəселелерінің жиыны десек, «компетенттілік» - компетенцияға ие болу дегенді білдіреді. 
Сонда білім беру саласындағы компетенция – оқыту мақсаты, компетенттілік – оқыту 
нəтижесі деп қарастырамыз. 

Оқытудағы «компетенттілік тəсіл» оқушыға қойылатын мектептегі талаппен өмірлік 
талаптарды ұштастыру. 

«Түйінді компетенттілік» деп адамның өмір сүруіне қажетті жəне өзгермелі қоғамда 
кəсіби қызметінде табысты болуына байланысты компетенттіліктерді айтады. 

Оқыту кірпішті бір қолдан екінші қолға бере салу емес, керісінше идеяларды біз 
дайын күйінде бермей, оқушылардың өз идеяларын ұсынатынтай етіп ұйымдастыруымыз 
керек. Басты мəселе мəліметтер мен мағлұматтар, яғни ақпарат көлемінде емес. Мəселе – 
қажетті ақпаратты игеру жолдары мен əдістерінде. Білім алушыны айналаны танып біліп, 
одан өзіне қажеттіні таңдай алу, өз бетінше ізденіп, білімін, тəжірибесін молайту жағдайына 
қоя білу керек . Оны қалай жүзеге асырамыз? Оқыту сабақ тақырыбынан басталады. Осы 
күнделікті сабақ тақырыбының өзін өзгертіп, шешімін табуды қажет ететін проблема түрінде 
ұсынсақ, осы арқылы оқушыға жақындасақ, қызықтырсақ болады.  

Оқушылардың жауабын бағалау кейде қиындық тудырады. Кейбір оқушылар 
талпынады, қателеседі. Қате пікір айтсада түзеуге үйретіп, көңілін ескеріп отыру керек. 
Көбіне кейбір оқушылар қателесуден қорқып, сөйлеуге жүрексінеді. Сондықтан «сен дұрыс 
айтпадың, пікірін қате» демей, «иə, мүмкін басқа да пікір бар шығар, қайсысын таңдаған 
дұрыс?» деп, қорқыныш сезімін сейілтіп отыру керек. Оң нəтиже бірден көрінбейді. Ол үшін 
шыдамдылық, төзімділік керек. 

Қазіргі əлеуметтік-экономикалық жағдайда педагогтардың кəсіби біліктілігін 
қалыптастыруға жағдай тудыру əрбір басшыдан саналы көз қараспен саралауды талап етеді. 
Оқытушылардың өздігінен білімін жетілдіру қабілеттілігінің диагностикасы, ұстаздардың өз 
білімін көтеруге уақытының тапшылығы – негізгі кедергі деген ой туындатады. Осы себепті  
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мектепте өткізілетін əдістемелік жұмыстардың өте тиімді, танымдық пайдалылығы жоғары 
деңгейде өтілу қажеттілігі – күн тəртібінде тұрған мəселе. Əрбір ұстаз педагогика 
ғылымының, педагогикалық іс-тəжірибе жетістіктерімен таныстырылу керек, оны талдап, іс-
тəжірибеде қолданып, тарату керек. Педагогикалық шеберлікті дамытып, озат педагогикалық 
технологияны енгізу керек. Жас педагогтардың кəсіби біліктіліктерін жетілдіру керек. 
Ұжымның жұмысқа, оқытуға, тəрбиелеуге деген жалпы көзқарастарын бірізділікпен 
қалыптастыру қажет.  

«Алдыңғы қатарлы мұғалімдер оқуды бітіргеннен кейін өз беттерінше дамымайды 
немесе мұғалім болып туыла алмайды. Керісінше, олар əрқашан даму үстінде болады. Өз 
мамандықтарын алғаннан кейін мұғалімдер əріптестерімен əңгімелесіп, бірігіп жұмыс жасау 
арқылы жалғаспалы, тұрақты білім мен өз өнерлері жөнінде терең ойлану арқылы өздерінің 
кім екендігімен, не үшін қызмет жасайтындықтарын анықтауды қажет етеді», - деген екен бір 
белгілі педагог. Олай болса, əріптестер, қандай пəн болмасын, жас ұрпақ үшін қызмет жасап, 
қашанда даму үстінде жүретін шығармашыл ұстаз болайық. 
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ – ОТЫНШЫ ƏЛЖАНОВ 

 
Алаш қайраткерлерінің өмірі мен қоғамдық қызметін зерттеу қазіргі таңда өзекті 

болып отыр. Ұлттық зиялы қауымның көшбасшылары болған Алаш қайраткерлерінің ұлттық 
идеясы келешек ұрпақ үшін таптырмайтын үлкен қазына. Алаш партиясы бағдарламасының 
əр бөлімі ұлт мүдддесі үшін жазылғаны бəрімізге мəлім. Олардың көбісі қазіргі таңдада 
еліміздің саяси-экономикалық жағдайын дамытуда көрініс тауып, жаңғыруда. Сол кезде 
ұлтттық армия құру бағдарлама бөлімінде ерекше аталған болатын. 1918 жылдың басынан 
бастап Алаш жасақтары құрыла бастаған. Сол жасақтардың бірін жерлесіміз, Алаш 
қайраткері Отыншы Əлжанов басқарған.  

О.Əлжанов ағартушы - публицист ретінде Алаш қозғалысының көрнекті өкілі болған. 
Алашорда үкіметінің мүшесі, Жетісудағы Алаш қозғалысының басшыларының бірі, 
ағартушы-публицист, халық мұғалімі Отыншы Əлжанов 1873 жылы 12 тамызда бұрынғы 
Семей облысы, Зайсан уезі, Нарын болысының 16 ауылында ауқатты отбасында дүниеге 
келген. Отыншы Əлжановтың əкесі Əлжан - əйгілі аға сұлтан Құнанбайдың Найман еліне 
ұзатылған туған қарындасы Тайбаланың асырап алған баласының бірі. Тұңғышы - 
Бақтыбайды (Ізғұтты) Құнанбай жиені ретінде өз қолына алып тəрбиелеп өсірсе, Əлжан 
Тайбала бəйбішенің тəрбиесінде өседі. Əлжан жалғыз ұлы Отыншыны орысша оқытуға 
ынталы болып, тоғыз жасар кезінде, 1882 жылы 12 қыркүйекте Зайсан қаласындағы ер 
балаларға арналған бастауыш орыс-қазақ училищесіне берген. Жас шəкірт аталған 
училищені 1887 жылы үздік бітіреді. Ұлына орта білім беру ниетімен Əлжан Отыншыны сол 
жылы Омбы қалалық училищесіне оқуға береді [1, 77 б.].  

Сондай-ақ жас дарын осы училищені 1890 жылы ойдағыдай тəмамдап, Омбы мұғалімдер 
семинариясында оқыған. Сол кезде Омбы қаласында шығып тұрған «Киргизская степная газета» 
мен «Дала уəлаятының газеті» атты басылымдарда қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіне қатысты 
мақалалар жазып тұрған. Сонымен қатар, қазақ даласында мектептер ашып , онда қазақ не қазақ 
тілін білетін мұғалімдердің сабақ беруін, оқу-ағарту саласының басқа да толғақты мəселелерінен 
сөз қозғап, баспасөз бетіне көтеруі оның белгілі орыс шығыстанушысы жəне Патша 
əкімшілігінің ірі шенеунігі, Семей жəне Ақмола облыстарының халық училищелерінің 
директоры А.Е.Алекторовтың көзіне түсіп, қолдауына ие болған. 
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1905 жылы 10 мамыр – 3 маусым аралығында Санкт-Петербург қаласында «Шығыс 
бұратаналарын » оқыту мəселелеріне арналған ерекше мəжіліске Дала уəлаятындағы қазақ 
мұғалімдерінің атынан барып, сөз сөйлейді. Мəжіліске II Николай патша мен халық Ағарту 
министрі Глазов қатысқан. 1907 жылы қыркүйек -қазан айларында Санкт-Петерборда Халық 
ағарту министрлігі ұйымдастырған жиналыста да Əлжанов бұратана халықтардың оқу-ағарту 
мəселелері жөніндегі 1906 жылы 31 наурыздағы «Ережеге» қатысты пікірін, сын 
ескертепелерін баяндап шығады [2, 10б.].  

Сол жиналыстан оралған соң белгілі орыс шығыстанушысы, Семей жəне Ақмола 
облыстарындағы Халық училищелерінің директоры А.Е.Алекторовтың жəрдемімен 1907 
жылы Көкпекті 2 кластық орыс-қазақ училищесінің меңгерушісі болып тағайындалады. 
Өскемен, Зайсан уездеріндегі қазақ мектептеріне басшылық жасау міндетін қоса атқарады. 
Мектеп ісін жолға қоюда көптеген шаралар ұйымдастырып, мектеп ашуға ел байларын 
жұмылдырады. 

Көкпектіде ол тек ұстаздықпен айналыспай, істі болған, зəбір-жапа шеккен 
қазақтардың мұң- мұқтажын жоқтап, оларға нақты көмек қол ұшын берген . Дала өлкесіндегі 
миссионерлік бағыттағы оқу жүйесінің зардапты əрекеттерін əшкереледі. Осы жылдары ол 
Қошке Кемеңгеровтың апасы Нұржамилаға үйленді [3, 150б.]. 

Атап айтқанда, О.Əлжанов Көкпектіде тұрып жатқан қазақтардың жер мен судың 
түпкілікті иесі бола отырып, оны пайдалануда орыс шаруалары мен саудаға құныққан татар 
көпестеріне есесі кетіп, теңдік ала алмай отырғанын көріп-білді.  

Қазақ жерінен қала үлесіне, əскери жасақтар үлесіне, қазына үлесіне, орман 
шаруашылығы үлесіне деп кесіп алынған жерлерге қазақ бұқарасының аяқты малы түсіп 
кетсе иесіне айып салынып, абақтыға жабылып, істі болып жатса, ал тасты, шөлді, қуаң 
жайылымына жүздеп, мыңдап ала жаздай малын жайған, қазақ жерінің өрісін тарылтып, 
құтын қашырған орыс алпауыттары мен татар саудагерлеріне ешқандай заң қолданылмады. 
Осындай шектен шыққан қиянатты көре, біле тұрып Отыншы Əлжанов қол қусырып отыра 
алмады. Заңға жүгініп əділет сұрап, өтініш-арыздар жазды. Отыншының ақ сөзін 
арсыздықпен теріс жорыған Патша əкімдері оның өзіне пəле жапты. Оның əділеттілік сұрап, 
заңға жүгінуін қазақ халқын Патша үкіметіне қарсы үгіттеп , қазақ жеріне орыс 
келімсектерін қоныстандыру саясатына қарсылық көрсету деп білді [4, 65.б]. 

«Алашорда» үкіметінің негізін қалаушылардың бірі, белсенді көшбасшы Отыншы 
Əлжановтың өмір дерегінде: «1917 жылғы ақпаннан Жетісу облысындағы Алаш қозғалысы 
жетекшісінің бірі болды. Ол Екінші жалпы қазақ съезінде (Орынбор, 1917 жылдың 5–13 
желтоқсаны) Жетісуда құрылған Алаш əскерлерінің қолбасшысы болып, большевиктерге 
қарсы соғысты ...» деп жазылған [5, 77.б].  

Ал 1917–1918 жылдары Тарбағатайдың «Қызыл қырандарының » қатыгездігі шектен 
шығып, тау етегіндегі халыққа зардабы тиіп, қия басқанның көзін жойып, қан қақсатып 
тұрған. Сондықтан да Тарбағатайдың күнгей беттерінде Алаш жасақтарының бір легі 1918 
жылдың басынан құрыла бастайды. Енді алаш сарбаздары атпен сапқа тұрғанда аттың түсіне 
қарай тұрған (көк аттылар бір қатарға, жирен аттылар бір қатарға) болатын. Ал жерде жаяу 
тұрғанда роталар ру бойынша сапқа тізілген. «Байжігіт» ротасы, «Сыбан» ротасы, 
«Болатшы» ротасы тағы солай . Алаш полкінде 3 дөңгелекті, атпен сүйретіп жүретін 14 
зеңбірек болған. Оларға офицерлер басшылық жасаған. Көшпелі ас-ауқат болған, қазандар 
дөңгелекті рамаларға орнатылып, атпен тартылып жүреді екен. Жол үстінде ас əзірлене 
берген. Бағындырған ауылдардың үйлерінде күзет қойып, əр шаңырақта бірнеше сарбаздан 
тұра береді екен. Алаш полкі соғысты əрдайым сəтті жүргізген . Əсіресе О.Əлжановтың 
басшылығы тұсында ірі жеңістерге жетіп отырған. Себебі, Жетісу майданында əскери 
дайындық сауатты жүргізілген. Атпен шауып келе жатып екі жақтағы қарға шаншылып 
қойылған шыбықтарды қылышпен шапқанда шыбықтар тіп-тік түсуі керек екен. Гранатаның 
үстіндегі пестонын таспен ұрып, «быж» ете түскенде лақтыру, мылтықты дəл ату, окоп қазу, 
қорғану тəсілдері - бəрі жаттықтырылады. «Алаш» əнұраныда үйретіледі. Отыншы бірде 
Лепсіден Көктұмаға (Бақтыға) келіп, сарбаздардың дайындығын көріп, олардың алдында сөз 
сөйлейді. Оның мына бір қанатты сөзі сарбаздардың жадында мəңгі сақталып қалған: «...Көз 
алдыңа елестетіңдер! Ресей үкіметі бұрын ақбоз ат сияқты болатын. Сол ақбоз аттан аттың 
қасқасындай ғана Ақ үкіметі қалды. Қасқа бара-бара төбелге айналады да, жирен ат болады... 
Ол үкіметтен жеті ата-бабаңның ұрпағына иненің жасуындай жақсылық келмейді. Тек Құдай 
қайдасың деп аспанға, көкке шыққанда əлемді шарпып, өз-өзінен құлайды» [6, 77б]. 
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Жалпы Отыншы Əлжанов ұзын бойлы арық, қара кісі болған. Ол құралайды көзге 
атқан қас мерген болған екен. Жаттығу алаңында наганмен де, мылтықпен де көкке 
лактырған тиындарды атып ұшырады екен.  

О.Əлжанов қаза болғаннан кейін Жетісу майданында қызылдарға қарсы соғысып 
жатқан Алаш полкіне тікелей атаман Анненковтың өзі басшылық жасаған көрінеді. 

Яғни, Жергілікті шенеуніктерден жапа шеккен қазақтардың мұң-мұқтажын жоқтап, 
оларға нақты көмек берген О.Əлжановтың əрекетінен қауіптенген Патша əкімшілігі орыс 
шаруалары жəне татар саудагерінің атынан жалалы арыз ұйымдастырады. Отыншы Əлжанов 
1909 жылы Дала генерал- губернаторының жарлығымен тұтқындалып, 6 қыркүйекте Жетісу 
облысының Лепсі уезіне жер аударылады.  

Алаш қайраткерлерінің ел мүддесі үшін атқарған ерен істері жадымызда мəңгі 
сақталуы тиіс. Олардың Отанға деген патриоттық сүйіспеншілігі қазіргі ұрпаққа үлгі. 
Сондықтан, Алаш қайраткері-Отыншы Əлжановтың біз білмеген ерен ерліктері мен 
қоғамдық қызметін жан-жақты зерттеп тарихи айналымға қосу қажет. Осы тұрғыда жазылған 
баспасөз беттеріндегі мақалаларды жинақтап, талдау жасап ғылыми-зерттеу еңбегіне 
айналдырған дұрыс деп ойлаймыз. О.Əлжановтың ерлігін мақтанышпен еске ала отырып, 
алдағы уақытта арнайы зерттеу еңбегін жазуды алдымызға мақсат тұтып отырмыз. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН МОБИЛЬДІК ҚОСЫМША 

ТРЕНАЖЕРЫН ҚҰРУ (ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ПƏНІ) 
 

Біздің заманымызда мобильді құрылғылар адамдардың күнделікті өмірінде орнықты 
орын алады. Олар өзінің жолын телефондар ретінде алып, салдарынан одан жоғары 
функцияларына ие болып, ақыр аяғында пайдалы көмекшілерге айналды. Бұдан əрі, 
ғаламтордың дамуымен мобильді құрылғысы дүниежүзінің кез келген жерінен дүниежүзілік 
ақпараттық ресурстарына қолжетімділігінің амалы болып табылады. Егер ақпарат қазіргі 
қоғамда неғұрлым талап етілетін ресурстардың бірі болып табылатынын есептесек , сондай-
ақ мобильді құрылғыларының бағасына, техникалық сипаттамаларына жəне сапасына əсер 
ететін технологиялардың дамуына назарымызды аударсақ, онда тіпті табиғи салдарымен 
қазіргі уақытта мобильді құрылғысына деген сұраныс өте жоғарғы деңгейде болып саналады.  

Көптеген компаниялар өзінің жасау тізімінде мобильды техниканы таңдауда. 
Планшеттер, смартфондар, телефондар, навигаторлар – осы гаджеттердің атаулары күн 
сайын жаңартылады жəне қосылады. Қазіргі күнде смартфонсыз адамды көру коэффициенті 
өте азайды. Мобильды техниканы қолданудың озаттығы – оны əрбір қолдануға болады жəне 
көп уақытты жоғалтпай қолдануға болады. Бүгінгі таңда осындай техниканы тапсырушы екі 
үлкен компания: Apple жəне Samsung мобильды техниканы жасау аумағында өзінді белсенді 
көрсетіп, мобильды техниканы жасауда көшбасшы болып саналады. Əрбір компанияның 
өзінің амалдық жүйесі шығарылған.  

Мобильді құрылғыларына арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру нарығы 
мобильді құрылғыларға деген жоғары сұранысымен байланысты дамып келеді жəне əр түрлі 
мобильді қосымшалар түрлері дамытуда.  

Мобильді телефондардың жетілдіруінің басты бағыты технологиялардың конвергенциясы 
түсінігімен анықтауға болады. Мобильді телефондар бір құрылғы корпусына функционалдық 
мүмкіндігі жағынан барлық қажетті функцияларды біріктіріп отыр. 
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Мобильді қосымша - бұл белгілі бір мобильді платформаға арнайы жасалған 
бағдарламалық жасақтама (iOS, Android, Windows Phone жəне т.б.). Смартфондарда, 
фаблеттерде, планшеттерде, ақылды сағаттарда жəне басқа да мобильді құрылғыларда 
пайдалануға арналған.  

Мобильді қосымшалар жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде жазылады, содан 
кейін максималды жұмыс істеу үшін операциялық жүйенің машиналық кодына 
жинақталады. Қосымшаны əзірлеудің өзіндік сипаттамалары бар: мобильді құрылғылар 
батарея қуатымен жұмыс істейді жəне дербес компьютерлерге қарағанда аз процессорлармен 
жабдықталған. Сонымен қатар, заманауи смартфондар мен планшеттер гироскоптар, 
акселерометрлер жəне камералар сияқты қосымша құрылғылармен жабдықталған, бұл 
қосымшаның функционалдығын кеңейтуге бірегей мүмкіндіктер береді.  

Əдетте, мобильді құрылғылар кейбір алдын-ала орнатылған қосымшалармен 
сатылады. Қалғанын пайдаланушының өтініші бойынша мамандандырылған қызметтерге 
жүктеуге болады (ақылы жəне ақысыз): Apple AppStore, Google Play, Windows Phone дүкені 
жəне басқалары. Apple AppStore жəне Android Market сияқты алғашқы дүкендер 2008 жылы 
пайда болды. Екі жылдан кейін Американдық Диалектикалық Қоғам «қосымша» терминін 
жыл сөзі деп атады. 

2015 жылдың қорытындысы бойынша екі ірі нарықтың каталогтарында шамамен 3 
миллион өтінім болды. Бір жыл ішінде жүктеу саны 300 миллионнан асты. 

Мобильдік қосымшалардың ерекшеліктері: 
 графикалық жəне видеоақпараттарды хабарлама арқылы жіберу ұзақтығы шектеусіз; 
 қосымша қозғалысының ыңғайлылығы;  
 қосымшада деректер жинау ыңғайлы(орналысқан жері,тілі жəне тағы басқа); 
 интерактивті мүмкіндіктері шексіз.  
Мобильді қосымшаларды интернеттен жүктеу интерактивті процеске қатысушыларды 

тартып қана қоймай жəне жарнама ортасы да бола алды. 
Мобильді қосымшаны жасаудың жағымды жақтары. 
Мобильді қосымшаны əзірлеу мыналарды қамтамасыз етеді: 
 Пайдаланушылармен толық өзара əрекеттесу. 
Сайттардың мобильді нұсқаларынан айырмашылығы, мобильді қосымша жағдайында 

push-хабарландырулар жіберіледі. Егер сайтта жаңа нəрсе жарияланса, пайдаланушылар бұл 
туралы олар сол жерге барғанда ғана біледі. Мобильді қосымшаға жай ғана хабарлама 
жіберіледі. 

Жергілікті ескертулер дəл осылай жұмыс істейді, тек құрылғының өзінде орнатылады. 
Егер қолданушы белгілі бір уақыттан кейін одан реакция күтетін қандай да бір əрекетті 
орындаса, қосымшаның өзі бұл туралы еске салады.  

Кері байланыс үшін кең мүмкіндіктер бар. Пайдаланушылар хабарламаларды 
қосымшалар дүкендерінде жəне жеке қолданба арқылы қалдырады. 

 Сапа интерфейсі. 
Мобильді құрылғыларға арналған сайтты бейімдеу жақсы - оны кішкене экранға 

сыйғызбау керек. Барлық басқару элементтері (батырмалар, мəтіндік өрістер, сілтемелер) 
тінтуірдің курсорымен емес, саусақпен басу үшін ыңғайлы болуы керек. Құрылғы экрандары 
өлшемі мен пиксель тығыздығымен ерекшеленеді. Пикселдің тығыздығы жоғары (сетчатка 
дисплейлері) телефон экраны өте үлкен ажыратымдылыққа ие болуы мүмкін (мысалы, 1440 x 
2560 пиксель), бірақ физикалық көлемде аз болуы мүмкін. Осылайша, телефон экрандары 
ноутбуктердің дисплейлеріне қарағанда үлкенірек, бірақ диагональдары аз болуы мүмкін. 
Мобильді операциялық жүйелер өзіндік жұмыс логикасына ие, əсермен күресу үшін, 
кішкентай түймелерге кіру үшін саусақтарға өткірленгіш сатып алу қажет. Бірақ бұл логика 
əртүрлі платформалар мен құрылғыларда басқаша жұмыс істейді. 

 Даралаудың жоғары деңгейі.  
Мобильді қосымша қолданушының барлық мəліметтерін есте сақтауға жəне оның 

қажеттіліктеріне қарай интерфейсті өзгертуге қабілетті. Егер пайдаланушы кейбір деректерді 
енгізсе (мысалы, жеткізілім бағдарламасында оның үй мекен-жайы), онда ол бұл мекен-
жайды қайта енгізудің қажеті болмайды. Бұлтты синхрондау қосылған əр түрлі 
құрылғыларда да ол əрқашан толтырылған дербес деректері бар қосымшаларды көреді. 

 Желіден тыс жұмыс. 
Ұялы құрылғылардағы интернет жақында жиі болды, бірақ əрқашан емес. Ұялы интернет 

байланысы болса да, оның сапасы үйде жəне кеңседе интернет желілерінің сапасына  
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қарағанда əрдайым нашар. Пайдаланушылар интернетке қосылу тоқтатылғаннан кейін 
өнімнің байланысын жоғалтпауы үшін, мобильді қосымшаны əзірлеу жалғыз мүмкін шешім 
болып табылады. 

 Құрылғының мүмкіндіктерін толық пайдалану. 
Мобильді құрылғылар - бұл жеке құрылғылар. Олар өз иелері туралы көп нəрсені 

біледі жəне қызмет көрсету деңгейін жоғарылату үшін осы ақпаратты ,пайдалану мобильді 
қосымшалардың тез өсуінің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Мысалы, iOS құрылғы 
иесінің мінез-құлқының негізгі уақыт аралықтарын еске түсіреді: ол көбінесе А нүктесінен В 
нүктесіне ауысқанда, құрылғыны зарядтаған кезде, төсекке жатқанда, қосымшаны ашқанда. 
Егер сіз жаңалықтар қосымшасын ашсаңыз, операциялық жүйе алдын-ала «олар сізді 
жақында ашады» деп алдын-ала айтады, соңғы жаңалықтар артқы жағында жүктеледі жəне 
экранда қосымшаны көргенде, олар сізге бұрыннан көрінеді. 

Бұл тармақ аппараттық құралға қолданылады. Қолдану түріне байланысты 
мəліметтерді камера, акселерометр, компас, барометр жəне т.б. алуға болады. 

Қазақстан тарихы пəні бойынша ҰБТ - ге дайындаудың тиімді жолдары. 
Қазіргі кезде оқушылар білімін жоғары деңгейде қалыптастыру, Қазақстан тарихы 

пəнінен ҰБТ-ге дайындау мұғалім міндеті болып табылады. Сондықтан жаңа əдістерді 
пайдалану, меңгеру бірден бір қажет. Бұл əдістемелік құралдың мақсаты – оқушыларға тарих 
пəнінен терең білім беруге, жеке жұмыстар арқылы оқушылардың сабаққа белсенділігін 
артыру, шығармашылықпен ізденіс қабілетінің дамуына ықпал ететін қосымша құрал 
болады. Білім жəне ғылым министрлігінің стандартты білім мазмұнына сай жазылды. 
Қазақстан тарихын оқып білу, жоғарғы оқу орнына емтихан тапсыру үшін ғана қажет етіп 
қоймай, өмірлік қажеттілік деп қарау керек. 11 жылдан бері жоғарғы оқу орындарына 
талапкерлерді дайындау, орта мектепті бітіру, тестілеу арқылы жүзеге асырылып келеді. 
Оның ішінде оқуға түсу үшін тест тапсыратын негізгі пəндердің бірі Қазақстан тарихы. 
Сондықтан бұл пəнді оқытатын мұғалімдерге де үлкен жауапкершілік жүктеледі. Қазақстан 
тарихы пəні бойынша ҰБТ-ге дайындаудың тиімді жолдыры жəне хронологиялық 
даталарымен жұмыс істеу мұғалімнің шығармашылығы, жаңа технологияларды пайдалану 
арқылы оқушының білім сапасын жоғары болуына тікелей жауапты негізгі тұлға.  

11 сынып көлемінде мектеп бағдарламасын меңгеріп қана қоймай, өз білімдерін 
қорыта білуге үйрету. Ол үшін оқушылардың тест тапсырмалары мен жұмыс істей алатын 
білім жүйесін икемділігін жəне дағдысын қалыптастыру. Сұрақтарға нақты жүйелі түрде 
жазбаша жауап бере білуге жəне қорытынды жасай білу қажет. Тарихи оқиғалар бойынша 
айтылатын түрлі көз қарастарды салыстырып өздігінше тұжырым жасауы, өз пікірін 
дəлелдеуі тиіс.Оқушылар алған білімдерін əрқашан практикалық жұмыстарда пайдалану 
керек. Мұғалімдер өз қалауынша ҰБТ-ге дайындаудың тиімді жолдарын жəне 
хронологиялық даталармен жұмыс істеуде шығармашылық түрде қолдана алады.  

ҰБТ Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министірлігі бекіткен мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартына, оқу бағдарламаларына жəне оқулықтарына сəйкес 
Ұлтық тестілеу орталығы əзірлеген тест тапсырмаларының негізінде өткізіледі. Олардың 
мазмұны көрсетілген шеңберден шықпайды. Тест тапсырмаларын құрастыруда Қазақстан 
тарихы пəнінің негізгі мазмұны мектеп бағдарламасының шеңберінде: тарихи уақыт, тарихи 
кеңістік, тарихи оқиғалардың картада оқшаулануын қамтиды.  

Қазіргі білім беру жүйесі моделін құрастыруға жаңа бағыттар мен көзқарастарды 
талап етеді. Білім беру технологияларының басты мақсаты білім беру сапасын 
арттыру,оқушылардың білімін, біліктілігін , дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 
Осы негізде білімнің сапасын арттыру жолдары білім беру мазмұнын, оқыту формасы мен 
əдістерін дамыту арқылы жүзеге асады.Білім берудің сапасын арттыру мен сапалы білім беру 
жүйесін құру мақсатында 2004 жылдан бастап республикамызда Ұлттық бірыңғай тестілеу 
енгізілген болатын. ҰБТ-дің басты мақсаты бірыңғай тапсырмалар арқылы білім сапасына 
бақылау орнату, талапкердің білімін бағалауда əділ болу. ҰБТ білім беру мекемелерінің 
қызметін объективті бағалауға нақты рейтинг көрсеткішін белгілеуге оқытушы мен 
оқушының жоғары нəтижелерге жетуге ұмытушылығын туғызады.Қазір Қазақстан тарихы 
пəнінен оқушыларды ҰБТ-ге даярлауда тарих пəнін оқушыларға меңгертудің тиімді, ұзақ 
еске сақтауды қалыптастыратын жолдарын, əдіс - тəсілдерін ойлап табуда. 

Мобильдік қосымшаның ҰБТ-ге тигізетін əсері, мүмкіндігі жоғары.  
ҰБТ – бұл əр оқушы оқу бітіргеннен кейін тапсырылатын сынақ. Сондықтан, мобильді 

қосымша мектеп оқушыларына, əсіресе 11 сынып оқушыларына арналған. Бағдарлама  
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оффлайн жұмыс істейді, яғни жұмыс істеу үшін интернет қосылымы қажет емес. Оқушыға 
ҰБТ нəтижелерін едəуір жақсартуға көмектеседі. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Исследование сущности и содержания стратегии управления организацией невозможно 
без детального рассмотрения и творческого переосмысления фундаментальных основ 
стратегического управления, и, в частности, сложившихся научно-методологических подходов, 
включающих в себя множество концепций, частных теорий и положений, которые внесли 
неоценимый вклад в методологию исследования стратегии предприятия. В этой связи 
определенный интерес представляет проведение анализа сложившихся подходов с целью 
выявления их особенностей , приоритетности и перспектив, необходимых для уточнения и более 
глу бокого понимания методологии исследования стратегии управления предприятием.  

Методология любого исследования начинается с выбора, постановки и формулирования 
его цели. Объектом исследования является стратегии управления коммерческой организацией, 
процесс её разработки и реализации. Основополагающим ее элементом являются экономические 
субъекты, деятельность которых определяет особенности всех процессов ее функционирования и 
развития. Связи между ними характеризуют сложные  
 противоречивые отношения, основанные на их экономических интересах, ценностях, 
мотивах и установках. 

Предметом исследования является проблема. Проблема - это реальное противоречие, 
требующее своего разрешения. Процесс формирования стратегии управления организацией 
характеризуется множеством разнообразных проблем, которые выступают как противоречия 
экономических интересов собственников и наемных работников, стратегии и тактики 
управления, условий рынка и возможностей организации, квалификации персонала и 
потребностей в инновациях и пр. 

Следующей составляющей в содержании методологии исследования являются 
подходы. Разделяем позицию о том, что подход - это «фундаментальная система взглядов, 
ключевые способы решения проблем управления, основополагающие приемы или их 
совокупность, характеризующиеотношение к решаемой проблеме» [1]. Подход - это ракурс 
исследования, отправная точка, с которой начинается исследование и которая определяет его 
направленность относительно цели. 

Динамический подход к стратегии управления организацией означает изучение в 
развитии особенностей ее функционирования, корректировку и изменение выбранной 
стратегии исходя из динамики внешней и внутренней среды.  

 рамках динамического подхода относительно новой концепцией управлением 
развитием предприятий является концепция адаптивного управления, базирующаяся на 
разработке адаптационной стратегии. Она представляет собой процесс целенаправленного 
изменения параметров, структуры и свойств любого объекта в ответ на происходящие 
перемены, как во внешней среде деятельности объекта, так и внутри него. Внешняя среда 
деятельности предприятия нестабильна, подвержена частым изменениям разнообразного 
масштаба [2]. Поэтому оно должно быть готово к таким изменениям, что проявляется, в 
частности, в наличии адаптационной стратегии, а также организационного механизма ее  
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реализации – комплекса технических, организационных, информационных, правовых и 
управленческих структурных мер, обеспечивающих оперативную перестройку деятельности 
всех структурных единиц, а также внесение соответствующих изменений в текущую 
стратегию стратегии управления организацией.  

Адаптивный характер стратегического управления обеспечивает возможность 
опережающих действий на случай непредвиденных обстоятельств. В сущности, адаптивная 
концепция обеспечивает получение на выходе совокупности стратегических альтернатив 
развития предприятия, любая из которых предназначена для использования при 
определенном стечении обстоятельств.  

Согласно вышеописанным подходам выделяют статичную и динамичнуюстратегии 
управления организацией. 

Концептуальные отличия данных стратегий, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 точки зрения широты охвата проблемы подходы, можно подразделить на 
аспектный, системный и концептуальный. 

Аспектный подход представляет собой выбор одной грани проблемы по принципу 
актуальности, или учитывая ресурсы, выделенные на исследование [3]. Так, например, при 
исследовании методологических подходов к проблеме исследования стратегии управления 
организацией нами выявлены следующие стратегические аспекты: функциональный, 
процессный, маркетинговый, инновационный, проектный, ситуационный, техногенно-
психологический. 

Ключевая предпосылка, лежащая в основе функционального подхода возможность 
разделения протекающих в компании производственных и управленческих процессов на 
ограниченное количество слабо связанных типов задач, выполняемых специализированными 
службами, работниками. Разработка стратегии управления организацией, с позиции данного 
подхода, рассматривается как целостный процесс реализации управленческих функций.  

В число функций управления входят: планирование, организация, мотивация, 
руководство, координация, коммуникация, контроль, принятие решений. Система 
стратегического управления предприятием в рамках функционального подхода представляется, 
как иерархическая структура взаимосвязанных процессов реализации функций управления, 
соотнесение которых относительно деятельности органауправления означает направление их на 
решение задач, связанных со спецификой управляемых объектов.  

В случае управления стратегическим развитием предприятия и разработки стратегии 
управления такими задачами может выступать разработка и внедрение нововведений или 
инноваций, которые могут затрагивать как ассортимент выпускаемой продукции 
предприятия, так и отдельные элементы оборудования и технологии в целом. 

Анализируя данный подход, следует отметить, что система функционального 
управления развитием позволяет оптимизировать систему общего корпоративного 
управления, сделать ее прозрачной для руководства и способной гибко реагировать на 
изменения внешней среды. Инструментом применения рассматриваемой концепции является 
функционально-стоимостной анализ, который признан в большинстве промышленно 
развитых стран как эффективный метод. Функциональный подход прост, он имеет свои 
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области применения. Но его возможности ограничены в тех случаях, когда эффективность и 
конкурентоспособность организации зависит от качества согласования во времени 
отдельных задач, необходимых для достижения конечного результата, которое определяет 
длительность циклов производства, поставки, предоставления услуг; уровень 
незавершенного производства; объем оборотного капитала; скорость реакции на изменения 
рыночной среды и др. Во всех случаях, когда эти факторы начинают значительно влиять на 
эффективность и конкурентоспособность бизнеса, необходимо использовать более точные 
методы координации, основанные напроцессном подходе к организации управления [3].  

Процессный подход противопоставляется функциональному подходу в традиционной 
практике управления. Он позволяет создать высокоэффективную систему контроля и 
прогноза состояния бизнеса, повысить деловую отдачу от внедрения стратегии управления 
организацией. 

Переход к стратегическому управлению процессами требует внесения существенных 
корректировок в методы корпоративного планирования. На этапе стратегического 
планирования помимо направлений концентрации действий организации , проектов, 
стратегических альтернатив, должна выделяться система целевых требований к способам 
достижения этих целей - стратегическим бизнес-процессам. 

Процессный подход позволяет решить одну из основных проблем любой организации  
 преобразовать стратегические цели в требования к производительности, качеству и 
эффективности процессов, реализуемых 

производственными подразделениями и аппаратом управления. Он создает 
объективную основу для решения задач распределения организационных ресурсов в 

соответствии со стратегическими приоритетами организации. 
Системный подход отражает более высокий уровень методологии исследования [4]. 

Он требует максимально возможного учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и 
целостности, выделения главного и существенного, определения характера связей между 
аспектами, свойствами и характеристиками. Системный подход является средством решения 
сложных и при этом не очень четко определенных проблем, когда необходимо 
организованное использование большого объема ресурсов. 

Системный подход представляет собой форму приложения теории познания и 
диалектики к исследованию процессов, происходящих в природе, обществе, мышлении. Его 
сущность состоит в реализации требований общей теории систем, согласно' которой каждый 
объект в процессе его исследования, должен рассматриваться как большая и сложная 
система и, одновременно, как элемент более общей системы. Развёрнутое определение 
системного подхода включает также обязательность изученияи практического использования 
следующих его аспектов:  

 системно-элементного или системно-комплексного, состоящего в выявлении, 
элементов, составляющих данную систему; 

 системно-структурного, заключающегося в выяснении внутренних связей и 
зависимостей между элементами данной системы и позволяющего получить представление о 
внутренней организации (строении) исследуемого объекта;  

 системно-функционального, предполагающего выявление функций, для выполнения 
которых созданы и существуют соответствующие объекты; 

 системно-целевого, означающего необходимость научного определения целей 
исследования, их взаимной увязки между собой; 

 системно-ресурсного, заключающегося в тщательном выявлении ресурсов, 
требующихся для решения той или иной проблемы; 

 системно-интеграционного, состоящего в определении совокупности качественных 
свойств системы, обеспечивающих её целостность и особенность; - системно-
коммуникационного, означающего необходимость выявления внешних связей данного 
объекта с другими, то есть, его связей с окружающей средой; 

 системно-исторического, позволяющего выяснить условия времени возникновения 
исследуемого объекта, пройденные им этапы, современное состояние, а также возможные 
перспективы развития."  

Концептуальный подход предполагает предварительную разработку концепции 
исследования, т.е. комплекса ключевых положений, определяющих направленность, логику и 
преемственность исследования. Мы разделяем позицию Г. Минцберга, выделяющего десять 
научных школ в теории стратегического управления, получившие отражение и в практическом  
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стратегическом менеджменте. Обобщение классических концепций стратегического 
менеджмента позволяют сделать вывод, что традиционно использовалось несколько 
подходов к исследованию страт  

На начальном этапе развития стратегического менеджмента использовался рыночный 
подход, при котором ключевым фактором для выбора модели стратегического поведения 
организации были внешние условия ее функционирования (школа моделирования, школа 
внешней среды). 

 позиции ресурсного подхода приоритетным являются возможности фирмы. Они 
оказывают воздействие на микросреду организации, что обуславливает дальнейшие 
возможности ее развития. На современном этапе используется интегральный подход к 
обоснованию стратегического поведения фирмы в конкурентной среде, который объединяет 
рыночную и ресурсную концепции стратегического управления (школаконфигурации).  

Процесс формирования стратегии направлен на эффективное использование внутреннего 
потенциала организации для изменения внешнего окружения, а не просто приспособление к 
нему. Интегральный подход в качестве приоритетного объекта для анализа перспектив развития 
организации использует не состояние рынка, как рыночный подход, не внутренние возможности 
организации, как ресурсный подход, а всех субъектов рынка с их интересами и пожеланиями. В 
настоящее время на основе анализа положений школ стратегического менеджмента с позиции 
стратегического управления изменениями Ф. Аналоуи, А. Карами предложили два подхода к 
управлению стратегическими переменами. Первый - предписывающий подход к стратегии, 
который, «можно считать процессом, направленным по нисходящей, сверху вниз». В рамках 
этого подхода управление переменами рассматривается как поэтапный процесс. Второй подход 
можно- назвать спонтанно возникающим, {эмерджентным) подходом к управлению 
стратегическими переменами, в основе которого лежат теории обучения и пяти факторов 
стратегических перемен. Согласно этому подходу не существует единственной, самой лучшей 
стратегии или единственного решения проблемы, а стратегические перемены рассматриваются 
как возможность обучения  
[5].  

Общенаучные методы отражают научный аппарат исследования, определяющий 
эффективность любого их типа. Специфические - это методы, которые отражают 
особенности управленческой деятельности в области разработки и реализации стратегии 
управления организацией. 

В связи с различиями в структурности проблем разработки стратегии управления 
организацией используется несколько групп методов разработки прогнозов, программ и 
планов. К ним относятся: экспертные (оценочные), или эвристические, методы; методы 
социально-экономического анализа; методы прямых инженерно-экономических расчетов; 
экономико математические методы и модели; методы системного анализа и синтеза.  

Таким образом, критический анализ методологических основ исследования стратегии 
управления организацией показал, что в настоящее время отсутствует единство взглядов на 
состав основных научнометодологических подходов. Как наиболее универсальные и значимые 
для научных и практических целей могут быть рекомендованы динамический, системный, 
ситуационный, процессный и функциональный подходы, при этом существующая совокупность 
подходов является недостаточной для их четкой и однозначной классификации.  

Перспективным направлением развития методологии стратегического менеджмента 
является формирование комбинированных подходов. При этом важно отметить, что ряд 
известных подходов имеет некоторую взаимосвязь и взаимоподчиненность, в силу чего один 
подход может являться базой для другого или реализовываться в рамках другого, более 
значительного подхода.  

Итак, результаты анализа научных подходов к исследованию стратегии управления 
организацией позволяют устранить разрозненность сложившихся мнений относительно их 
состава и приоритетности, а также сформулировать методологическую основу данного 
диссертационного исследования. 
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УДК 568.2 (574.42) 
ПРОКОПОВ К.П., КРАСОН Е.Ю. 
ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
МАТЕРИАЛЫ ПО ЗИМНЕЙ АВИФАУНЕ АЛАКОЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ И 

ЮЖНЫХ ПРЕДГОРИЙ ЗАПАДНОГО ТАРБАГАТАЯ.  
Тарбагатайский государственный национальный природный парк, с. Урджар. 

Аннотация 
 

Материалы по зимней авифауне Алакольской котловины и южных предгорий 
Западного Тарбагатая собраны нами в период с 08. 01.2019 г по 14.01.2019 г. Отмеченные 
нами 19 видов птиц принадлежат к 6 отрядам. К отряду Аистообразные (Ciconiformes) 
относится большая белая цапля; к отряду Гусеобразные (Anseriformes) – кряква; к отряду 
Соколообразные (Falconiformes) принадлежат зимняк и орлан -белохвост; к отряду 
Курообразные (Galliformes) –тетерев, кеклик, серая куропатка и фазан; к отряду 
Голубеобразные (Columbiformes ) – сизый голубь и кольчатая горлица; к отряду 
Воробьинообразные (Passeriformes ) – сорока, грач, чёрная ворон, серая ворона, чёрный 
дрозд, большая синица, полевой воробей, юрок, обыкновенная овсянка.  

Материалы по зимней авифауне Алакольской котловины и южных предгорий Западного 
Тарбагатая собраны нами в период с 08. 01.2019 г по 14.01.2019 г. Наш стационар располагался в 
с. Урджар Урджарского района, откуда мы ежедневно выезжали на вездеходе «УАЗ» на учётные 
маршруты в равнинную местность Алакольской котловины и в южные предгорья Западного 
Тарбагатая. Протяжённость маршрутов в оба конца составила: 09.01. – 240 км по маршруту: 
сс.Урджар – Науалы – Маканшы – река Эмель (Емель); 10.01. – 221 км по маршруту сс.Урджар – 
Науалы – Маканшы – откормочный комплекс – силосная яма; 11.01. 
– 112 км по маршруту: сс.Урджар  – Науалы – Маканшы –Кельдемурат (Благодарное)  – 
Каратума (Кировка) - Кельденен – Кокозек (Ириновка); 12.01. – 134 км по маршруту: сс. Урджар 
– Ново –Андреевка - Некрасовка - Казымбет (Алексеевка); 13.01- 362 км по маршруту сс.Урджар 
– Науалы – Маканшы – Барлык-Арасан; 14. 01. – 58 км по маршруту с. Урджар – откормочный 
комплекс – силосная яма. Общая протяжённость маршрутов составила 1127 км.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Село Урджар в январе 
 

 период наших исследований снежные, пасмурные дни чередовались с ясными, 
солнечными днями. Много снега отмечено в южных предгорьях Западного Тарбагатая и в 
долинах рек. На равнинных участках, до курорта «Барлык-Арасан» снегу было мало. 

Авифауне Алакольской котловины и южных предгорий Западного Тарбагатая 
посвящен ряд публикаций [1- 17]. 
 

292 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 - У заснеженных южных предгорий Западного Тарбагатая 

 
Материалы по зимней авифауне Алакольской котловины и южных предгорий 

Западного Тарбагатая.  
1.Большая белая цапля – Egretta alba – Үлкен аққұтан. На незамерзающих участках р. 

Кусак 09.01.2019 г наблюдали 3 –ёх особей; одиночную птицу встретили 14.01.2019 г. на 
окраине с. Урджар, на родниках. По сообщениям местных жителей, на незамерзающих 
участках рек близ с. Урджар на зимовку остаются до 50 особей больших белых цапель.  

2.Кряква – Anas platyrhynchos – Барылдауық үйрек. На незамерзающих участках р. 
Кусак 09.01.2019г наблюдали 7 особей; 11.01.2019г, в ясную погоду на р. Кусак насчитали 11 
крякв. Одиночных птиц отмечали 14.01.2019г на окраине с. Урджар на родниках.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Река Кусак, местообитание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Большая белая цапля на окраине большой белой цапли и кряквы с. Урджар 
 

3.Зимняк - Buteo lagopus – Айнақанат тілеміш. Сидящих на вершинах вязов 
одиночных особей ежедневно наблюдали на маршрутах среди лесополос и на северной 
окраине оз. Алаколь. 
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4.Орлан-белохвост - Haliaeёtus albicilla – Аққұйрықты субүркіт. 11.01.2019 г, в ясную 
погоду наблюдали 2-ух орланов, сидящих на вершинах вязов и в полёте у подсолнечных и 
пшеничных полей, южнее предгорий Западного Тарбагатая. 13.01.2019 г. одиночного орлана 
наблюдали в окрестностях с. Урджар.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 - Зимняк на вершине вяза Рисунок 6 - Зимняк в полёте  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Лесополоса: вяз, клён, лох Рисунок 8 - Орлан-белохвост 
 

5.Тетерев – Lyrurus tetrix – Құр. 10.01. 2019 г, в пасмурную погоду наблюдали 5 
особей на вершине вяза. 11.01.2019 г, на расстоянии 112 км в ясную погоду насчитали 18 
птиц, сидящих на вершинах яблонь Сиверса, в южных предгорьях Западного Тарбагатая.  

6.Кеклик – Alectoris chukar – Кекілік. 13.01.2019 г., в долине Арасанки, близ жилых 
корпусов курорта «Барлык - Арасан» наблюдали 10 особей. 

7.Серая куропатка - Perdix perdix – Сұр шілі. 09.01.2019 г, в пасмурную погоду 
наблюдали 3 -ёх птиц, кормившихся на дороге. 10.01. 2019 г, в пасмурную погоду, на 
расстоянии 221 км наблюдали 71 особь. 13.01.2019 г., на расстоянии 362 км насчитали 28 
серых куропаток: группы по 2; 9; 10 и 7 особей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 - Тетерева - косачи Рисунок 10 - Тетерев-косач 
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Рисунок 11 - Серые куропатки Рисунок 12 - Река Эмель (Емель) зимой 
 

 Фазан - Phasianus colchicus – Қырғауыл. 09.01.2019 г наблюдали и слышали голоса 
фазанов в обширной долине Эмели (Емели). 

 Сизый голубь - Columba livia – Көк кептер. 09.01.2019 г, на расстоянии 240 км 
наблюдали большие стаи птиц на дороге, близ лесополос из вяза, клёна и лоха. 10.01. 2019 г, 
 пасмурную погоду наблюдали до 20 особей под куполом культового сооружения. 
11.01.2019 г, в ясную погоду насчитали 50 голубей, сидящих на проводах в селе. 12.01.2019 г 
и 14.01.2019 г на откормочном комплексе, где содержатся кони, крупный и мелкий рогатый 
скот, встречаются тысячные стаи сизых голубей. 

10.Кольчатая горлица – Streptopelia decaoto – Сақиналы түркептер. 10.01. 2019г, в 
пасмурную погоду наблюдали одиночную особь на дороге. Кольчатая горлица и другие птицы 
кормились подсолнечными семечками, которые рассыпались в пути из кузова машины.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 - Сизые голуби на 
откормочном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 14 - Кольчатая горлица на дороге 

комплексе 
 

11.Сорока – Pica pica – Сауысқан. 09.01.2019г, на расстоянии 240 км наблюдали 20 
сорок на дороге и в населённых пунктах . 10.01. 2019 г, в пасмурную погоду, на расстоянии 
221 км наблюдали 60 особей. 11.01.2019 г, на расстоянии 112 км, в ясную погоду насчитали 
80 сорок. 12.01.2019 г, в деревнях, в пасмурную погоду видели 7 сорок. 13.01.2019 г., на 
расстоянии 362 км наблюдали 20 сорок. 14.01.2019 г на откормочном комплексе наблюдали 
до 50 сорок.  

12.Грач – Corvus frugilegus – Таған. 10.01. 2019 г, в пасмурную погоду наблюдали 
единичных особей на дороге близ с. Уржар, оставшихся на зимовку.  

13.Чёрная ворона – Corvus corone – Қара қарға. 09.01.2019 г, на расстоянии 240 км 
наблюдали 7 особей на дороге, близ лесополос из вязов, клёнов, лоха, и в населённых 
пунктах. 13.01.2019г., на расстоянии 362 км насчитали 11 ворон. 14.01.2019 г чёрных ворон 
наблюдали на откормочном комплексе. 

14.Серая ворона - Corvus cornix – Ала қарға. 10.01. 2019 г, в пасмурную погоду 
наблюдали 3 –ёх особей на вершине лоха у дороги. 11.01.2019 г, на расстоянии 112 км в ясную 
погоду насчитали 10 особей в населённых пунктах. Среди них оказался и гибрид между чёрной 
 серой воронами. 12.01.2019 г наблюдали 8 ворон на вершине тополя, в деревне, и 10 – на 
дороге.  
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 Чёрный дрозд – Turdus merula – Қара сайрақ. 09.01.2019 г наблюдали в обширной 
долине Эмели, а 14.01.2019 г - на окраине с. Урджар во дворах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 15 - Серая ворона и гибрид 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 - Местообитание 
чёрного дрозда в с. Урджар 

 
 Большая синица - Parus major – Сарыбауыр шымшық. Одиночную особь наблюдали 

09.01.2019 г на крыше дома в с. Урджар; 12.01.2019 г - в с. Новотроицкое на дереве во дворе.  
 Полевой воробей - Passer montanus – Жауторғай. 09.01.2019 г, на расстоянии 240 

км наблюдали стаи по 20 и 50 особей на дороге, близ лесополос из вяза, клёна и лоха и в сс. 
Урджар – Науалы – Маканшы. 11.01.2019 г и 14.01.2019 г стаи полевых воробьёв по 10-15 
особей отмечены на откормочном комплексе. 

18.Юрок - Fringilla montifringilla –Кунак. 12.01.2019г стаю до 30 особей наблюдали в 
пасмурную погоду в южных предгорьях Западного Тарбагатая на дороге, на деревьях. 

19.Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella – Кəдімгі сұлыкеш. Одиночные особи 
11.01.2019 г и 14.01.2019 г кормились вместе с полевыми воробьями во дворе откормочного 
комплекса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17 - Полевой воробей Рисунок 18 - Юрки на заснеженной дороге 
 

Биотопическое распределение и численность зимующей авифауны Алакольской 
котловины и южных предгорий Тарбагатая представлены в таблице, где: 1 – долины рек; 2 – 
дороги и придорожные лесополосы; 3 – населённые пункты; 4 – откормочный комплекс. 
 

Таблица 1 - Биотопическое распределение и численность зимующей авифауны Алакольской 
котловины и южных предгорий Тарбагатая  

№ п/п Виды   Биотопы  
  1 2  3 4 

1 Большая белая цапля +   +  
2 Кряква +   +  
3 Зимняк  +    
4 Орлан-белохвост  +    
5 Тетерев  +    
6 Кеклик ++     
7 Серая куропатка  +++    
8 Фазан ++     
9 Сизый голубь  +++  +++ +++ 
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10 Кольчатая горлица  + +  
11 Сорока ++ +++ ++ +++ 
12 Грач  +   
13 Чёрная ворона ++ ++ ++ ++ 
14 Серая ворона ++ ++ ++ ++ 
15 Чёрный дрозд +  +  
16 Большая синица   +  
17 Полевой воробей  ++ ++ ++ 
18 Юрок  ++   
19 Обыкновенная овсянка    + 
ИТОГО:  8 12 10 6 

 
 таблице: +++ многочисленный вид; ++ обычный вид; + редкий вид. 
 долинах рек отмечено 8 видов птиц (42%): большая белая цапля, кряква, кеклик, 

фазан, сорока, чёрная ворона, серая ворона, чёрный дрозд. 
На дорогах и придорожных лесополосах отмечено 12 видов птиц (63%): зимняк, 

орлан-белохвост, тетерев, серая куропатка, сизый голубь, кольчатая горлица, сорока, грач, 
чёрная ворона, серая ворона, полевой воробей, юрок.  

 населённых пунктах отмечено 10 видов птиц (53%): большая белая цапля, кряква, 
сизый голубь, кольчатая горлица, сорока, чёрная ворона, серая ворона, полевой воробей, 
чёрный дрозд, большая синица.  

На откормочном комплексе отмечено 6 видов птиц (31%): сизый голубь, сорока, 
чёрная ворона, серая ворона, полевой воробей, обыкновенная овсянка. 

Многочисленные виды: серая куропатка, сизый голубь и сорока.  
Обычные виды: кряква, тетерев, кеклик, фазан, чёрная ворона, серая ворона, полевой 

воробей и юрок. 
Редкие виды: большая белая цапля, зимняк, орлан- белохвост, кольчатая горлица, 

грач, чёрный дрозд, большая синица, обыкновенная овсянка. Орлан- белохвост занесён в 
Красную книгу Казахстана [18].  

Отмеченные нами зимующие виды птиц Алакольской котловины и южных предгорий 
Западного Тарбагатая принадлежат к 6 отрядам. К отряду Аистообразные (Ciconiformes) 
относится большая белая цапля; к отряду Гусеобразные (Anseriformes) – кряква; к отряду 
Соколообразные (Falconiformes) принадлежат зимняк и орлан-белохвост; к отряду 
Курообразные (Galliformes) –тетерев, кеклик, серая куропатка и фазан; к отряду 
Голубеобразные (Columbiformes ) – сизый голубь и кольчатая горлица; к отряду 
Воробьинообразные (Passeriformes) – сорока, грач, чёрная ворон, серая ворона, чёрный 
дрозд, большая синица, полевой воробей, юрок, обыкновенная овсянка. 

Е.Ю. Квасон, инспектор Тарбагатайского государственного национального природного 
парка зимой 2018-2019 г, в с. Урджар и в ближайших окрестностях наблюдала большого 
пёстрого дятла (Dendrocopos major), дрозда - рябинника (Turdus pilaris), обыкновенную оляпку 
(Cinclus cinclus), князка (Parus cyanus) и дубоноса (Coccothraustes coccothraustes) [ 19]. 
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УДК 378.016. 
ПРОКОПОВ К.П. 
ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
СТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 
 1968 г., после окончания аспирантуры, я стал работать преподавателем Усть-

Каменогорского педагогического института (ныне Восточно-Казахстанский 
государственный университет имени С. Аманжолова), постепенно поднимаясь по ступеням 
служебной лестницы: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. 

 те годы вузовские преподаватели проходили, каждые 5 лет, повышение 
квалификации в ведущих вузах СССР. 

Преподаватели естественно-научного цикла обучались на факультетах повышения 
квалификации (ФПК), историки, философы и прочие - в институтах повышения квалификации 
(ИПК). 

Мне посчастливилось учиться на ФПК в разные годы в гг. Ташкенте, Ленинграде и 
Москве (дважды). 

 г. Ташкенте я учился в Ташкентском государственном университете (Таш ГУ) 
имени В.И.Ленина в сентябре-декабре 1970 г. 

Жил я в Доме Аспирантов и Студентов (ДАСе). Компанию мне должен был составить 
кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой химии нашего вуза. (Я не помню 
его фамилии). Но с ним случилась неприятная история.  

Он находился в г. Ташкенте с учебной группой студентов вуза на производственной 
практике на химическом предприятии, по окончании которой должен был учиться на ФПК.  

Но, страдая алкоголизмом, он потратил все деньги, предназначенные для 
производственной практики. Голодные, возмущённые студенты пришли ко мне с просьбой 
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помочь им. 
Пьяный горемыка встретил меня, молодого, начинающего преподавателя, с гонором: 

«Вы пришли поговорить со мной, как специалист, со специалистом?» 
На что бойкая староста группы отрезала: «Какой Вы специалист? Вы алкаш». 
Закончилось всё тем, что «специалиста» поместили в психбольницу с острым 

приступом белой горячки. Я навещал его. 
Выписавшись из больницы, несчастный пришёл ко мне в общежитие и попросил 

денег на авиабилет до Усть-Каменогорска. 
Утром следующего дня он уехал в аэропорт. Каково же было моё удивление и 

возмущение, когда, вернувшись вечером с занятий, я застал его, пьяного, у себя в комнате. 
«Сижу, жду, проснулся, а самолёт улетел», - так объяснил мне ситуацию. На 

следующий день мне пришлось лично сопровождать его в аэропорт. 
Ко мне в комнату поселили юношу - таджика, аспиранта. По вечерам к юноше 

приходила красивая девушка, работавшая в университете секретаршей. Она стирала, 
убирала, готовила ужин.  

Но потом девушка, почему то, перестала приходить. Оказывается, в деревне, на 
родине, родители для юноши нашли невесту, купили дом, мебель, машину, гараж. А 
современная, городская девушка им не подошла. И сын безропотно смирился со своей 
участью. Так я познакомился с восточными обычаями.  

 сентябре в Ташкенте начался бархатный сезон. Стояла ясная, тихая погода. На 
улицах возвышались горы дынь, арбузов, всюду продавали виноград, овощи, фрукты, по 
арыкам бежала вода, работали фонтаны. Истинный рай на Земле!  

Из преподавателей запомнился Роман Николаевич Мекленбурцев, высокий, седой, в 
строгом белом костюме. Его я знал заочно по научным публикациям. Он читал нам лекции и 
проводил практические занятия по орнитологии.  

Однажды на лекции Роман Николаевич коснулся проблемы вымирания видов 
позвоночных животных. «К примеру, не известно, по какой причине на большей части 
ареала вымерла жёлтая пеструшка», - сказал он.  

 1966 г., будучи аспирантом Казахского педагогического института имени Абая 
(КазПИ), я поймал в Зайсанской котловине живую жёлтую пеструшку. Но на лекции об этом 
не стал говорить.  

А на практические занятия принес картонную коробку с тушками мелких 
млекопитающих из Зайсанской котловины. 

И начал извлекать из неё содержимое: тушки тушканчиков, хомячков, песчанок. 
Наконец, очередь дошла до жёлтой пеструшки. Роман Николаевич долго вертел её в руках, 
но определить так и не смог.  

Когда же я сообщил, что это жёлтая пеструшка, его удивлению и восторгу не было 
предела, и попросил меня подарить всю коллекцию в Зоологический Музей, которым он, по 
совместительству, заведовал. И я рад, что моя скромная коллекция хранится теперь в 
Зоологическом Музее Ташкентского государственного университета имени В. И. Ленина. 

Роман Николаевич в то время писал полевой определитель по жаворонкам. Бывало, 
давал нам задание, а сам садился в сторонку и занимался с тушками жаворонков. Не знаю, 
был ли написан тот определитель.  

Академик Захидов Тиша Захидович преподавал нам общую экологию (биоценозы 
пустынь). Это был добрый, очень пожилой человек со слабым зрением. Однажды, на 
перерыве, я заглянул в его конспекты, оставленные на кафедре. Они были напечатаны 
огромными буквами. 

При чтении конспектов, Тиша Захидович, почему то, к каждому слову добавлял 
частицу «хи». Получалось это так: «Я –хи, понимаи-хи, пустыни –хи, вся-хи, понимаи-хи, 
биоцинози-хи».  

Тиша Захидович был председателем Учёного Совета по защитам диссертаций. 
Один из слушателей ФПК, преподаватель из Таджикистана, во время учёбы на ФПК 

защищал диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук. 
Защита проходила, почему-то, в рекреации, на ногах, при большом стечении народа, 

было шумно, докладчика не было слышно.  
После защиты диссертации состоялся грандиозный банкет, на который пригласили и 

нас. Именно здесь и началась настоящая защита. Столы ломились от разнообразных яств: 
 

299 



арбузов, дынь, винограда, персиков и прочей снеди. Не искушённые в восточном 
гостеприимстве, мы уплетали всё за оби щёки.  

Оказывается, это была лишь прелюдия к настоящему банкету. Потом принесли 
горячие блюда: супы, плов, лагман. 

Лекции по цитологии читала пожилая, седовласая женщина, а практические занятия 
вела ассистентка Диляром Машхуровна. Её оставили в вузе сразу после окончания. Она была 
значительно моложе нас. А запомнилась она мне своей неземной восточной красотой и 
скромностью. 

Ташкент – город красавец и город красавиц. ( Пол века прошло с того времени, а я до 
сих пор помню старушку, которая сидела напротив меня в трамвае. Её лицо было покрыто 
сеткой глубоких морщин, а карие глаза горели, как у 17 -летней девушки).  

Вспоминается также экскурсия в серпентарий на окраине Ташкента, где нам 
продемонстрировали ядовитых змей и приёмы взятия яда, а также рассказали о том, что 
лаборантку, кормившую змей белыми лабораторными мышами, укусила кобра и бедная 
женщина умерла. 

Когда я собирался поехать в г. Ташкент, сестра Нина снабдила меня адресом 
родственников своего мужа Геннадия Воробьёва. Я не спешил их навещать, и пошёл искать 
уже перед самым отъездом домой. Помню, во время поисков адресата я обратил внимание на 
любопытное название переулка: «Коммунистический тупик».  

Наконец, мои поиски увенчались успехом. Я начал путано объяснять, кто я такой, но 
очень красивая девушка, лет 20-ти, не дослушав моего сбивчивого рассказа, перебила меня: 
«Один из 10?» 

Это означало, что сестра Нина написала им о том, что я должен появиться, и что в семье 
 нас 10 человек. Мне ещё влетело за то, что я так долго к ним не приходил. 

 вся семья принялась  колдовать над приготовлением знаменитого ташкентского 
плова.  

 большой теплотой вспоминается мне время, проведённое в г. Ташкенте. Был я 
молод, здоров, целеустремлён, амбициозен. 

Помню, в письме своему научному руководителю Бажанову Валерьяну Семёновичу, 
доктору биологических наук, профессору я позволил себе высказать критические замечания 
в адрес некоторых преподавателей, но Валерьян Семёнович, вполне справедливо, меня 
урезонил: «Этот вуз во все времена высоко нёс знамя науки». 

По итогам обучения в Ташкентском государственном университете имени В. И. 
Ленина мне было выдано удостоверение: 

Министерство Высшего и Среднего специального образования Уз ССР. 
Ташкентский государственный университет имени В.И. Ленина. Факультет 
повышения квалификации преподавателей естественных наук.  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №581.  
Выдано тов. ПРОКОПОВУ К.П., который с 15. IX. 1970г по 31. XII. 1970г являлся 

слушателем факультета повышения квалификации преподавателей при Таш ГУ по 
специальности «биология» и выполнил установленный учебный и научный планы.  

Ректор акад. АН УзССР проф. Сираждинов С.Х. 
Декан ФПК доц. Халиков М.К. 
31 декабря 1970г.  

ДИСЦИПЛИНЫ: 
1. Избранные главы биохимии - зачёт  
2. Генетика с основами селекции - зачёт 
3. Биоценоз пустынь - зачёт 
4. Орнитология - зачёт 
5. Цитология - зачёт  
6. Териология - отлично 
7. Реферат на тему: «Размножение жёлтой и степной пеструшек в неволе» - зачёт 
Декан ФПК доц. Халиков М.К. 
Следующее повышение квалификации я проходил в Ленинградском Ордена Трудового 

Красного Знамени государственном педагогическом институте имени А.И. Герцена. 
(А перед вузом, почему-то, стоит памятник Николаю Добролюбову).  
Это была настоящая школа повышения квалификации. Помимо преподавателей вуза, 

для нас приглашали крупных учёных из научно-исследовательских учреждений, авторов  
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учебников, монографий. Они проводили занятия по разным разделам эволюционного 
учения, генетики, экологии.  

Вели они себя демократично, обычно садились не за стол, как преподаватели, а на 
стол, свесив ноги, и занятия проводили в виде свободной беседы. 

Пропускать такие занятия не хотелось, поэтому, живя 4 месяца (февраль – май) в городе  
– музее, я посетил лишь Дом-музей Пушкина на Мойке, место дуэли Пушкина, Эрмитаж, 
Петропавловскую Крепость, Зоологический Музей. О чём теперь искренне сожалею. 

Ежедневно я проходил мимо гостиницы Англетер, где трагически погиб мой 
любимый поэт Сергей Есенин и не удосужился зайти. 

Жил я в общежитии на Васильевском Острове. Сначала нас, преподавателей ФПК 
поселили в подвальное помещение, где было сыро, холодно и темно. (Казематы 
Петропавловской Крепости выглядели предпочтительней). После жалобы куратору нас 
перевели выше, в огромную комнату, в которой разместились 5 человек. 

Мне запомнился физик из Южно-Сахалинска, Василий Макарович, черноволосый, 
небольшого роста мужчина. Был он молчаливым, неторопливым, задумчивым. 

Одна большая комната в общежитии была приспособлена под читальный зал, который 
никогда не закрывался. Там мы с Василием Макаровичем и пересекались ночами. Как-то я 
заглянул в его конспект и увидел исписанные бисерным почерком листы с формулами.  

Мы знали, что Василий Макарович решал теорему, которая была не по зубам даже 
солидным академикам. И представьте себе, в конце концов, решил её! 

По этому поводу он организовал торжественный ужин. На столе появились колбаса, 
сыр, торт. К тому же, Василий Макарович прочитал талантливо написанную поэму, в 
которой очень тонко изобразил наш быт и представил словесные портреты каждого из нас. 
Так что, оказался не только физиком, но и лириком. 

Во время учёбы в Ленинграде со мной произошёл забавный случай. Однажды, когда 
я выходил из метро, меня за рукав поймал незнакомый мужчина и отвёл в сторонку. 

«Я из Свердловской киностудии, - и мужчина показал мне удостоверение. - Мы 
снимаем здесь эпизоды к фильму, в котором принимают участие учёные. Меня устраивает 
Ваш типаж.  

Оденьте белую рубашку, галстук и приходите завтра по этому адресу. Вам ничего не 
придётся делать. Вы только будете сидеть за столиком с напитками. Впрочем, если Вы 
понравитесь режиссёру, он даст произнести несколько слов».  

Конечно, я никуда не пошёл. Но эта история имела для меня неожиданное 
продолжение. По возвращении из Ленинграда домой я увидел по телевизору фильм 
Свердловской киностудии «Иванов против Иванова». За столиком, за которым мог бы 
оказаться и я, сидели «молодые учёные» - типажи. Признаюсь, они выглядели значительно 
импозантнее меня.  

 суть фильма заключалась в том, что Иванов, будучи главным инженером крупного 
завода, ратовал за модернизацию предприятия. Но для этого надо было остановить 
производство на длительный срок. Руководители завода на это не соглашались.  

Когда же директором завода назначили самого Иванова, бывшего главного инженера, 
он тоже не стал останавливать производство ради модернизации. 

Вспоминаются бытовые эпизоды из ленинградской жизни, не имеющие отношения к 
повышению квалификации. 

… Обедал я в кафе. Как же вкусно готовят ленинградские повара! Блюда подают в 
глиняных горшочках. 

 таких кафе обычно выстраивается очередь, и впускают по 4 человека за 
освободившийся столик. Однажды я оказался за столиком с 3-мя девушками. Они болтали 
между собой, не обращая на меня внимания.  

Оказалось, что это студенты-выпускницы текстильного института, которых уже 
распределили на работу по окончанию вуза. Причём, двух распределили по российским 
городам, а одну в «какую-то дыру, в Усть-Каменогорск».  

… В очереди в кафе я частенько наблюдал за необычной парой: горбуном и очень 
привлекательной девушкой с большими серыми глазами. Создавалось впечатление, что они 
счастливы. Меня это сильно удивляло.  

… Я возвращался с занятий в общежитие по Набережной Невы. Вдруг дорогу мне 
преградила интеллигентного вида женщина с метлой в руках.  

«Что? Осуждаете?», - почему –то спросила она. И рассказала свою историю.  
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Оказывается, она пианистка, и приехала с периферийного города в Ленинград, чтобы 
устроиться на работу. И чтобы получить угол для проживания, подрабатывала дворником.  

Обучаясь в педагогическом государственном институте имени Герцена, мы, 
слушатели факультета повышения квалификации получили фундаментальные знания по 
эволюционному учению, генетике, экологии, зоологии, философии, педагогике, психологии.  

«Мы предпочитаем вас перекормить, чем недокормить»,- часто повторяли 
преподаватели. 

По итогам обучения в Ленинградском Ордена Трудового Красного Знамени 
государственного педагогического института имени А.И. Герцена мне было выдано 
скромное удостоверение: 

Министерство высшего и среднего специального образования СССР. 
Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени государственный 

педагогический институт имени А.И. Герцена. 
Факультет повышения квалификации педагогических кадров. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №39 
Выдано тов. ПРОКОПОВУ КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ 
 том, что он с 1 февраля 1978г по 31 мая 1978г прослушал полный курс повышения 

квалификации преподавателей на факультете при кафедре зоологии по специальности 
«дарвинизм» и выполнил установленный для него план учебной и научной работы.  

Ректор ЛГПИ им. А,И,Герцена подпись. 
Декан ФПК профессор подпись. 
Следующее повышение квалификации я проходил с 12 ноября 19 85 г по 12 января 1986 

 в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. 
Но вместо повышения квалификации по специальным дисциплинам, нам предложили 

пройти полный курс компьютеризации. 
Занятия проводили высоколобые доктора физико-математических наук. Припоминаю, 

как один профессор, держа мел в правой руке, писал сложные формулы, а левой стирал их 
мокрой тряпкой. А мы должны были успевать эти формулы записывать.  

Среди преподаваемых дисциплин были: «ЭВМ и информатика; биометрия, 
разнообразные методики, практические занятия». Нас возили даже на Центральный 
Вычислительный Центр, откуда мы возвращались на метро с последней электричкой.  

Было трудно. Было очень трудно. Я купил школьные учебники по математическим 
дисциплинам и прилежно штудировал их. 

Некоторые преподаватели досрочно уехали, получив лишь справки. 
(Так трудно мне было только на педагогической практике в январе – мае 1960г, 

которая проходила в школе с.Свинчатка Больше - Нарымского района, где мне приходилось 
вести более 5 разных предметов, да ещё замещать учительницу начальных классов.  

 деревне функционировали школа- восьмилетка, школа механизации, где учились только 
юноши, медпункт, было десятка два дворов. Поэтому, меня сильно позабавила данная мне 
оценка в характеристике: «Морально устойчив». Теперь, когда я проезжаю Свинчатку, 
 дрожью в теле вспоминаю те дни). 

Кроме того, по личной инициативе я посещал занятия на кафедре биологии 
университета, в частности, присутствовал на лекциях по сравнительной анатомии 
позвоночных животных у Феликса Яновича Дзержинского, внука выдающегося 
революционера Феликса Эдмундовича Дзержинского. 

Это был полный, я бы сказал, тучный, мужчина среднего роста. Студенты, в 
ожидании его, заглядывали в коридор, наконец, объявляли: «Стартует». 

На занятиях царила демократичная обстановка, студенты очень активно принимали 
участие, задавали вопросы, комментировали. У каждого студента на столе находился объект 
для анатомирования.  

 вот настал экзаменационный день. Слушателей всех дисциплин усадили в 
громадную аудиторию амфитеатром и раздали билеты. Экзаменационная комиссия 
расположилась за длинным столом. Я тоже взял билет и собирался уже отвечать.  

 тут случилось неожиданное. Вошёл декан Факультета Повышения Квалификации, 
держа в руках папку, и объявил: «Сейчас я прочту фамилии 13 слушателей, которым уже 
поставили оценки автоматически, без экзаменов. Подойдите ко мне, заберите свои 
удостоверения». Среди этих 13 слушателей прозвучала и моя фамилия. 
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Казалось , надо бы радоваться, а я не испытал чувства удовлетворения. Вот если бы 
об этом сообщили накануне экзаменов, тогда другое дело. Потому что я, как студент, 
накануне экзаменов всю ночь зубрил.  

(Наш выпуск был вторым, а на первом учился кандидат наук, доцент, зав. кафедрой 
нашего вуза (не буду называть имя этого замечательного человека, ныне покойного), так он 
с этих курсов привёз не удостоверение, а лишь справку).  

По итогам обучения в МГУ им. М.В.Ломоносова мне было выдано удостоверение 
скромного содержания: 

Настоящее удостоверение выдано ПРОКОПОВУ КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ в 
том, что в период обучения на ФПК Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова с 12. II. 19 85 г по 12.0I. 1986 г он получил теоретическую (144час.) и 
практическую (70 час.) подготовку в области владения вычислительной техникой (ЭВМ типа 
ЕС- 1055 и СМ-4 и самостоятельно работал - 86час.). 

Ректор Московского государственного университета, профессор В.А. Садовничий. 
Декан ФПК, профессор И.В. Ракобольская. 
На курсах повышения квалификации в МГУ им. М.В.Ломоносова нас вооружили 

теоретическими знаниями по информатике и ЭВМ, а практических занятий, увы, было мало. 
 компьютерных залах сидели, преимущественно, кубинцы и вьетнамцы. 

 Московском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном 
педагогическом институте имени В. И. Ленина я повышал квалификацию с 01. IX. 1987г по 
31.XII. 1987г. 

Из преподавателей, в первую очередь, запомнился Бутьев Виктор Михайлович, 
преподававший нам орнитологию. 

На занятия он приносил огромные коробки с тушками птиц, и очень подробно 
рассказывал о внешнем виде, ареале, биотопическом распределении, численности, питании, 
размножении, линьке, практическом значении каждой птицы.  

Причём, среди тушек были птицы разных возрастов и полов: взрослые самцы и самки, 
птенцы. 

Галушин Владимир Михайлович преподавал нам охрану природы. Занятия он 
проводил живо, интересно, в совершенстве владел иностранными языками, поэтому иногда, 
забываясь, переходил на английский язык. В целом, оставил хорошее впечатление.  

(В Алмате, с 18 августа по 24 августа 2015 г проходила “XIV Международная 
Орнитологическая конференция Северной Евразии», в которой принимал участие и 
Владимир Михайлович. Мы встретились, обнялись, как старые знакомые).  

Михеев Алексей Васильевич преподавал орнитологию. Бывало, скажет слово, и долго 
«мычит». Мы это списывали на его преклонный возраст, но среди слушателей ФПК оказался 
преподаватель из Украины, бывший студент Михеева, который сообщил, что он и в 
молодости так же «мычал». 

Куратор нашей группы поступила мудро. Она сказала: «Господа! Не жалуйтесь, а 
радуйтесь, что вы лично познакомились с живым зоологом - классиком». (Алексей 
Васильевич Михеев - автор замечательной книги: «Определитель птичьих гнёзд»).  

Жил я в общежитии, и однажды, в проходной, услышал разговор двух вахтёрш: 
«Представляешь, подруга! Сижу на посту, вдруг вижу, по лестнице ползёт змея. Я 
испугалась и вызвала милицию».  

Я насторожился. Дело в том, что я привёз с собой живого восточного удавчика, 
которого я поймал на востоке Зайсанской котловины, чтобы показать столичным 
герпетолагам. (Это была первая находка вида в Восточном Казахстане).  

Удавчик хранился у меня в плотном тряпочном мешочке, который я постоянно 
увлажнял. К счастью, мой удавчик оказался на месте. 

Оказалось, что ещё один преподаватель привёз с собой несколько безногих ящериц – 
веретениц, а сам целую неделю не ночевал в общежитии и его рептилии разбежались. 

Однажды на лекции по психологии, которая проходила в аудитории, где собрались 
слушатели всех специальностей, профессор говорил о психологических барьерах, которые 
учителя и преподаватели, сами того не подозревая, ставят перед обучающимися: «Если вы 
задаёте домашнее задание выучить, к примеру, 3-ий параграф, то на 4-ый параграф они уже 
не обратят внимание, потому что вы поставили перед ними психологический барьер.  

А теперь о нестандартном мышлении. Представьте себе, что вам необходимо быстро 
расколоть большую партию грецких орехов. Как вы это сделаете?».  
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Из аудитории посыпались разные предложения. Я сидел недалеко от кафедры, за 
которой стоял лектор, и предложил раскалывать грецкие орехи под высоким давлением. 

«Вот вам пример нестандартного мышления»,- заявил профессор. 
(В той аудитории присутствовала преподавательница с кафедры ботаники нашего 

вуза, покойная Паюнина Эмма Ивановна. 
Когда я, наконец, вернулся в вуз, на кафедре уже знали о моих приключениях с 

грецкими орехами, благодаря стараниям экзальтированной Эммы Ивановны). 
После занятий на ФПК, я, на собственный страх и риск задержался ещё на месяц в 

Москве (за что мне потом крепко влетело от администрации вуза), чтобы продолжить работу 
над докторской диссертацией в фундаментальной библиотеке имени В.И. Ленина.  

На нашем факультете сменился декан. Им стал Дементьев Михаил Григорьевич. 
Дементьев Михаил Григорьевич по специальности был политологом. Но, видимо, в тот  

период для него не было свободного профильного факультета и его назначили на наш, 
естественно-географический факультет. 

Это был очень представительный, образованный, до мозга костей преданный партии и 
правительству функционер. Казалось, он был обречён быть руководителем. 

Речь его изобиловала канцеляритами, газетными штампами. Однажды на нашей 
кафедре биологии «накрыли поляну» по случаю какого-то праздника. Неожиданно, на 
огонёк заглянул Михаил Григорьевич. Его, естественно, пригласили к застолью. Он сел, 
долго молчал, не притрагиваясь к блюдам. 

«Ну что же Вы, Михаил Григорьевич, не пьёте, не кушаете? - обратились к нему.  
«Я интегрируюсь»,- скромно ответил он. Дементьев так и не смог «интегрироваться» 

на чуждом ему факультете, и его перевели деканом на другой факультет. 
Както на торжественном собрании, в общем зале я оказался рядом с Дементьевым и 

Полтараниным Иваном Аникеевичем, деканом исторического факультета. Они всерьёз 
спорили о том, где в выражении: «период развитого социализма» надо ставить ударение в 
слове «развитого»: на первом слоге, или на последнем? 

Помню, я тогда подумал, разве полки магазинов от этого ударения пополнятся? 
Скоропостижная смерть Дементьева потрясла меня. И не только потому, что мне было  

жаль его. Скорее, я жалел себя. Как же так! В пятницу я ещё разговаривал с этим румянощёким 
здоровяком, а в понедельник увидел его траурный портрет в вестибюле университета.  

По итогам обучения в Московском ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени государственном педагогическом институте имени В.И.Ленина мне было выдано 
два удостоверения: 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №11939 
Выдано т. ПРОКОПОВУ К.П. в том, что он c 01. IX. 1987г по 31.XII 1987 г. повышал 

свою квалификацию на факультете при Московском ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина по 
специальности «зоология» и выполнил установленный для него план учебной и научной 
работы, выполнил и защитил выпускную работу на тему: «Редкие виды позвоночных 
животных Восточного Казахстана и проблемы их охраны». 

Ректор Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственного педагогического института им. В.И. Ленина. 

Декан факультета повышения квалификации преподавателей пединститутов СССР. 
31. декабря 1987г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №12188 
Настоящее удостоверение выдано ПРОКОПОВУ КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ в 

том, что в период обучения на ФПК Московского ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственного педагогического института имени В.И. Ленина с 01. IX. 
1987 г по 31.XII 1987 г он получил теоретическую (50час) и практическую (100час) 
подготовку в области владения вычислительной техникой (ЭВМ типа ЕС).  

Ректор Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственного педагогического института им. В.И. Ленина. 

31 декабря 1987г. 
 непрерывно учился, в общей сложности, 21 год: в школе, в институте, в 

аспирантуре, больше года - на факультетах повышения квалификации в ведущих вузах 
СССР, участвовал в сотнях научных и прочих конференциях разных уровней. 
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Но истинное образование – есть самообразование, а знание – это то, что остаётся в 
нас, когда выученное забудется. 

«Не говори что закончил, говори, что знаешь»,- гласит поговорка. 
До сих пор я чувствую себя песчинкой, около которой плещется океан непознанного. 

 
УДК 37.01 
РАЗИЕВА Н.Т., НУРГАЛИЕВА С.А. 
КГУ «Средняя школа №23 имени М. Шаяхмета» г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
 ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

И КРЕАТИВНОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ 
 

 зарубежной психологии творческое мышление чаще связывают с термином 
«креативность». В 60-х годах XX века толчком к выделению этого типа мышления послужили 
сведения об отсутствии связи между интеллектом и успешностью решения проблемных 
ситуаций. Поэтому, некоторые исследователи относят творчество к способности человека 
(Cropley, 1999; Simonton, 1999; Weisberg, 1999 и др.), другие анализируют это как творческий 
процесс с его результатами (Wallas, 1945; Piirto,1999; Jakobson, 1934; Russ, 1999 и др.). Другие 
ученые направили свои усилия на расследование качеств творческой личности (Walberg, Arian, 
1999; Cropley, 1999 и др.), на анализ особенности творческого мышления (Runco,1999; Guilford, 
1950; Torrance, 1988; MacKinnon, 1967 и др.). Один из самых известных исследователей этого 
феномена J. P. Guilford (1950) определяет кретивность как дивергентное мышление, которое 
является свободным, гибким, нестереотипным, отвергая все то, что очевидно и обычно, и 
сосредоточивается на различных путях решения проблемы. E. Torrance (1988) определяет 
творчество как процесс мышления, характеризующий чувствительность к проблемам и 
информационным пробелам, а также тонкое чувство дисгармонии, и т.д.  

 конце десятилетия творчество была проанализировано в сложном контексте личности, 
общества и культуры. В целом, точка зрения исследователей на творчество охватывает многие 
факторы, определяющие творческую активность человека (способности, навыки, личные 
качества, мотивации, опыта творческой деятельности и т.д.). Следует признать, что развитие 
творчества в основном зависит от типа окружения, где создает человек  
 по оценке этого творения.  

Благоприятная среда для творческого мышления описана с использованием различных 
концепций, творческой среды (West, 1990), творческого климата (Ekvall, 1997; Dackert, 2001), 
творческой атмосферы (Gebert, 2002), и т.д. В работах исследователей указывается, что при 
стимулировании творчества, независимо от сферы влияния человека, или от типа работы эти 
аналогичные указания являются типичными для доброжелательной обстановки. Авторы 
представляют различные варианты особенностей окружения. По мнению Г. Ekvall (1997) и И. 
Dackert (2001), для творческого окружения характерно теплая атмосфера, чувство общности и 
принадлежности к группе, взаимного доверия и толерантности, любознательности и чувство 
свободы, профессиональная компетентность и интеллектуальная дружба, возможность 
обмениваться идеями и помогать тем, кто имеет идеи. Другие исследователи различают 
следующие компоненты благоприятной среды для творчества: межличностные отношения и 
поддержку коллег, отношения в группе, результативность деятельности, характер работы 
администрации, общая культура организации . Немецкие исследователи Д. Gebert (2002) и E. 
Krause (2004) указывают, что для творческого окружения характерны открытость и атмосфера 
доверия, поощрение личной свободы и нонконформизма, ориентация значимых целей, 
продвижения любопытства и активности. Также указаны такие особенности доброжелательного 
окружения для творчества как значимость целей деятельности, открытого общения, 
проводимости информации и профессиональной помощи (Meissner, 1989). 

Российские исследователи Ильин Е.П. (2009), Богоявленская Д.Б. (1983), Панова Л.В.  
(2010) и другие исчерпывающе описывают характеристики благоприятного психологического 
климата: позитивное отношение к активности, инициативе, творчеству, работе; терпимость к 
различиям (личности, идей, активности); уважение автономии личности; свобода эксперимента 
(попробуйте, начнем с самого начала), возможность совершать ошибки и т.д.  

Таким образом, исследование творческого мышления - достаточно сложная проблема, 
предполагающая решение важнейших методологических вопросов природы творчества, 
источников развития творческого мышления и т.п. Сложность проблемы заключается в том,  
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что внутренняя сущность явления недоступна непосредственному исследованию. Поэтому, 
несмотря на многовековую историю изучения, творческое мышление остаётся недостаточно 
исследованным.  

Хотя исследователи подчеркивают схожесть характеристик благоприятной среды для 
творчества, однако, они придают различные уровни важности этих характеристик. В 
качестве примера, некоторые исследователи (Meissner, 1989) указывают на признаки, 
имеющие цели, как наиболее существенные признаки окружающей среды. Другие (Ferrari, 
Cachia, Punie 2009) подчеркивают культуру организации, отношения, основанные на 
взаимном доверии и уважении. Значимость особенностей благоприятной среды для 
творчества также зависит от других переменных. Поэтому, при проведении исследования, 
были подняты такие проблемные вопросы: по мнению преподавателей, из всех 
характеристик благоприятной образовательной среды, какие все-таки относятся к наиболее 
важным для развития творческого мышления учащихся? Какие есть препятствия в школе для 
развития творчества? Что следует изменить в школе с целью улучшения благоприятной 
образовательной среды для развития творческого мышления? 

 целью выявления понимания педагогами творческого мышления мы попросили 
наших респондентов указать, как они распознают учащихся с креативным мышлением? 
Педагоги представили различные описания (Рисунок 1). Среди них в 8 ответах об 
особенностях творческого мышления была представлена только общая ссылка на 
деятельность учеников (например, распознают по работам учащихся и по их ответам).   
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 Рисунок 1. Характеристика творчески мыслящих учеников  
 

Более двух третей учителей (70) указали оригинальность в качестве исключительной 
особенности творческого мышления. По мнению респондентов, «творчески думающий 
ученик представляет отличительные ответы на вопросы, говорит оригинальные варианты 
решения проблем», «ответы интересны и нестандартные, требующие, чтобы все думали по-
другому». Большое внимание уделяется беглости мышления (35). По мнению учителей, 
творческий ученик «просто светится с идеями», «быстро находит решения проблемы », 
«постоянно предлагает различные интересные мероприятия другим ученикам». Пятая часть 
педагогов (20) подчеркивают важность проницательности: «творческий ученик замечает 
вещи, которые были незаметны, способны воспринимать экстраординарность в простых 
вещах», «замечает детали в целом или способны воссоздать все из деталей». На гибкость 
мышления указывается в ответах шестой части учителей (15). Согласно педагогам, гибко 
мыслящий ученик «может рассматривать проблемы с учетом различных аспектов», «часто 
задается вопросом, если что-нибудь может быть выполнено по-другому».  

Тем не менее, только некоторые педагоги (4) заметили, что творчески думающий 
ученик должен иметь возможность завершить свою работу качественно и в срок. При 
описании творчески мыслящего ученика, наименее внимание было отведено точности 
мышления. Некоторые преподаватели связывают творческое мышление с воображением (9), 
интеллектуальным способностями (4) и навыками (5). Более двух третей опрошенных (70) 
приписывают черты творческой личности к творческому мышлению.  

Чаще всего упоминаются следующие особенности: активность («творчески думающий 
ученик активен, всегда хочет что-то организовать, принять участие в деятельности», «он/она 
мотивирована, не нуждается в рекомендации работать, полон инициатив, активен на уроке»), 
жажда знаний («творчески думающему ученику характерно любопытство, стремление к 
знаниям», «он / она обнаружили, видели, или слышали»), мужество («он / она не боится что- 
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то сделать, постоянно чем-то интересуется», он/она задает много вопросов и рассказывает, 
что он/она обнаружил , видел, или слышал»), мужество («он / она не боятся делать ошибки, 
задавать вопросы, есть сомнения», он / она не боится рисковать, когда что-то создают новое, 
необычное »).  

Также мы попросили учителей указать, какой должна быть благоприятная 
образовательная среда для развития творческого мышления. Педагоги представили 
следующие описания (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Характеристика благоприятной среды для развития творческого мышления 

 
Среди них характеристика благоприятного психологического климата в школе является 

доминирующим. Было замечено, что некоторые учителя понимают благоприятную 
образовательную среду для творческого мышления как целого комплекса признаков 
окружающей среды, подчеркнув единый стиль оборудования в классе. Другие же подчеркивают 
отношения членов школьного сообщества на основе уважения и толерантности, их взаимного 
доверия в качестве основных особенностей творческой обстановки. Только 2 респондента 
выразили мнение, что среда не является ключевым для творческой личности.  

При ответе на вопрос, что мешает развитию творческого мышления учащихся в 
школе, участники исследования представили следующие ответы. 

Половина педагогов, принимавших участие в исследовании, в качестве основных 
препятствий отметили перегруженность программ. Почти треть учителей отмечают 
неблагоприятный психологический климат в школе, непереносимость тех, кто думает по-
другому, отсутствие понимания и поддержки мешает творчеству учеников и учителей. 
Учителя также подчеркивают безразличие учеников, отсутствие уверенности в своих силах, 
лень и апатию.  

Педагогам было предложено ответить на вопрос, какую помощь они ожидают от 
коллег, школьной администрации по формированию и развитию творческого мышления? В 
общей сложности были представлены следующие предложения (таблица 4). 
 

Таблица 4 - Что ожидают педагоги от администрации школы, коллег и учеников? 
Администрация школы Коллеги Ученики 
0 - поддержка и оценка; 77 - поддержка и 41 - мотивация; 
29 - материальные ресурсы; понимание; 26 - инициативность; 
17 - специальные меры; 48 - сотрудничество; 26 - активность; 
5 - сотрудничество; 38 - обмен опытом, 18 – решительных действий; 
20 - другое (уважение к помощь; 16 - любопытство, жажда знаний; 
учителю, 23 - другое 9 - оригинальность; 
доверие к нему / ней, (инициатива, 9 - доброжелательность, толерантность; 
больше свободы в открытость, желание 63 -другие (идеи, более критично 
деятельности и т.д.). работать и так далее). думать, более интересная деятельность 

    и так далее). 
 

Большинство ответов были получены в отношении участия школьников в 
деятельности, требующей творческого мышления. Учителя , как правило, называют не 
конкретные мероприятия, но дают характеристики личностей учащихся и их деятельности, 
такие как мотивация, инициативность, активность, смелость действовать, и т.д., которые  
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являются существенными для творческого процесса. Затем, три четверти педагогов 
рассчитывают на поддержку и понимание со стороны коллег, почти половина на 
сотрудничество. Педагоги считают обмен опытом, коллегиальную поддержку как значимые 
факторы для развития творчества. По мнению участников исследования, от своих коллег они 
хотели бы получить «более дружеское отношение, обмен новыми идеями и открытиями», 
«больше совместных проектов и искреннего сотрудничества». Наименьшее число 
предложений было получено от вопроса, как администрация школы может способствовать 
развитию творчества учителей и учеников. Тем не менее, проявляется та же тенденция - 
необходимость поддержки и оценки. Кроме того, от администрации школы педагоги 
ожидают материальные ресурсы для реализации своих творческих идей.  

Также было исследовано, какие действия и меры предложили бы педагоги, чтобы 
творческое мышление учителей и учеников могло проявиться в полную силу. 

Четверть участников исследования проголосовали за обновление содержания 
программ, шестая часть рассмотрели развитие инноваций в сфере образовательных методов 
и учебного процесса, чтобы быть целенаправленным, также предложили проектирование 
преподавания/ обучения для создания благоприятной образовательной среды, а также 
улучшение обеспеченности преподавания/изучения ресурсов, увеличение финансирования 
для реализации творческих идей.  

Анализируя особенности благоприятной образовательной среды для творческого 
мышления в школе, хотелось бы подчеркнуть важность школьной культуры, т.е. содействие 
развитию толерантной среды, стимулирование участия в деятельности, признание ценности 
творчества, открытости общения. Психологический климат школы, атмосфера класса, 
взаимоотношения членов школьного сообщества, основанные на доверии и уважении 
личности преподавателя, функциональности пространства обучения действительно важны 
для развития творчества, а также творческого мышления.  

При анализе данных эмпирического исследования было установлено, что, педагоги 
также отмечают свободу деятельности и стимулирование творчества в деятельности, 
соответствующее окружение, обеспеченность преподавания учебными ресурсами, 
сотрудничество как наиболее значимые характеристики. 

Наибольшие препятствия для творческого мышления в школе – это перегруженность 
программы, неблагоприятный психологический климат в школе, равнодушие учеников и 
отсутствие мотивации. По мнению педагогов, они хотели бы получать поддержку и 
понимание, доброжелательное оношение и сотрудничество со стороны коллег и 
администрации школы, а также инициативность и высокую мотивацию обучения от своих 
учеников.  

 целью содействия развития благоприятной среды для творческого мышления, 
преподавателями было предложено редактирование программ, поощрение образовательных 
инноваций, создание доброжелательной и открытой для новинок образовательной среды в 
школе, обеспеченность новыми образовательными ресурсами, снижение нагрузок учителей. 

Данные исследования, позволили выявить не только особенности благоприятной 
образовательной среды для развития творческого мышления учащихся, но и обнаружить 
также сферы, которые требуют улучшения. Содействие развитию отношений, основанных на 
толерантности и уважений, а также организация деятельности школы, основанная на 
сотрудничестве, особенно актуальны и требует дальнейших исследований. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Cropley, A. (1999). Education. Encyclopedia of Creativity. ACADEMIC PRESS: California. P. 629-642. 

2.Cropley, A.J. (1999). Definitions of Creativity. Encyclopedia of Creativity, 2. ACADEMIC PRESS: 
California. P. 511-524. 

3.Dackert, I. (2001). Integration and Creative Experiences after a Merger of Two Organizations 
within the Social Insurance Service. Lund, Sweden: Lund University, Department of Psychology.  

4.Ekval, G. (1997). Organizational Conditions and Levels of Creativity. Creativity and Innovation 
Management, 6. P.195-205.  

5.Ferrari, A., Cachia, R., Punie, Y. (2009). Innovation and Creativity in Education and Training in 
the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching. Literature review 
on Innovation and Creativity in E&T in the EU Member States. ICEAC. 

6.Gebert, D. (2002).Leadership and Innovation. Stuttgard: Kohlhammer. 
7.Guilford J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5. P. 444–454. 

 
308 



8.Krause, D.E. (2004). Macht und vertrauen in innovations prozessen: Ein empirischer beitrag zu 
einer theorie der fuhruhg [Power and Trust in Innovative Processes: An Empirical Contribution to a Theory 
on Leadership]. Wiesbaden: Gabler. 

9.Mackinonnon, D.W. (1967). The Study of Creative Person: A Metchod and Some Results. Creativity 
and Learning. Boston: Houghton Mifflin Company. P. 20-29.  

10.Meissner, W. (1989) . Innovation und organization. Die initiierung von innovationsprozessen in 
organisationen [Innovation and Organization. The Introduction of Innovative Processes in Organizations]. 
Stuttgart: Verlag fur Angewandte Psychologie. 

11.Piirto, J. (1999). A.Survey of Psychological Studies in Creativity. Investigating Creativity in Youth: 
Research and Methods. Hampton press. P.27-44..  

12.Torrance, E.P. (1988). The Nature of Creativity as Manifest in its Testing. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

13.Якобсон, П.М. (1966). Эмоциональная жизнь школьника. Москва. 
14.Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. / Е. П. Ильин. — СПб.: 

Питер, 2009. — 434 с. 
15.Богоявленская, Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. / Д.Б. 

Богоявленская. — Ростов н/Д: Изд-во Ростовского университета, 1983. — 191с. 
16.Панова, Л.В. Творческие способности и инновации в педагогической деятельности / Л.В. 

Панова // Вестник ВЭГУ. — 2010. — № 1. — С. 29–30. 
 

ƏОЖ 15.01.29 
РАПИКОВА С.А. 
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан 

 
БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЕРДІ 

ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ ІС-ƏРЕКЕТКЕ ДАЙЫНДАУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Білім берудегі практикалық психология қызметінің əлеуметтік маңыздылығына 

байланысты ол қолданатын оқыту əдістері мен құралдарын жетілдіру маңызды болып 
табылады. ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарында бұл қызмет 
жұмысының бірнеше бағыттары бөліп көрсетіледі - психопрофилактикалық, 
консультативтік, коррекциялық. Барлық аталған бағыттар міндетті компонент ретінде 
психодиагностикалық қызметті қамтиды. Сонымен қатар, лауазымдық нұсқаулықтар мен 
қолданыстағы нормативтерді талдау, сондай-ақ практикадағы педагог-психологтардың жəне 
бірнеше ЖОО-ның пікірлері бойынша жүргізілген зерттеу нəтижелері мамандардың білім 
беру үрдісінің барлық субъектілерінің психикалық жағдайын бақылауға уақыты жеткілікті 
емес. Диагностика эпизодтық жəне таңдамалылық сипатқа ие. Көбінесе ол елеулі түзетуді 
талап ететін айқын жəне тұрақты ауытқулар кезінде жүргізіледі. Бұл, бірінші кезекте, 
сыналушылардың көбі психодиагностикалық зерттеуді ұйымдастыруда математикалық 
өңдеуге үлкен уақыт шығындарын талап ететін бастапқы өлшемдердің едəуір санын 
жүргізуін білдіреді, бұл ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың əдістері мен 
құралдарын кешенді қолданусыз қиындау болып табылады.  

Психологиялық диагностика бағытталған: негізгі білім беру бағдарламасын 
меңгерудегі балалардың қиындықтарының психологиялық себептерін анықтауға; 
балалардың бейімділігін , қабілеттерін, дарындылық белгілерін анықтауға; баланың жаңа 
білім беру жағдайында білім алуға дайындығын зерделеуге (балабақшаға түсу кезінде, 
бастауыш білім беруге көшу кезінде, сондай-ақ инклюзивті білім беру процесі жағдайында). 
Мұндай диагностика онтогенездің қалыпты жүрісінен ауытқуларды дер кезінде анықтайды, 
бұл оларды уақытында түзетуге, яғни баланың одан əрі психикалық дамуының 
проблемаларын болдырмауға мүмкіндік береді.  

Психологиялық диагностиканы жүргізе отырып, педагог-психолог қызметті жобалау 
кезінде жеке тұлғаға бағытталған тəсілді жүзеге асыруға, оқу үрдісін дараландыруға, білім 
беру қызметінде баланың жеке даму ерекшелігін есепке алуға ықпал етеді. Сонымен қатар, 
психологиялық диагностиканың нəтижелері балалардың жас ерекшеліктеріне, сондай-ақ 
жеке даму ерекшелігіне байланысты білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
жағдайлардың тиімділігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Алынған диагностикалық деректерді бағалау мынадай тəсілдермен жүргізіледі: 
 Жеке диагностикалық карталар (немесе тəрбиеленушілер тобына диагностикалық 

карталар) жасалады, онда нақты психологиялық фактілер, сондай-ақ белгілі бір параметр 
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бойынша нақты балаға жəне балалар тобына қатысты олардың балдық бағасы көрсетіледі. 
Баллдық бағалаудың əзірленген шкаласы сапалық көрсеткіштерді сандық көрсеткішке 
аударуға мүмкіндік береді.  

Осылайша, нақты тəрбиеленушіде белгілі бір психологиялық феноменнің 
қалыптасуының жеке динамикасы туралы, сондай-ақ осы жас тобындағы тəрбиеленушілерде 
əрбір диагностикаланатын көрсеткіштің қалыптасу дəрежесі туралы түсінік алуға болады.  

 Орташа балдар көрсетілетін кестелер жасалады. Бұл жалпы дамыту міндеттерін 
шешудің табыстылығын көрсететін психологиялық феномендердің қалыптасуында осы жас 
тобындағы балаларда қандай жалпы үрдістер байқалатынын, сондай-ақ көптеген балаларда 
қандай тапсырмалар қиындықтар туындататынын түсінуге мүмкіндік береді. Бұл деректер 
білім беру үрдісіне түзетулер енгізуге, яғни оны диагностикалық негізге қоюға мүмкіндік 
береді. 

 Жалпы дамыту міндеттеріне сəйкес бөлінген белгілі бір психологиялық 
феномендердің қалыптасу (даму) деңгейлері бойынша жас тобы тəрбиеленушілерінің 
бөлінуін көрсететін кестелер жасалады. Мұндай кестелер диагностикаланатын 
психологиялық феномендерді мониторингтік бағалауды көрсетеді, тəрбиеленушілердің 
нақты жас тобында жалпы дамыту міндеттерін шешудің табыстылығын көрсетеді  

Əрбір əдістемеге əзірленген диагностикалық карталар мен жиынтық кестелер 
психологиялық тексеру нəтижелері бойынша балалар тобына тəн ерекшеліктерді, сондай-ақ 
олардың психикалық дамуының жеке нұсқаларын анықтауға мүмкіндік береді.  

Педагог-психологтың диагностикалық қызметі оқу жылына арналған перспективалық 
жұмыс жоспарына сəйкес педагог-психолог өткізетін диагностикалық, дамытушы жəне 
психопрофилактикалық сабақтар барысында, сондай-ақ балаларды бос қызметтегі жəне 
режим кезіндегі бақылау барысында жүзеге асырылады [1]. 

Каузалды психодиагностика қазіргі педагогикалық тəжірибенің сұраныстарына жауап 
береді. Ол педагог-психологтың диагностикалық іс-əрекетінің тиімділігін арттыру міндетін 
тікелей қояды. Ол білім алушыларға психологиялық ерекшеліктерін тану негізінде 
психологиялық көмек көрсетуге бағытталған. Каузалды психодиагностиканың теориялық 
негізі - психодиагностикалық есептерді шешу тұжырымдамасы. Осы тұжырымдаманың 
негізгі ұғымдары мен ережелерінің қатарына диагностикалық есеп, психологиялық 
себептілік, психологиялық тану (тəжірибелік диагностикалық іс-əрекет), 
психодиагностиканың ғылыми негіздері, диагностикалық құралдар жатады. 

Педагогтың диагностикалық іс-əрекетке психологиялық даярлығының тиімділігін 
арттырудың неғұрлым перспективалы бағыттарының бірі диагностикалық іс-əрекеттің жаңа 
арнайы құралдарын əзірлеу жəне пайдалану болып табылады. Қазіргі уақытта ғылыми 
психологияға сүйенетін педагог-психологтың диагностикалық іс-əрекетінің негізгі құралы 
диагностикалық əдістемелер болып табылады. Ең жақсы жағдайда бұл бытыраңқы 
əдістемелер емес, қандай да бір белгі бойынша топтастырылған олардың жүйелері 
(зерттелетін адамдардың жас ерекшеліктері, сұраулар түрі жəне т.б.). Алайда, бұл оқу-тəрбие 
үрдісінің міндеттерін тиімді шешу үшін жеткіліксіз. Психологиялық əдістемелерден басқа 
педагог-психологтың диагностикалық іс-əрекетінің арнайы құралдарына психологиялық 
детерминация схемалары, психодиагностикалық кестелер, диагностикалық алгоритмдер 
жатады [2].  

Психологиялық детерминация схемаларында графикалық формада сұраныс 
сипаттамалары мен неғұрлым ықтимал психологиялық себептер арасындағы байланыстар 
бейнеленеді. Психодиагностикалық кестелерде төрт бағана бөлінеді. Алғашқы екеуі 
психологиялық детерминация схемаларымен ұқсас. Олар тиісінше «қиындықтар 
феноменологиясы» жəне «ең ықтимал психологиялық себептер» деп аталады. Үшінші баған 
«психодиагностикалық əдістемелер, бақылау схемалары, анамнестикалық деректер», ал 
төртіншісі – «ұсынылған іс-шаралар» деп аталады.  

Психологиялық детерминация схемалары мен психодиагностикалық кестелер белгілі 
бір салада психологқа типтік сұраныстар негізінде құрылады, қойылған диагноздары 
практика жағдайларында негізделеді, психологиялық көмек көрсету арқылы шешімге 
берілетін сауалдарға сүйенеді. 

Педагог-психологтың диагностикалық іс-əрекетке психологиялық даярлығының 
тиімділігін арттырудың басқа бағыты оның диагностикалық ойлауын қалыптастырумен 
байланысты. Мұны іздеу-бағалау түріндегі психологиялық-педагогикалық диагностикалық 
міндеттерді шешу тренингінің көмегімен жасауға болады.  
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Іздеу-бағалау міндеттері - бұл ең ықтимал, ықтимал жəне ықтималдығы аз сауал 
сипаттамаларының қолданыстағы психологиялық себептерін іздеуді жүзеге асырылатын 
міндеттер. Мұндай міндеттер диагностикалық практикадан алынған нақты жағдайлардың 
оқу үлгісі болып табылады. Оларды əзірлеу себептілік принципі, диагноздың нақты 
дұрыстығы, диагностикалық ақпаратты белсендендіру негізінде жүзеге асырылады. Себептік 
принципін іске асыру оқу міндеттерінде практикалық диагностикалық міндеттердің себептік-
салдарлық байланысы сақталады деп болжайды. Диагноздың нақты дұрыстығы принципі оқу 
міндеттерін шешу кезінде дұрыс жауап ретінде сұрау салудың осы сипаттамаларында мүмкін 
болған кез келген себеп емес, іс жүзінде əрекет ететін себеп танылатынын білдіреді. 
Диагностикалық ақпаратты белсенді алу қағидаты міндетті шешудің бастапқы кезеңінде 
диагностиканың оны шешу үшін жеткіліксіз диагностикалық ақпараттың аз көлемі бар. 
Негізінен бұл сұраудағы ақпарат. Тапсырманы шешу барысында диагностиканың өз 
белсенділігінің арқасында қосымша ақпарат алады [3].  

Практикалық психолог қызметіндегі барлық мүмкін болатын қателіктердің себептері 
əртүрлі. Болашақ педагог-психологтардың жұмысында қиындықтардың пайда болуы əртүрлі 
факторлармен байланысты болуы мүмкін. Педагог-психолог қызметіндегі қателіктердің 
негізгі себептерінің бірі жас маманның жеке қасиеттерінің осы мамандыққа қойылатын 
талаптарға сəйкес келмеуі, білім деңгейінің төмендігі, кəсіби біліксіз болуы болып табылады. 
Н.И. Олифирович [4] атап өткендей, кəсіпқойлық болмауының себебі педагог-
психологтардың бір бөлігінің қайта мамандануға дейінгі, ал кейде одан кейін де 
педагогтердің жұмысы болып табылады. Педагог пен психолог бірқатар позициялары 
бойынша ерекшеленеді жəне оларды бір жағынан біріктіруге əрекет белгілі бір қиындықтар 
мен проблемаларға əкеледі, өйткені осы кəсіптердің тасымалдаушылары əртүрлі кəсіби 
талаптар мен құндылықтарға ие. Сонымен қатар, автордың айтуынша, педагог-
психологтардың бір бөлігі қайта мамандандырудан кейін өзінің авторитарлық педагогикалық 
(мүмкін жеке тұлғалық) ұстанымдарын өзгеріссіз сақтайды.  

Педагог-психолог қызметіндегі қателіктер қызметке психологиялық дайындығының 
болмауына байланысты туындауы мүмкін. Л.А. Кандыбович [4, сəйкесінше психологиялық 
дайындықпен құрылғы, оның құрылымдық компоненттерінің қатарын қалыптастыру кезінде 
пайда болатын қызметке дайындықпен түсіндіріледі. Олардың ішінде жетекші психикалық 
білім (білім, білік, дағды) болып табылады. Осылардан əрі мотивациялық компонент – 
болашақ мамандыққа деген оң көзқарас, қойылған тапсырманы орындау қажеттілігі, табысқа 
жету жəне өзін жақсы жағынан көрсету.  

Дайындық құрылымына психикалық үрдістер де кіреді: эмоциялық (жауапкершілік 
сезімі, табысқа сенімділік, жігерлендіру), ерік (өзін басқару жəне күш жұмылдыру, міндетке 
шоғырлану, қорқу, күмəндануды жеңу).  

Е.И. Рогов диплом алу немесе қайта даярлау туралы куəлік алғаннан кейін жаңа 
психолог өзінің білім беру мекемесімен байланысты мүлдем жоғалтатынын атап өтті. Өзіне, 
əсіресе периферияда берілген, балалармен психологиялық қарым-қатынас жасауға өзін 
арнаған адамдар ықтимал қиындықтар мен проблемалар алдында қарусыз болады 5.  

Осылайша, педагогтарды диагностикалық іс-əрекетке кəсіби даярлау саласында 
теориялық зерттеулердің жеткіліксіздігі байқалады, осыған байланысты болашақ 
педагогтердің диагностикалық іскерліктерін қалыптастыру мəселесі ерекше өзектілікке ие 
болады. Диагностиканың қажеттілігі бірқатар жағдайларға байланысты. Ең алдымен, арнайы 
білім беру педагогының диагностикалық əс-əрекеті Нормативтік міндетті болып табылады. 
Əдебиеттің теориялық талдауы бойынша диагностика кез-келген адамның іс -əрекетінің 
болжамдылығы мен тиімділігінің маңызды жағдайларын сипаттайтын əдістемелік пəнаралық 
түсінік болып табылатынын көрсетті. Адамның кез келген объектілерді диагностикалауы 
танымдық үрдіс ретінде қарастырылуы мүмкін, оған диагностикалық ақпарат жинау, оны 
жүйелеу жəне талдау, зерттелетін құбылыстың нақты жай-күйінің себептерін анықтау кіреді. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СТАЛИ МАРКИ 2 ПРИ 

ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОМ УПРОЧНЕНИИ 
 

Процессы катодной и анодной электролитно-плазменного упрочнения изучались с 1960-х 
годах , а затем применялись для промышленного использования. Анодные блоки были 
изготовлены Академией наук Молдовы и промышленно использовались в России, Украине, 
Белоруссии, Казахстане, Молдове и Румынии. Детали их исследования не сообщались. Больше 
исследования были проведены йоном и соавторами с использованием образца 
среднеуглеродистой стали AISI 1045 и среднеуглеродистой легированной стали AISI 5140 в 
электролите карбоната натрия Na2CO3. Они добились хорошего результаты, касающиеся 
поверхностного упрочнения. Позже ученые использовали импульсный источник постоянного 
тока и выбрали 5% карбонат натрия Na 2CO3 в качестве электролита. Они изучили влияние 
процесса на параметры по достигнутой твердости, к тому же они измерили эффективную 
глубину твердости. А другой процесс обработки был исследован в образце низкоуглеродистой 
стали, такой как электролитическое цементация электролитическое карбонитрирование и 
электролитическое боронирование. Новый шаг в развитии электролитно-плазменного 
упрочнения был обеспечен импульсной технологией, которая позволила сформировать 
наноструктурированные слои на поверхности металлических подложек.  

Электролитно-плазменное упрочнение работает нагревом участков поверхности 
изделия электрическими разрядами через плазменный слой. Этот плазменный слой 
формируется на водной основе из материала электролита в зазоре между жидким электродом 
и между поверхностью изделия. 

Нагреватель содержит металлический анод с характерным размером и сквозными 
отверстиями. Они необходимы для протекания электролита к поверхности изделия катода. 
Электролит в нагревателе обжимается диэлектрическими стенками на дистанции до диаметра 
выходного сопла. Пропорционально отношению площади отверстий в аноде и площади сопла 
скорость электролита увеличивается. В основном затраты энергии направляются на испарение  
 нагрев электролита. Упрочнение достигается тогда, на изнашиваемых поверхностях 
изделия образуются твердые включения. Именно твердые включения обеспечивают 
сопротивление абразивному износу и разрушают знакопеременные динамические нагрузки.  

Поверхностные покрытия применяются для улучшения и улучшить механические или 
химические свойства стали. Обработка стали методом электролитно-плазменного упрочнения 
является одной из перспективных и современных технологий в любом производстве деталей для 
машин и разного рода приборов. Перспективность и важность данной технологии определяется 
тем, что она может заменить большинство известных нам технологических процессов, таких как: 
напыление, очистка поверхности, диффузионное насыщение и т.п. Также технология улучшает 
условия на предприятии и борется с загрязнением окружающей среды, в частности: удаление 
поверхностных слоев материалов, травление.  

Материал образца из стали марки 2, имеет 0,5% С, 0,31% Si и 0,36% Mn. 
Образец связан с катодом. Цилиндрический, форма диаметром 8 мм и длиной 6 мм. 

Находится в отожженном состоянии твердости 265. 
а) Тестовая установка. Он состоит из блока питания и подставки с 

электролитическая ванна, Рисунок 1-а. 
Источник питания. Высокая мощность 18 кВт с внешним размером 75 см (длина) х 

75 см (ширина) х 180 см (высота). 
Особенности показаны в Таблице 1. Он оснащен ручками и измерительными 

приборами для измерять и контролировать параметры процесса, такие как: приложенное 
напряжение, ток, ВКЛ: время ВЫКЛ (рабочий цикл) и частота. Таймер также прикреплен к 
набору и контролировать время отверждения. 
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Таблица 1. Особенности блока питания 
Особенности Ввод Вывод  
Напряжение 380 В, 0 - 320 В, постоянный ток, бесступенчатый регулируемый 
(Вольт) AC,    

 3 фазы, 0 - 320 В, импульс постоянного тока, бесступенчатая регулировка 
     

Ток (Ампер) 0 –90A 0 –90A 
Частота (Гц) 50 Гц Для  импульса   постоянного  тока   0,5–1000  Гц,  ступенчатая 

   регулировка 
Рабочий цикл (%)   Для импульса постоянного тока 10–100%, ступенчатая регулировка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1-а. Установка электролитно-плазменного упрочнителя поверхности. 
1 - источник питания, 2 - соединенный провод, 3 - подставка, 4 - электрод, 5 - ванна, 6 - 

электролит, 7 - образец, 8 – образец держатель, 9- регулировка глубины образца, 10- регулировка 
расстояния между электродами. 
 

б) Стенд с электролитической ванной. 
Электролитная ванна наружного размера 60 см. (длина) х 50 см (ширина) х 60 см 

(высота). Материал из плексигласа емкостью 140 л. На стенде установлен термометр для 
измерения температура электролита. В качестве электролита используется карбонат натрия 
Na2CO3 с концентрацией 50 г / л (удельное электрическое сопротивление ρs = 200 Ω. См, 
при 30о). Электрод (анод) из нержавеющей стали марки 2, стальной лист размером 7 х 18 см, 
площадь проводимости 126 см2. Анод это вручную настраивается вверх и вниз с помощью 
специального механизма. Механизм держателя образца снабжен изолированным 
приспособлением для удержания и погружения образца в электролит, Рисунок 1-б.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1-б. Изолированное приспособление для удержания и погружения образца в 
электролит 
 

 начале, образец и электрод очищается от жира и масла, а затем электрод и образец 
крепится и подключаются к току. Образец погружают в электролит на глубину 5 мм, затем 
подается напряжение. После процесс отверждения, образец сушат и промывают, 
микроструктура исследуется, а на погруженной части образца измеряется твердость. 

При включении питания стабильный водород образует пленку на образце. 
Электрический разряд, включая электроны и ионную лавину проходит через водородную 
пленку. Соответственно образец быстро нагревается до аустенитной температуры из-за 
сопротивления, который связан с водородной пленкой. При выключении пленка водорода 
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вокруг  образца  ломается,  таким  образом  подвергая  поверхность  образца  холодному 
электролиту. Это приводит к упрочнению из-за аустенитного/мартенситного преобразования 

Целью данного исследования является обеспечение высокой поверхности упрочнения образца 
стали марки 2. Полный факториал экспериментальный анализ был установлен, чтобы выяснить ,  

оптимальные  условия.  Приложенное  напряжение,  расстояние  и  время  закалки являются 
общими параметрами. Рабочий цикл и частота являются конкретными параметрами только в 

импульсе постоянного тока, а в других случаях являются условными. Аппарат был разработан и 
изготовлен на месте для исследования. Были использованы технологии под двумя разными 

условиями (импульс постоянного тока и условия постоянного тока). Эффект параметров 
процесса на достигнутую упрочнение было проанализирован. Для импульсного постоянного  

цикла  90%  обеспечивали  хорошая  производительность  и  более  высокая твердость  
поверхности,  чем  10%,  50%  и  100%  постоянного  тока  для  рабочих  циклов. Максимальная 

твердость была достигнута в время отверждения 4 сек, рабочий цикл 90%, частота 1 Гц и 
приложенное напряжение 260 В составляли 900 HV. различные частоты были применены и 

изучены на влияние на твердость поверхности. Частота 1 Гц обеспечивает более 
высокую твердость поверхности, чем 10 Гц и 100 Гц.  

Электролитно-плазменное упрочнения помогает в процессах изменения верхних слоев 
различных деталей, такие как: повышение стойкости материала к условиям среды и высокой 
температуре, борирование, цементация и т. д.  

Процесс обработки стали концентрированными потоками энергии, к которым относится 
плазменное воздействие, с наивысшей экономической эффективностью могут использоваться 
при изготовлении деталей машин. Взаимодействия плазмы с веществом позволяет нам 
осуществить различные способы плазменной обработки, как: термоупрочнение  
 отжиг. Также значительными возможностями обладают высокоэнергетический метод 
обработки на основе которой лежит интегрированное лазерное излучение с помощью 
плазменной струей, дуговым разрядом. Эти приводит к потоку плазмы и электрическая дуга 
начинает воздействовать на материалы с огромной тепловой мощностью и плотностью. 

Анализ полученных на сегодняшний день результатов показывает, что импульсное 
плазменное электролитическое насыщение, ведущее к образованию поверхностных 
наноструктур, представляется наиболее перспективным для дальнейшего развития этого типа 
электролитической плазменной технологии. Кроме того, электролитическая плазменная 
обработка представляет значительный научный интерес с точки зрения фундаментальной науки, 
в частности, для разработки моделей теплообмена на плоских вертикально или горизонтально 
ориентированных поверхностях и электрохимических процессов, происходящих в исследуемых 
системах. Эти процессы включают стадии выделения насыщающих компонентов, адсорбции 
активных атомов и их диффузии в поверхность металла. Поэтому понимание соответствующей 
кинетики и ограничивающих факторов важно для получения надлежащего контроля над 
обработкой поверхности. Электролитическое плазменное упрочнение - это новый 
термохимический процесс модификации и упрочнения поверхности, используемый для 
повышения износостойкости и твердости поверхности стали  
 компонентов в локальной области интереса. Эффективность нагрева связана с 
конструкцией плазменного сопла, приложенным током и электролитом. Конструкция сопла 
также является критическим фактором для упрочнения сложных форм, таких как шестерни и 
распределительные валы. Чтобы оптимизировать нагревание, идеальный поток и смачивание 
электролита на корпусе скребка, была разработана керамическая насадка эллиптической 
формы. В результате предварительных исследований, внешнюю поверхность лопастей 
нагревали и затем гасили электролитом. Твердость закаленной поверхности была в 
диапазоне 50-60 HRC для разных распределительных валов. Также не было обнаружено 
никаких искажений на поверхности лопастей. Глубина твердости измерялась от 0,1 мм до 5 
мм для нескольких лепестков. 

На основании изучения процесса электролитно-плазменного упрочнения можно 
сделать следующие выводы: 

 применение электролитно-плазменного упрочнения для локального 
высокоэнергетического воздействия на сталь марки 2 позволяет целенаправленно изменять 
эксплуатационные и физико-механические свойства данного материала;  

 твердость обработанных слоев лучше, чем у необработанной сталь марки 2. 
Максимальная твердость стали была получена в течение 10 мин;  

 шероховатость поверхности образца стали марки 2 уменьшились;  
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 износостойкость упрочненных слоев была улучшена; 
 механизм износа не наблюдался на обработанной стали марки 2. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТІҢ КƏСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 
 

Бүгінгі қоғамда тұлғаның академиялық-энциклопедиялық білім жиынтығы жеткілікті 
болғанымен, күнделікті өмірде кездесіп отырған түрлі жағдаяттарда икемсіздігі де байқалып 
жатады. Бұл оның өмір сүру үдерісінде қажетті құзіреттердің қалыптаспағандығын 
айғақтайды. Жоғары оқу орнында жаңа мазмұнда оқыту тұлғаның осы кəсіби 
құзіреттіліктерін қалыптастыруды мақсат етеді. Демек, білім мазмұны тұлға бойында 
мемлекет тапсырыстарын, тұлғаның қажеттілігін қанағаттандыратын кəсіби құзіреттіліктерін 
қалыптастыруға бағытталуы тиіс.  

Кəсіби құзіреттілік – іс-əрекеттің əмбебап тəсілдерін игеру арқылы көрінетін білім 
берудің нəтижесі. Құзіреттілік нəтижесі мен білім нəтижесі бір емес. Білім нəтижесі білім 
беру пəндері арқылы көрінетін болса, құзіреттілік нəтижесі пəнаралық қызмет арқылы 
көрінеді, яғни пəн мазмұнында «мен жасаймын » əрекетінің қарастырылуы. Кəсіби 
құзіреттілік – бұл пəндік білімдер жиынтығы емес, бұл жаңа сапа, алынған білім мен 
іскерлікті тəжірибеде қолдана алу қабілеттілігі [1]. 

Осы мəселелерді ескере келе, болашақ педагог-психологтардың кəсіби құзыреттілігін 
жоғары оқу орны жағдайында қалыптастырудың келесі педагогикалық шарттарын анықтадық:  

 Студенттердің педагог-психологтың кəсіптік іс-əрекетінің маңыздылығын ұғынуы 
жəне соған сəйкес практикалық іс-əрекетті орындауға қажетті теориялық білім, іскерліктер 
мен дағдыларды меңгеруі;  

 Болашақ мамандардың кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру үшін студенттердің 
теориялық жəне практикалық дайындығы барысында инновациялық педагогикалық 
технологияларды мейлінше кең көлемде қолдану;  

 Болашақ педагог-психологтардың кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру үдерісінде 
оқытудың репродуктивті жəне белсенді əдістерін (тренингтер, пікірталас, рөлдік жəне 
іскерлік ойындар т.б) пайдалану;  

 Студенттердің бойында өзі таңдаған мамандығына деген мотивациялық-
құндылықтық қатынасты қалыптастыру).  

Кəсіби құзіреттілік мəселесі – күрделі де көпқырлы. Іскер, жаңаға жаны құмар, үздіксіз 
ізденіс үстіндегі жеке тұлға ғана сапалы білім алады. Нəтижені алдын ала болжай алатын, сол 
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нəтижеге қол жеткізу жолында, өз қызметін жобалай алатын, педагог-психолог кадрлер ғана 
қоғам алдыңдағы міндетін жүзеге асыра алады.  

Құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, күнделікті өмірде 
қандай да бір практикалық жəне теориялық мəселелерді шешуге қолдана алу қабілеттілігі. 
Сонымен, оқытудағы құзыреттілік тəсіл білім беру нəтижесі ретіндегі оқыту сапасын 
қамтамасыз етеді, ал ол өз кезегінде кешенді əдіс-тəсілдерді жүзеге асыруды, оқыту сапасын 
бағалаудың біртұтас жүйесін құруды талап етеді [2].  

Кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру жеке шығармашылық қабілетті дамытуды, 
педагогикалық инновацияларды дұрыс қабылдауы, күнделікті өзгеріп жататын 
педагогикалық ортаға тез бейімделуді қажет етеді. Жеке тұлғаға бағытталған сипат мынадай 
талаптарға жауап беретін əдістерден тұрады: 

 Студент өзін қолайлы жəне еркін сезінетіндей жағдай жасау, оның бойында оқуға 
қызығушылықты оята біліп, теориялық білімді практикалық тұрғыда қолдана алуға деген 
қажеттілік пен оқуға деген қажеттілікті туғызу.  

 Студенттің жеке тұлғасын тұтас қамтып, оның көңіл күйін, сезімін, түйсігін оқу 
үдерісіне қатыстыра алу, оның нақтылы қажеттіліктерімен санасу, оның тілдік, когнитивті, 
шығармашылық қабілеттерін ынталандыру.  

 Оқу үдерісінде студенттерді басты əрекет етушіге айналдыра отырып, белсенділік 
тудыру. 

 Дəрісханада түрлі жұмыс формаларын қолдану: жеке-дара, топтық, ұжымдық. 
Құндылық ретінде əлеуметтік ілгерілеумен (прогресс) байланысты ұнамды мəн- 

мағыналы оқиғалар мен құбылыстар ғана танылады. Əрқандай тарихи нақты қоғамдық 
формация əлеуметтік реттілікті қамтамасыз етуші, өзіне ғана тəн құндылықтар жиынтығына 
ие. Сол құндылықтарды танып меңгеру негізінде тұлға қалыптасады, қоғамда қабылданған 
тəртіптер жүйесі қолдау табады. 

Адамзат дамуының əрқилы кезеңдерінде де өзгеріске түспей, тұрақты қалпында 
сақталатын құндылықтар болады. Мұндай құндылықтар: өмір, бейбітшілік, еңбек, денсаулық, 
махаббат, əсемдік , шығармашылық жəне т.б. – адамзат қауымының гуманистік бастауы болған 
бұл категориялар мəңгілік, ешбір төңкеріс не идеология, саясат оларды жоюы мүмкін емес. Əр 
тарих кезеңде олар мəні қайта қарастырылып, жаңа көзқараспен басқаша бағалануы ықтимал.  

Мотив - іс-əрекетке жетелейnін себеп, ал мақсат - адамның белгілі бір істі орындауға 
талпынуы. Мақсат мотивке үнемі сай келе бермейді. Бірақ, мақсаттың іс-əрекеттің мотиві 
болуы маңызды құбылыс. Мұнда адамның алдына қойылған міндетерді, мүмкін болғанша, 
орындауға талпынуы пайда болады, сөйтіп, ол оның мұқтажына айналады. Іс-əрекет 
процесінде адамның алдына бір ғана максат тұрмайды, бір-біріне байланысты мақсаттардың 
бүтін бір жүйесі тұрады. Бір жүйедегі мақсаттар ең таяу тұрған мақсаттар болады да, екінші 
бірі келешектегі, алда тұрған мақсаттар болады. Нақ сол сияқты іс-əрекет мотивтері де таяу, 
қысқа жəне алыс жатқан мотивтер болады.  

Құндылық бағдардың негізгі атқаратын қызметі - адамның мақсаты мен іс-əрекетін 
дұрыс жолға қойып, оның орындалуын бақылау. Жеке тұлғаның құндылық бағдарының 
мотивациялық-мақсаткерлік компоненттеріне келетін болсақ , болжам, мақсат, идеал секілді 
негізгі педагогикалық категорияларды терең зерттеуді, сол категориялардың өзара 
байланысын, олардың жеке тұлғалық қалыптасу категорияларынан айналуын зерттейді, 
көздейді. Мақсат адамның саналы іс-əрекетінің белгілі бір заңдылығын, идеал мен 
нақтылықтың диалектикалық бірлігі, нақтылықты белгілейтін форма. Мақсатқа берілген бұл 
анықтамадан оның көп қырлы категорияға жататынын көруге болады. Адамның саналы 
əрекеті мақсатсыз болмайды, себебі мақсат қою, бағдарлама жасау жəне осыларды іс жүзіне 
асырудағы маңызды нəрсе адамның іс-əрекеті болып табылады. Сондықтан мақсатты жеке 
тұлғаның «көре білуі», болжай білуі жəне бағдарлай алуын сипаттайтын процесс ретінде 
қарастыру кажет. Оқытудың жаңа технологияларын енгізу білім беруді ақпараттандыру мен 
дамыту міндеттерін көздейді. Оқытушының жеке тұлға зерттеуіне, оны толық танып, білуге 
жəне оқытудың мақсатына жетуге тиімді, əрі нақты жол ашады. Болашақ маман иелерінің 
бойында білімділік, іскерлік, саналылық, жауапкершілік қасиеттерін сіңіруде, яғни кəсіби 
құзыреттілікті қалыптастыруда жаңа технологияны қолданудың ролі зор. Сонымен қатар 
технологияны тиімді пайдалана білу оқытушының шеберлігі мен іскерлігін жəне кəсіби 
құзыреттілігін шыңдауға əсерін тигізеді. Педагогикалық технология В.П.Беспальконың 
сөзімен айтқанда: «оқу-тəрбие үдерісінің алдын-ала жүйелі түрде жоспарлануы жəне оның 
жүзеге асу жобасы». Демек, технология жүзеге асатын мақсаттардың алдын-ала  
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ойластырылған нақты жобасы, яғни педагогикалық жүйенің тəжірибеде жүзеге асатын жолы 
[3].  

Қазіргі уақытта болашақ педагог-психолог мамандарды кəсіптік дайындау барысында 
белсенді əлеуметтік-психологиялық оқыту əдістері кеңінен қолданылады. Іскерлік жəне 
рөлдік ойындар, топтық пікірталас, миға шабуыл, əлеуметтік-психологиялық тренингтер – 
болашақ мамандарды дайындауды белсенді əдістері. 

Неміс психологы М.Форверг өткен жүз жылдықтың 60-шы жылдарында ғылымға ең 
алғашқы болып «əлеуметтік-психологиялық тренинг» түсінігін енгізді. Эксперименталдық 
зерттеу жұмысы барысында М.Форберг əлеуметтік-психологиялық тренингтер 
интерперсоналды құзыреттілік пен тұлғаның ұстанымдарының өзгеруіне, кəсіптік іс-
əрекетінің нəтижелілігіне ықпал етеді деген қорытындыға келді.  

Л.А.Петровский топтық əдістерді «...тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында білімді, 
əлеуметтік ұстанымдарды, іскерлік пен тəжірибені дамытуға бағытталған əрекеттесу 
құралы» ретінде қарастырады [4].  

Ю.Н.Емельяновтың зерттеулеріне сүйенсек, белсенді топтық əдістер дегеніміз, бұл 
«...оқу немесе мақсатты топта қойылған оқу-танымдық, шығармашылық, психокоррекциялық 
тапсырмаларға тəуелсіз, коммуникативті процесстерді саналы белсендендіру» [5].  

Ю.Н.Емельянов пен Е.С.Кузьминаның зерттеулерінде оқытудың белсенді əдістері үш 
ірі топқа жіктеледі: пікірталас əдістері, ойындық əдістер, сенситивті тренинг.  

Пікірталас əдістеріне кез-келген тақырыптағы топтық пікірталастар, моральдық 
таңдау жағдаятын талдау (өндіріс, қоғамдық жəне жеке өмір), тренингтік топтың 
қатысушыларында кездескен əртүрлі қиын оқиғаларды талқылау жатады. 

Ойындық əдістер 3 топқа бөлінеді: 
 Іскерлік ойындар (дидактикалық, шығармашылық, басқарушылық); 
 Рөлдік ойындар (мінез-құлықтық, интонациялық-сөздік тренингтер, ойындық 

тренингтер); 
 Кері-ойын пікірлердің, позиция, қарым-қатынас стилдерінің қақтығысына 

негізделген (коммуникативті мінез-құлықты құрудың трансактілі əдісі) 
Сенситивті тренингке өзін-өзі түсінудің жаттығулары, тұлғааралық сезімталдық, 

эмпатия жатады. Барлық белсенді əдістердің ортақ мақсаты: тұлғаға əлеуметтік-
психологиялық ықпал жасау.  

Тренинг əлеуметтік-психологиялық оқытудың белсенді əдісі ретінде топтағы 
шиеленісті жағдаяттарды өзара түсінісу позициясы негізінде шешуге мүмкіндік беретін 
көрегенділікті, өзіндік сананы, өзара əрекеттесу деңгейінің жоғарылауына септігін тигізеді. 
Тренинг əдістерінің мақсаты əртүрлі болуы мүмкін. Тренингтік топтың мазмұны мен 
бағытын біріктіре келе тренингтің келесі ортақ мақсаттарын бөліп қарастыруға болады:  

 Топтың қатысушыларының психологиялық мəселелерін зерттеу жəне оның 
шешіміне көмек көрсету; 

 Субъективті өзін-өзі сезінудің жақсаруы мен психикалық денсаулықтың нығаюы; 
 Адамдармен гормониялық жəне нəтижелі қарым-қатынасты құру үшін тұлғааралық 

қарым-қатынастың тəсілдері мен психологиялық заңдылықтардың механизмдерін зерттеу; 
 Ішкі жəне мінез-құлықтық өзгерістер негізінде қатысушылардың өзіндік санасы 

мен өзіндік ізденімпаздықтарын дамыту; 
 Тұлғалық даму үдерісіне жəрдемдесу, шығармашылық əлеуетін жетілдіру.  
Топтық тренингтік форманың да бірқатар артықшылықтары бар. Топтық тəжірибе 

тұлғааралық мəселелерді шешуге көмектеседі; топтың қатысушысы өзінің қиындықтарымен 
жалғыз қалмайды. Топтық тəжірибе қатысушылардың мəселелері тек оларға ғана тəн 
еместігін, ондай сезімдер барлық адамның бойында болатындығын дəлелдеп көрсетеді.  

Топта тренинг барысында шынайы өмірдегі сияқты өзара байланыс пен қарым -
қатынас жүйесі моделденеді. Бұл өзінің жəне өзге адамдардың мінез-құлықтық жəне қарым-
қатынастық психологиялық заңдылықтарының психологиялық қауіпсіз жағдайын көруге 
жəне талдай білуге мүмкіндік береді. Топ қатысушылар арасында кері байланысты орнатады. 
Қатысушылар топта өзін өзгеге ұқсатуға, мінез-құлықтың жаңа нəтижелі тəсілдерімен 
танысуға мүмкіндік алады. Тренинг барысында туындаған эмоциональды байланыс, 
жанашырлық, эмпатия тұлғаның өсуі мен өзіндік сананың дамуына əсерін тигізеді.  

Топтағы өзара əрекеттесу, топтық динамика əр қатысушының психологиялық 
мəселелерін түсінуге көмектесетін қысымды тудырады. Психологиялық қысым қосымша 
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кедергілерді тудырғанымен, қатысушылардың одан əрі ашылуын, рефлексия, өзін-өзі тану 
процесін күшейтеді [6].  

Рефлексия - адамды, білімді дамытудың шарттарының бірі. Соңдықтан бұл қазіргі кездегі 
білім саласындағы көкейтесті мəселелер қатарына жатады. Рефлексияның мəні – адамның өзінің 
білімін, білімінің негізін, оларды меңгерудің жолдарын анықтау. Рефлексивтік іс-əрекет болашақ 
педагог-психологтың өзіндік талдау кезінде ғана байқалатын өзіндік жеке дара ерекшеліктерін 
тануына мүмкіндік туғызады. Білімді саналы түрде өзіндік қорыту, яғни рефлексия нəтижесінде 
ғана жүзеге асады. Рефлексия нəтижесі дегеніміз – міндеттерді шешу тəсілдерін түсіну. 
Рефлексияның қай түрі болмасын мақсатпен тікелей байланысты.  

Қазіргі кездегі зерттеушілердің бірқатар еңбектері рефлексивті құзыреттілік жəне 
кəсіби іс-əрекет рефлексия мəселесіне арналды: Ю. Бабаян, О. Байдарова, А. Гаврилов, М. 
Марусинец, К. Нор, О. Полищук, Г.Полякова, С. Степанов, И. Семенов, С. Сидоров, И. 
Стеценко жəне т.б. 

Рефлексиялық қабілеттері дамыған маманда оған деген тұрақты қажеттілік сезіліп 
тұрады. Кез келген істі ол өзіне-өзі сұрақ беруден бастайтындай дəрежеге жетеді. Бұл кəсіп 
иесінің шығармашылық əрекетке қосылуының құралдарының бірі-одан өзіне қатысты 
белсенді позицияны таңдауды талап ететін рефлексиялық өзіндік диагностика жасауға 
мүмкіндік береді.  

Болашақ педагог-психологтарды даярлау мəселесінде рефлексияны қалыптастыру 
маңызды, олардың белгілі бір педагогикалық мəселелер туралы барлық ақпаратты жинақтай 
алуы, оның тиімдісін таңдай білуі, нақты жағдайды шешуге байланысты оған өзіндік 
қолтаңбамен өзгерістер енгізе білуі, осылайша мəселені шешудің өзіндік жолын таба білуі 
сыни ойлау нəтижесінде жүзеге асады. Бұл жағдайда сонымен бірге шығармашылық, 
тапқырлық пен өнертапқыштық сияқты сапалар қатар дамуға мүмкіндік алады. 

Рефлексияға өзінің қабілеттілігін дамыту үшін келесілер қажет: 
 басқа адамдар туралы өзінің көзқарасын, баға беруін тексеріп отыру; 
 қарым-қатынасты жоғарылату; 
 қарым-қатынастары, көзқарасы басқалардан өзгеше, яғни қарым-қатынасы қиын 

адамдармен қарым-қатынас орнату; 
 нақты жағдаятта өзінің əрекетіне талдау жасай білу;  
 басты қағидаларға, қиын жағдайларға, мүлтіксіз шешімдерден кейін өзінің əрекетін 

талдауға қайта оралып отыру; 
 əр жұмыс күнінің біткен уақытысында талдау жасау; өткен жұмыс күнінің 

барысына сыртқы бақылаушы ретінде баға беру. 
Рефлексивті іскерлік педагогтың өзіне бағытталған бақылау-бағалау іс-əрекетін 

жүзеге асыруда қолданылады. Рефлексия - өзімізді, əрекеттерімізді талдауға бағытталған 
теориялық іс-əрекеттің ерекше түрі. Рефлексия латын тілінен аударғанда «өткенге қайта 
оралу» дегенді білдіреді. 

Рефлексивті-талдау міндеттері: 
 оқу-тəрбие үдерісінің негізгі өзектілігін таба білу; - нақты педагогикалық жағдайды 

талдап, рефлексиялай білу; - атқаратын іс-əрекетіндегі қиыншылықты талдап, рефлексиялай 
білу; - нəтижеге қол жеткізу үдерісі мен оның тəсілдерін талдай алу; - іс-əрекетті талдай алу; 
- өз əріптестерінің іс-əрекетін талдай жəне рефлексиялай білу жəне олардан өзіне жақсы 
тəжірибе қалыптастыру [7].  

Кəсіпқой – кəсіптік іс-əрекеттің жоғары деңгейіне ие, еңбек барысында өзін саналы 
түрде өзгертетін жəне дамытатын, мамандыққа өзінің дара шығармашылық үлесін қоса 
білген, қоғамдағы өзінің мамандығының мəртебесін көтеруге қызмет ететін маман.  

Жалпы, адам өз саласында кəсіпқой болуы мүмкін, кəсіби мəселелердің бəрін бірдей 
шешуге құзыреті жетпейді. Құзыреттіліктің бар жоғын маман еңбегінің нəтижесіне қарап 
пайымдай алады.  

Педагог-психолог маманның кəсібилігінің құрамдас бөліктері ретінде: 
1. Кəсіби (объективті қажетті) педагогикалық-психологиялық білімдер;  
2. Кəсіби (объективті қажетті) педагогикалық-психологиялық іскерліктер; 
3. Кəсіптік психологиялық позиция, педагогтың ұстанымдары;  
4. Педагог-психологқа кəсіптік білім мен іскерлікті меңгеруге мүмкіндік беретін 

тұлғалық ерекшеліктерді қарастыруға болады.  
Жоғары оқу орнында оқыту үдерісінде іскерліктерді тиімді түрде қалыптастыру жəне 

оқытудың жаңа технологияларын қолдану кəсіби құзыреттілікті жүзеге асыруға мүмкіндік  
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береді. Оның жүзеге асырылуы студентті неғұрлым ұтқыр, жаңашылдыққа қатысуға 
қабілетті етеді.  

Болашақ маман тұлғасының қалыптасуы оның кəсіби іс-əрекетіне байланысты екенін 
ескерсек, педагогикалық практиканың тигізетін ықпалын түсіну қиын емес. Педагогикалық 
жəне өндірістік практикалар студенттердің болашақ кəсіби іс-əрекетіне барынша жақын 
жағдайларда өткізіледі. Педагогикалық практика студенттің кəсіби еңбекке деген 
қығушылығын оятады жəне сол арқылы практикалық іс-əрекетке деген саналы қажеттілігінің 
дамуын қажет етеді. Өйткені, практика кезінде болашақ мамандардың кəсіби қалыптасу жəне 
өзін-өзі айқындау процесі белсенді жүзеге асып, кəсіби білімдер мен іскерліктерге деген 
қажеттіліктер, оларды қалыптастыру үдерісі байқалады. Студенттің кəсіби құзіреттілігін 
қалыптастыру құрылымы өндірістік немесе педагогикалық практика мазмұнында 
қалыптасады. Психологтың кəсіби құзыреттілігін қалыптастыруда педагогикалық практика 
үлкен рөл атқарады. Педагогикалық практиканы өту кезінде студенттің педагогикалық 
іскерлігі мен дағдылары жылдам қалыптасады. Оның шығармашылық жəне педагогикалық 
құбылыстарды зерттеуге деген қабілеті дамиды, педагогикалық шеберліктің негіздері 
қаланады. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Происходящие в жизни современного общества изменения требуют развития новых 
подходов в образовании, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 
развитием личности, формирования у обучающегося универсального умения ставить и 
решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной 
деятельности, самоопределения, повседневной жизни [1].  

 трактовке понятия «исследовательская деятельность» существуют различные 
подходы. Остановимся на некоторых из них: проблема исследовательской деятельности 
обучающихся содержит основательные истоки. Зарубежные педагоги Ж.-Ж. Руссо, И. 
Песталоцци, Дж. Дьюи, С. Френе и др. заявили идею побуждения учащихся к познанию мира 
через исследования и открытия. Проблемы исследовательской деятельности поднимаются в 
работах А.Г. Виноградова, Н.Л. Головизниной, А.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова, В.Д. 
Симоненко.  

Идеи исследовательского метода обучения появились в педагогике в последней трети 
XIX века. Биолог А.Я.Герд, историк М.М.Стасюлевич в России, химик Г.Армстронг, 
естествоиспытатель Т.Гексли в Великобритании сформулировали общую идею метода, 
называвшегося у разных педагогов эвристическим, опытно – испытательным, методом 
лабораторных уроков, исследовательским подходом и т.д.  

Русский педагог, методист, профессор Б.В.Всесвятский отмечал, что в 
исследовательском методе в основу берётся не знание, преподносимое детям в готовом виде,  
 организованные искания детей в окружающей жизни. Знание не дается как готовое, а 
получается в результате работы самих детей над тем или иным жизненным материалом [2, 
с.57]  
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Исследовательская деятельность как особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности строится на базе исследовательского поведения. Доктор психологических наук 
А. И. Савенков рассматривает исследовательское поведение как «вид поведения, 
выстроенный на базе поисковой активности и направленный на изучение объекта или 
разрешение нетипичной (проблемной) ситуации» [3, с.21]. 

Исследовательская деятельность младших школьников направлена на овладение 
знаниями , необходимыми для осуществления поиска новой информации, усвоение приемов 
и способов самостоятельного познания, исследовательских навыков. Иными словами, 
начальная школа должна подготовить учащихся к исследованию и сформировать 
необходимые качества: понимание сущности познания, овладение методикой научного 
анализа явлений , умение осуществлять исследовательскую индивидуальную и 
коллективную работу [4, с.33].  

Таким образом, развитие исследовательских умений у младшего школьника – 
актуальная проблема, решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так и 
для общества в целом.  

Предпосылкой формирования исследовательской деятельности является способность 
мышления давать ответы, далеко отклоняющиеся по степени оригинальности, 
нестандартности, неожиданности от других (стандартных) решений. Творческий характер 
мышления проявляется в таких его качествах, как гибкость, оригинальность, беглость, 
глубина, подвижность.  

Главным смыслом исследования в сфере образования, как утверждает А.В. Леонтович, 
является то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие 
личности, а не приобретение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке 
главной целью является производство новых знаний , то в образовании цель исследовательской 
деятельности – приобретение учащимися функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, развитие способности  
 исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в 
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний [5]. 

 основе исследовательской деятельности, отмечает О.А. Ивашова, лежат: 
 развитие познавательных умений и навыков учащихся; - умение ориентироваться в 

информационном пространстве; - умение самостоятельно конструировать свои знания; 
 умение интегрировать знания из различных областей наук; - умение критически мыслить [6]. 

Согласно М.И. Махмутову, можно выделить следующие задачи исследовательской 
деятельности: 

 Активизация и актуализация знаний, полученных школьниками при изучении 
определѐнной темы; систематизация знаний; знакомство с комплексом материалов, заведомо 
выходящими за пределы школьной программы.  

 Развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы, анализировать, 
сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и систематизировать материал; 
использовать ИКТ при оформлении проведѐнного исследования; публично представлять 
результаты исследования. 

 Создание такого продукта, который будет интересен и востребован другими [7]. 
Опираясь на исследования А.Н. Поддъякова, А.И. Савенкова, А.В. Леонтовича, 

исследовательские умения мы рассматриваем как способность к организации собственно 
исследовательской деятельности, отбору и анализу существующей информации, 
самостоятельному выбору и применению методов и приемов исследования, обеспечивающие 
достижение желаемого результата. 

Согласно Г.В. Мухамадияровой, можно выделить следующие подходы к определению 
понятия «исследовательские умения»:  

 способность самостоятельных наблюдений, опытов, приобретаемых в процессе 
решения исследовательских задач; 

 владение сложной системой психических и практических действий, необходимых 
для познавательной деятельности во всех видах учебного труда; 

 умение применять тот или иной метод исследования при решении данной проблемы 
или исследовательского задания;  

 система интеллектуальных и практических умений учебного труда, необходимая для 
самостоятельного выполнения исследования или его части [8]. 
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Согласно О.А. Коваленко, исследовательские умения – это интеллектуальные и 
практические умения, обусловленные самостоятельным выбором и применением приѐмов и 
методов исследования на доступном детям материале [9].  

 комплексе исследовательских умений младшего школьника А.П. Гладкова 
выделяет следующие умения: 

- организационно-практические (умение планировать работу, задавать вопросы и 
отвечать на них; умение выдвигать предположения; умения, связанные с применением 
общелогических приемов;  

- умение использовать различные формы представления результатов исследования); 
- поисковые (умения увидеть проблему, выбрать тему и поставить цель исследования; 

умения выбирать и применять доступные методы исследования; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; умение поиска обработки информации);  

- информационные (умения находить источники информации, пользоваться ими; 
умение внимательно слушать выступающего; умение работать с определениями, понятиями, 
терминами; умения понять и интерпретировать устный и письменный текст; умение 
фиксировать информацию в виде символов, условных знаков; умение формулировать 
выводы);  

- рефлексивные (умение оценить работу, определить в ней положительное и 
отрицательное; умение аргументировать свою оценку; умение составлять рекомендации) [10].  

Таким образом, правомерно понимать исследовательские умения как способность 
осуществления умственных и практических действий по самостоятельному поиску решения 
исследовательской проблемы, выбору методов и приемов исследования на доступном 
ребенку уровне с целью получения субъективно-нового знания, обеспечивающего базу 
формирования универсальных учебных действий.  

 процессе изучения педагогической и методической литературы по формированию 
исследовательских умений мы выяснили, что авторами по-разному группируются 
исследовательские умения. Мы придерживаемся мнения А.П. Гладковой, которая выделяет 
четыре группы умений: организационно-практические, поисковые, информационные, 
рефлексивные. Также можно отметить, что исследовательская деятельность помогает 
сформировать разносторонне развитую личность, способствует общему развитию младших 
школьников, и без сомнения, является показателем мыслительной деятельности.  

Для развития исследовательских умений важно знать возрастные особенности 
развития познавательных процессов младших школьников. К познавательным процессам 
относят восприятие, мышление, воображение, внимание и память. Охарактеризуем 
проявление познавательных процессов, свойственное младшему школьному возрасту. 

Как утверждает Ф.А. Мошер, восприятие – это познавательный психический процесс, 
состоящий в целостном отражении предметов, событий, ситуаций. Этот феномен лежит в 
основе познания мира. Основой познания младшего школьника является непосредственное 
восприятие окружающей действительности [11]. Для внеурочной деятельности важны все 
виды восприятия: восприятие формы предметов, времени, пространства.  

Согласно Ф.А. Мошер, если посмотреть на отражение полученной информации, то 
можно выделить два типа восприятия: описательный и объяснительный. Дети, у которых 
описательный тип, ориентированы на фактический материал. Такой ребѐнок может 
пересказать текст близко к оригиналу, но вникать в смысл особо не будет. Объяснительный 
же тип, наоборот, в поисках смысла произведения, может не запомнить его суть. 
Индивидуальные особенности, присущие личности, тоже влияют на восприятия. Одни дети 
ориентированы на точность восприятия, они не обращаются к догадкам, не пытаются 
домысливать прочитанное или услышанное. Другой же индивидуальный тип, наоборот, 
стремится домыслить информацию, наполнить ее своим предвзятым индивидуальным 
мнением. Восприятие младшего школьника носит непроизвольный характер. Дети приходят 
в школу уже с достаточно развитым восприятием. Но это восприятие сводится к узнаванию 
формы и цвета предъявляемых предметов. При этом в предмете дети видят не главное, 
особенное, а яркое, то есть то, что выделяется на фоне других предметов.  

Мышление в младшем школьном возрасте переходит от наглядно-образного к 
словесно-логическому. Оно опирается на наглядные образы и представления. Для понимания 
данного познавательного процесса надо разобраться в особенностях развития мыслительных 
операций у младших школьников. По мнению И.В. Дубровиной, мыслительная деятельность 
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совершается при помощи мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения 
и конкретизации [12].  

Согласно И.В. Дубровиной, анализ – это мысленное расчленение предмета на 
отдельные части и выделение в нем свойств, качеств или черт. Воспринимая предмет, мы 
можем мысленно выделять в нѐм одну часть задругой и таким образом узнавать, из каких 
частей он состоит. Анализ может быть мысленным выделением в целом его отдельных 
свойств, признаков, сторон. У младшего школьника преобладает практически действенный и 
чувственный анализ. Детям легче решать задачи с использованием конкретных предметов 
(палочек, моделей предметов, кубиков и пр.) или находить части предметов, наблюдая за 
ними наглядно.  

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что в младшем школьном 
возрасте детям необходимо узнавать что-то новое, осуществлять поиск, добывать 
информацию, исследовать. С психологической точки зрения младший школьный возраст 
наиболее благоприятен для развития исследовательских умений. Учащиеся лучше усваивают 
новые знания, если они получили их сами , увидев, услышав или потрогав. Но также 
необходимо учитывать, что в данном возрасте у детей наиболее развито непроизвольное 
внимание, поэтому предлагаемые им исследования должны быть яркими и 
запоминающимися. В этой связи, задача учителя – направить заложенный природой 
исследовательский потенциал младшего школьника в правильное русло.  

Таким образом, в процессе изучения педагогической и психологической литературы 
мы рассмотрели возрастные особенности развития исследовательских умений младших 
школьников. Кроме того нами было выявлено, что при организации исследовательской 
деятельности младших школьников должны учитываться такие психологические 
особенности детей, как словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, знаково-символическое мышление. 

исследовательская деятельность обучающихся является процессом непрерывного 
обучения, в который включены интеллектуальная деятельность, процесс овладения 
различными знаниями, умениями и обязательная творческая компонента. Так возникает 
интерес не просто к предмету, а к самому процессу познания, что развивает познавательный 
интерес, мотивирует к знаниям, формирует исследовательскую компетенцию.  

Причем исследовательская деятельность предполагает не частичное использование 
поисковых методов в образовании, а обращение к принципиально новой модели обучения, 
где приоритетные позиции занимает познавательная деятельность самого ребёнка, именно 
ему принадлежит инициатива в организации своей познавательной деятельности, а все 
обучение носит творческий характер. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Эмоциональный интеллект рассматривается всё большим количеством авторов во 
всем мире. Востребованность изучения особенностей эмоционального интеллекта 
обусловлена тем, что это тема является слабо разработанной и малоизученной. На 
сегодняшний день актуальность проблемы в большой степени определена недостаточной 
исследованностью концепции эмоционального интеллекта в Казахстане, России и на всем 
постсоветском пространстве. В отечественной психологии практически не проводится 
эмпирического изучения и существует потребность в социальной практике по данной теме.  

Эмоциональный интеллект (EQ) был «известным фактом» на протяжении последних 
нескольких десятилетий. Впервые термин EQ (эмоциональный интеллект) был введен в 1995 
году социологом Дэниэлем Големаном [1]. Доктором Реувен Бар-Оном, являющемся одним 
из ведущих исследователей в области эмоционального и социального интеллекта, была 
рассмотрена модель EQ как «совокупность не когнитивных способностей , компетенций и 
навыков, которые влияют на способность человека успешно справляться с требованиями и 
давлением окружающей среды» [2].  

Существует множество профессий, которым необходимо высокое развитие 
эмоционального интеллекта. К числу таких профессий и можно отнести уголовно-
исполнительную систему. Сотрудники УИС, должны иметь определенный уровень 
адекватности и успешности социального взаимодействия. Деятельность сотрудников УИС 
протекает в постоянно конфликтных, напряженных и опасных для жизни обстоятельствах. 
Д.В. Ушаков утверждает, «что внутри профессии люди уже оказываются в определенной 
степени подобранными по интеллекту, исключением не являются сотрудники УИС. Ели бы 
внутри какой-либо одной сложной профессии мы наблюдали представителей всего спектра 
интеллектуальных возможностей, то перед нами бы встала ещё более впечатляющая картина. 
Однако это не происходит, и люди с недостаточным когнитивным развитием не выбирают 
сложных профессий или отсеиваются на постулатах к ним» [3].  

Уголовно-исполнительная система предъявляет высокие требования к своим 
сотрудникам, которые обязаны справляться с множеством кризисных ситуаций, поддерживая 
порядок , предоставляя определенные услуги и контролируя преступный элемент. Даже больше, 
чем храбрость и физическая сила, работа требует умелых навыков общения и человеческих 
отношений. Исходя из этого можно полагать, что эффективный сотрудник в УИС - это зрелый в 
личностном, психологическом и социальном плане человек, с адекватной самооценкой, 
уверенный, способный контролировать себя, открытый, инициативный, внутренне 
мотивированный и адекватно воспринимающий действительность, т.е. обладающий высоким 
уровнем эмоционального интеллекта. Данный феномен оказывает большое влияние на 
успешность, психологическое состояние и жизнедеятельность человека, так же оказывает 
влияние на формирование и проявление лидерских качеств. Люди могут устанавливать более 
положительные отношения с окружающими, выше оцениваются ими, добиваются больших 
успехов, имеют более высокий уровень психологического благополучия. Р. А. Эльмурзаева 
подчеркивает, что эмоциональный интеллект, как основа профессиональной компетенции, имеет 
свою специфику связанную с особенностями трудовой деятельности [4].  

При этом необходимо учитывать, что работа в УИС - это вид государственной 
службы обусловленной рядом факторов.  

Во-первых, деятельность сотрудников УИС связана с жёсткой регламентацией 
отношений обязывающих проявлять самообладание и спокойствие в общении.  
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Во-вторых, учреждения УИС это огражденный тип учреждения, в связи с чем у 
сотрудников вынужденные разлуки с родными, только определенный круг общения.  

Их деятельность является стрессогенной, с риском для жизни, отношениями 
доминирования-подчинения, частными дежурствами, взаимодействием со спецконтингентом,  
 одной стороны вникать в их проблемы, стараться помочь, проявлять эмпатию, и проявлять 
проницательность для прогнозирования их поведения, а с другой сдерживать демонстрацию 
у них отрицательных личностных качеств, добиваться подчинения режиму. Все эти 
особенности деятельности в УИС во многом приводят снижению сопереживания и 
отзывчивости, т. к. требуют от сотрудников проявления самоконтроля, выдержки, 
устойчивости к стрессу, спокойствия, дистанцированного общения во многих ситуациях. 

На продуктивность деятельности сотрудников УИС влияет не только сопереживание 
другим людям, но и понимание самого себя, т.е. рефлексия. А.Буземан трактовал её как 
«всякое перенесение переживания с внешнего мира на самого себя» [5].Традиционно 
рефлексия это процесс субъекта обращать внимание на своих внутренних психических и 
эмоциональных состояний, способность интеллекта воспринимать и анализировать свою 
деятельность. Рефлексии играет огромную роль в обеспечении самоконтроля, формировании 
профессионально зрелой личности, усвоении новой информации, и влияет на поведения  
личности в целом. Однако, проводимые исследования свидетельствуют о том, что  
 сотрудников с большим трудовым стажем уровень рефлексии ниже, чем у молодых 
сотрудников [4]. Сотрудникам УИС часто приходится справляться с высокими физическими 
и эмоциональными нагрузки, приметь максимальные волевые усилия, сдерживать 
негативные эмоциональные проявления, в последствии неблагоприятно воздействующие 
на продуктивность деятельности. Значимость высокого уровня эмоционального интеллекта  
 сотрудников обусловлено тем, что в условиях продолжительной экстремальной ситуации 
обостряется состояние тревожного напряжения, потребность в безопасности и поддержке, 
удовлетворить эту потребность помогает обладание навыками и методами саморегуляции.  

Нами было проведено исследование, направленное на выявление способности 
понимания и снижения интенсивности нежелательных эмоциональных состояний, а так же 
умение контролировать внешние проявления своих эмоций. В исследовании приняли участие 
30 сотрудников уголовно-исполнительной системы г.Усть-Каменогорска в возрасте от 23 до 
45 лет. Основные занимаемые должности: начальники отрядов, заместители начальников, 
контролёры, старшие инспектора-психологи. Использовались следующие методики: 
опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина, методика 
социального интеллекта Гилфорда (1, 2 субтест). 

Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина содержит 4 шкалы и 5 
субшкал: шкала межличностного ЭИ (способность к пониманию эмоций других людей и 
управлению ими), шкала внутриличностного ЭИ (способность к пониманию собственных 
эмоций и управлению ими), шкала понимание эмоций (способность к пониманию своих и 
чужих эмоций), шкала управление эмоциями (способность к управлению своими и чужими 
эмоциями), 

 результате были получены следующие данные (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Результаты по опроснику «ЭмИн» у сотрудников УИС 
Шкалы Высокие результаты Низкие результаты 

      

 Количество  % Количество % 
Шкала МЭИ 11  36,7 5 16,7 

      

Шкала ВЭИ 13  43,3 9 30 
Шкала ПЭ 11  36,7 9 30 

      

Шкала УЭ 11  36,7 9 30 
Субшкала МП 10  33,3 10 33,3 

      

Субшкала МУ 10  33,3 5 16,7 
      

Субшкала ВП 13  43,3 6 20 
Субшкала ВУ 10  33,3 6 20 

      

Субшкала ВЭ 9  30 13 43,3 
Общий ЭИ 13  43,3 8 26,7 
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Как видно из таблицы 1, у большинства сотрудников высокий эмоциональный 
интеллект -13 человек (43,3%). По шкале ВЭИ- внутриличностный эмоциональный 
интеллект (способность к понимание собственных эмоций и управление ими) 13 
сотрудников (43,3%) показали высокий результат. По субшкале МП (понимание чужих 
эмоций) у 10 человек (33,3%) выявлен низкий показатель. По субшкале ВП (понимание 
своих эмоций ) у большинства сотрудников высокий уровень развития -13 человек (43,3%). 
Однако по субшкале ВЭ - контроль экспрессии (способность контролировать внешние 
проявления своих эмоций) 13 человек (43,3%) показали низкий уровень развития. Это 
говорит о том, что у большинства сотрудников, около 44%, высоко развита способность к 
пониманию и осознанию собственных эмоций. Они способны к пониманию причин и 
идентификации своего эмоционального состояния. Однако, около 34%, не способны 
понимать эмоциональное состояние другого человека на основе внешних проявлений эмоций 
(мимика, жестикуляция, звучание голоса), а так же у 44% сотрудников низко развита 
способность контролировать внешнее проявления своих эмоций, вызывать и поддерживать 
желательные эмоции и держать под контролем нежелательные.  

Далее у этой же группы испытуемых была проведена методика социального интеллекта 
Гилфорда (1 и 2 субтест) для диагностики способности предвосхищать дальнейшие поступки 
 события людей на основе понимания чувств, мыслей, намерений участников коммуникации 
 способности правильно оценивать состояния, чувства людей по их невербальным 
проявлениям, мимике, позам, жестам. Было выявлено следующее (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Результаты по тесту Гилфорда у сотрудников УИС 
Субтест Высокие результаты Низкие результаты 

     

 Количество % Количество % 
1 субтест 7 23,3 11 36,7 

     

2 субтест 1 3,3 14 46,7 
     

 
По среднестатистическим показателям у сотрудников УИС низкий показатель по 1 и 2 

субтестам. 1 субтест направлен на выявление умений и способностей предвидеть 
последствия поведения, предвосхищать дальнейшие поступки других людей на основе 
анализа реальных ситуаций общения. По 1 субтесту низкие результаты выявлены у 11 
человек (36,7%). 2 субтест нацелен на установление способности правильно оценивать 
состояния, чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям, мимике, позам, 
жестам. Низкие результаты здесь выявлены у 14 человек , что составляет 46,7% от общего 
количества испытуемых. Высокий показатель обнаружен только у 1 сотрудника (3,3%). 
Таким образом, мы видим, что большинство сотрудников плохо понимают связь между 
поведением и его последствием, плохо ориентируются в общепринятых правилах и нормах 
поведения, могут часто совершать ошибки и попадать в конфликтные ситуации потому, что 
неверно представляют себе результаты своих действий или поступков других. Большинства 
сотрудников, около 46%, слабо языком телодвижений, жестов. В общении в большей 
степени ориентируются на вербальное содержание сообщений. Могут ошибаться в 
понимании смысла слов собеседника потому, что не учитывают (или неправильно 
учитывают) сопровождающие их невербальные реакции.  

Таким образом, в результате проделанной работы, можно сделать вывод, что у 
сотрудников уголовно-исполнительной системы достаточно высокий уровень развития 
внутриличностного эмоционального интеллекта. У большинства сотрудников достаточно 
развита способность к осознанию своих эмоций: их распознаванию и идентификации, 
пониманию причин, а также способности к их вербальному описанию. Однако по 
межличностному эмоциональному интеллекту выявлен низкий показатель. У большей части 
сотрудников низкий уровень способности к пониманию эмоционального состояния другого 
человека. В общении не проявляется чуткость к внутреннему состоянию других людей. 
Также обнаруживается низкое понимание связи между поведением и его последствиями, 
плохое владение умением правильно распознавать и интерпретировать язык телодвижений, 
взглядов и жестов.  

Развитие эмоционального интеллекта у сотрудников УИС помогает быть более 
сильными внутренними мотиваторами, которые могут повысить уверенность в себе и 
улучшить способность сосредоточиться на цели. Позволяет активно обмениваться  
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информацией, приводит к эффективной трудовой деятельности, а также улучшает 
взаимоотношения как на рабочем месте, так и с близкими людьми. Именно такие 
возможности развиваются и совершенствуются благодаря эмоциональному интеллекту. 
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МƏТІНДІК ҚҰЖАТТАРМЕН ЖАСАЛАТЫН ЖҰМЫС ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 
Мəтіндік құжаттармен жұмыс технологиялары. Мəтіндік редакторлар жəне 

процессорлар: мақсаты жəне мүмкіндіктері. Мəтіндік құжаттың құрылымдық элементтері. 
Шрифтер, стильдер, форматтар. Құжатты редактрлеудің негізгі тəсілдері. Қойылатын 
объектілер. Гипермəтін ұғымы.  

Компьютерде мəтіндік ақпаратты өңдеу үшін мəтіндік редакторлар пайдаланылады. 
Мəтіндік редакторлар құжаттарды жасауға, редактрлеуге, форматтауға, сақтауға жəне басып 
шығаруға мүмкіншілік береді.  

Қарапайым мəтіндік редакторлер (мысалы, Windows – тың стандартты қосымшасы 
Блокнот) мəтінді редактрлейді, сондай-ақ əріпті қарапайым форматтауды жүргізуге 
мүмкіндік береді.  

Одан да артығырақ жетілдірілген мəтіндік редакторлар (мысалы, Microsoft Word жəне 
OpenOffice.org Writer), оларды кейде мəтіндік процессорлар деп те атайды, құжаттарды 
жасаудың мүмкіндіктерінің кең спектрын қамтиды (тізімдер мен кестелер қою, 
орфографияны тексеру құралдары, түзетулерді сақтау жəне басқалар). 

Кітаптарды, журналдар мен газеттерді басып шығаруға дайындау үшін, баспаға 
орналастыру кезінде, мəтінді өңдеудің қуатты бағдарламалары қолданылады - жұмыс үстелі 
баспа жүйесі (мысалы, Adobe PageMaker, Microsoft Office Publisher).  

Интернетте Web-парақтар мен Web-сайттарды жариялауға дайындау үшін 
арнайыландырылған қосымшалар пайдаланылады (мысалы, Microsoft FrontPage). 

Мəтіндік редакторлар — бұл құжаттарды жасау, редактрлеу, форматтау, сақтау мен 
баспаға шығаруға арналған программалар. Заманауи құжатта мəтіннен басқа да объектілер 
болуы мүмкін (кестелер, диаграммалар, суреттер жəне басқалар).  

Редактрлеу дегеніміз бұл құжаттың мазмұнын қосу, ауыстыру, түзету арқылы 
түрлендіру. Құжатты түрлендіру əдетте мəтіннің символдарын немесе фрагменттерін қосу, 
өшіру немесе жылжыту арқылы жүзеге асады.  

Форматтау — бұл мəтінді безендіру. Мəтіндік таңбалардан басқа, пішімделген мəтін 
арнайы көрінбейтін кодтардан тұрады, олар бағдарламаға оны экранда қалай көрсету жəне 
принтерде қалай басып шығару керек екендігі туралы хабарлама береді: қай шрифт 
пайдаланылуы керек , шрифт стилі мен өлшемі қандай болуы керек, абзацтар мен 
тақырыптар қалай безендіріледі.  

Форматталған мəтіндер мен форматталмаған мəтіндер өз табиғаттарында біршама 
айрықшаланады. Бұл айырмашылықты түсіне білу керек. Форматталған мəтінде барлығы 
маңызды: əріптердің өлшемдері де, олардың бейнелері де, бір жолдың қай жерде аяқталып, 
екінші жолдың қай жерде басталатыны да. Яғни форматталған мəтін өзі басылып шыққан 
қағаз парағы параметрлерімен үздіксіз байланысты болады.  

Құжаттық мəтіндерді безендіруде құжатқа мəтіндік емес элементтер немесе 
объектілерді жиі қосуға тура келеді. Кеңейтіліп дамыған мəтіндік редакторлар мұны жасауға 
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мүмкіндік береді – олар мəтінге суреттер, диаграммалар, формулалар жəне тағы басқаларды 
қою бойынша кең мүмкіндіктерге иеленген.  

Қағаз жəне электрондық құжаттар. Құжаттар қағаз немесе электрондық болуы мүмкін. 
Қағаз құжаттар принтерде басып шығару кезінде олардың ең жақсы көрінуін қамтамасыз 
ететіндей етіп жасайды жəне пішімдейді. Электрондық құжаттар монитордың экранында ең 
жақсы ұсыну мақсатында жасалынады. Электрондық құжат айналымын біртіндеп ығыстыру 
— ақпараттық технологиялардың даму үрдістерінің бірі. Қағаз шығынының азаюы табиғи 
ресурстарды сақтауға жəне қоршаған ортаны ластаудың азаюына оң əсерін тигізеді. 

Қағаз жəне электрондық құжаттарды пішімдеу айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Қағаз 
құжаттар үшін абсолютті пішімдеу қабылданған. Баспа құжаты əрқашан белгілі өлшемнің 
(форматтың) баспа парағына пішімделеді. Мысалы, құжат жолының ені қағаз бетінің еніне 
байланысты. Егер құжат үлкен форматты парақтарда басып шығару үшін рəсімделсе, онда оны 
кішкентай парақтарда басып шығаруға болмайды,құжаттың бір бөлігі оларға сыймайды. Бір 
сөзбен айтқанда, баспа құжатын пішімдеу əрқашан қағаз парағын алдын ала таңдауды талап 
етеді. Баспа құжаты үшін əрқашан қаріптердің, өрістердің, жолдар мен абзацтар арасындағы 
қашықтықтардың өлшемдерін (кез келген өлшем бірліктерінде) нақты атауға болады.  

Электрондық құжаттар үшін салыстырмалы пішімдеу қабылданған. Құжаттың авторы 
құжатты қандай компьютерде екенін жəне экранның өлшемі қандай екенін алдын ала болжай 
алмайды. Сонымен қатар, экранның өлшемдері алдын ала белгілі болса да, оқырман құжатты 
көріп отырған терезенің өлшемі қандай болатынын болжау мүмкін емес. Сондықтан, 
электрондық құжаттар терезенің ағымдағы өлшеміне жəне тез форматталатындай етіп 
жасалады. 

Электрондық құжаттың авторы болашақ оқырманның компьютерде қандай қаріптер 
бар екенін білмейді, сондықтан мəтін мен тақырыптардың қандай қаріппен бейнеленуі тиіс 
екенін қатаң көрсете алмайды. Бірақ ол кез келген компьютерде тақырыптар мəтіннен үлкен 
көрінетіндей пішімін көрсете алады. 

Салыстырмалы пішімдеу Интернеттің электрондық құжаттарын (Web-беттер деп 
аталатын) жасау үшін, ал абсолюттік — мəтіндік процессорларда баспа құжаттарын жасау 
үшін қолданылады.  

Қаріпті (таңбаларды) пішімдеу.  
Символдар - бұл əріптер, сандар, бос орындар, пунктуация белгілері, арнайы 

символдар. Таңбаларды пішімдеуге (олардың сыртқы түрін өзгертуге) болады. Таңбалардың 
негізгі қасиеттерінің арасында келесілерді таңдауға болады: қаріп, өлшем, сызба жəне түс.  

Қаріп - белгілі бір сызба таңбаларының толық жиынтығы. Əрбір қаріптің өзінің атауы 
бар, мысалы, Times New Roman, Arial, Comic Sans MS. Қаріпті өлшеу бірлігі - тармақ (1 пт = 
0,367 мм). Қаріптің өлшемін үлкен көлемде өзгертуге болады. Символдардың қалыпты 
(қарапайым) сызуынан басқа, əдетте, жартылай қалың, курсивті, жартылай қалың курсивті. 

Компьютердегі көрініс тəсілі бойынша растрлық жəне векторлық қаріптер 
ерекшеленеді. Растрлық шрифт ұсыну үшін, растрлық графика, таңбалар қаріп қызмет 
жасайды бұл пиксельдер (нүкте) тобы. Растрлық қаріптер тек белгілі бір коэффициенттермен 
ғана масштабтауға рұқсат береді. 

Векторлық қаріптер математикалық формулалармен сипатталады жəне олардың еркін 
масштабталулары мүмкін. Векторлық қаріптер арасында ең көп таралғаны TrueType сияқты 
қаріптер.  

Сондай-ақ таңбаларды пішімдеу үшін қосымша параметрлерді орнатуға болады: 
символдардың астын сызықтың əртүрлі түрлерімен сызу, символдардың түрлерін өзгерту 
(жоғарғы жəне төменгі индекс, сызылған), символдар арасындағы арақашықтықты өзгерту.  

Егер түрлі түсті құжатты басып шығару жоспарланса, символдардың əртүрлі топтары 
үшін түрлі түстерді орнатуға болады. 

Абзацтарды пішімдеу.  
Əдеби тұрғыдан, абзац – бұл мəтіннің мағынасы бойынша аяқталған фрагменті болып 

табылатын бөлігі, оның аяқталуы жаңа ойға өту үшін берілген үзіліс. 
Компьютерлік құжаттарда басқарушы символмен аяқталатын кез келген мəтін абзац 

болып саналады. Абзацтың соңы [ЕНГІЗУ]([ENTER]) батырмасын басу арқылы қамтамасыз 
етіледі.  

Абзацтарды пішімдеу дұрыс жəне əдемі рəсімделген құжатты дайындауға мүмкіндік 
береді. Абзацтарды пішімдеу барысында оны теңестіру параметрлері (теңестіру мəтіннің бет 
жиектерінің шекараларына қатысты орналасуын көрсетеді), шегіністер (абзац толығымен оң  
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немесе сол жақ шегініс болуы мүмкін) жəне интервалдар (абзац жолдары арасындағы 
қашықтық), қызыл жолдың шегінісі, т.б. болады. 

Бетті пішімдеу. 
Қағаз құжаттар принтерде басып шығару үшін дайындалады. Мəтіндік редакторда 

қағаз парағының өлшемін, оның бағытын, түрін (кітап немесе альбом) көрсету, мəтінге 
арналған өрістерді орнату, мəтінді бағандарға бөлу, колонтитулдарды қосу жəне т.б. 
мүмкіндіктер бар. 

Мəтін форматтары. 
Файл пішімі файлдағы мəтінді сақтау тəсілін анықтайды. Мəтіндік файлдың 

қарапайым түрі (TXT) тек таңбалардан дан(таңбалардың сандық кодтарынан) тұрады, ал 
басқа пішімдер (DOC, RTF) мəтінді пішімдеуді қамтамасыз ететін қосымша басқару сандық 
кодтарынан тұрады. 

Мəтіндік файлдарды пішімдеудің ең көп таралған түрлерін қарастырайық. 
Тек қана мəтін ( Text only) (TXT). Көп таралған əмбебап пішім. Мəтінді пішімдеусіз 

сақтайды, мəтінге тек абзац соңының басқару таңбалары енгізіледі. Бұл пішімді түрлі 
операциялық жүйелерде жұмыс істейтін қосымшаларда оқылуы тиіс құжаттарды сақтау үшін 
қолданады. 

RTF пішіміндегі формат (Rich Text Format) (RTF).  
Барлық пішімдеулерді сақтайтын əмбебап пішім. Басқару кодтарын көптеген 

қосымшалармен оқылуые жəне түсіндірілуі мүмкін командаларға түрлендіреді. Нəтижесінде 
файлдың ақпараттық көлемі айтарлықтай артады.  

Word құжаты (DOC). Қазіргі уақытта қолданылатын Word нұсқасының бастапқы 
пішімі. Пішімді толық сақтайды. Unicode қарəптерін қолдануды талап ететін 16 биттік 
таңбаларды кодтауды қолданады.  

Open Document Format (ODF). Өңделетін кеңсе құжаттарымен алмасуды сақтауға 
арналған құжаттар файлдарының ашық пішімі, соның ішінде мəтіндік құжаттар (жазбалар, 
есептер жəне кітаптар), электронды кестелер, суреттер, деректер базалары, презентациялар. 
Мəтіндік құжатта ODT кеңейтуі бар. 

HTML – құжат (HTM, HTML). Web-беттерді сақтау форматы. Гипермəтін белгілеу 
тілінің басқару кодтарын (тэгтерді) қамтиды. 

Мəтін құжатының қажетті пішімін таңдау немесе оны түрлендіру файлды сақтау 
барысында өңделеді. 

Пішімдеу үшін стильдерді пайдалану.  
Абзацты немесе мəтіннің таңбалар тобын белгілі бір жолмен пішімдеу үшін қаріп пен 

абзацтың толық параметрлер тізбегін көрсету қажет. Пармеирлер көп болған жағдайда 
біртипті құжаттардың бөліктерін келісім бойынша пішімдеуді қамтамасыз ету өте қиын. 
Біртипті барлық құжаттарды келісім бойынша пішімдеу одан да қиынырақ, ал бұл əдетте 
іскерлік құжаттарды рəсімдеудің міндетті талабы болып табылады.  

Егер сіз үлкен күш-жігердің көмегімен құжаттардың мінсіз жағдайда болуына қол 
жеткізсеңіз, олардың кейбірінің безендірілуін өзгерту қажеттілігі туындауы мүмкін, сол 
себепті барлығын қайта бастауға тура келеді.  

Сізге көмекке стильдер келеді. Стиль – бұл таңдалған мəтін фрагментіне қолдануға 
болатын пішімдер параметрлерінің атаулы жиынтығы. Мысалы, мəтіндегі барлық 
тақырыптарды «тақырып» стилімен рəсімдеуге болады, жəне олардың түрін өзгерту қажет 
болса, тек стильді өзгерту жеткілікті. Көптеген мəтіндік редакторлар құжатта немесе үдгіде 
бар стильдерді өзгертуге, қайта атау жəне жоюға ғана емес, онда жаңа стильдерді жасауға да 
мүмкінлік береді. 

Гипермəтін.  
Гипермəтін – басқа құжаттарға немесе құжат орнына сілтемелері бар белгіленген 

мəтін. Web-беттер – желіде орналасқан HTML құжаттары (гипермəтіндік белгілеу тілінде) 
жалпыға белнілі жəне айқын гипермəтін үлгісі. Гиперсілтемелер Дүниежүзілік торды 
пайдаланушыларға бір сайт беттерінен түрлі сайт беттеріне ауысуға көмектеседі. Терминнің 
кең мағынасында, гипермəтін ішінде осы мəтіннің басқа бөліктеріне сілтеме жасалатын кез 
келген повесть, сөздік немесе энциклопедия болып табылады. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция) 

 Н.В. Макарова. – СПб.: Питер, 2015. 
 

328 



 Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ.пед.вузов 
 М.П.  Лапчик,  И.Г.  Семакин,  Е.К.  Хеннер;  Под  общей  ред.  М.П.  Лапчика.  –  М.:  Изд.  Центр 
«Академия», 2013. 
 

ƏОЖ 15.01.30 
СЕКСЕНБАЕВА А.М., ДЖУМАЖАНОВА Г.К. 
Шəкəрім атындағы МУ, Семей қ., Қазақстан 

 
БАЛАЛАР ҮЙІНДЕГІ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ 
ЭМОЦИОНАЛДЫ-ЕРІКТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Еліміздегі жариялылық дəуірі қоршаған ортаның көптеген «қара дақтарын» 

айқындады. Солардың бірі: балалар үйінде тəрбиеленетін балалар мəселесі. Қазіргі таңда 
баспасөз беттерінде балалар үйі мен мектеп -интернаттардағы жағдай туралы, ондағы тəртіп 
пен материалдық жағдай жайлы ашық əрі көптеп жазылып жүр. Бірақ балалар үйіндегі 
тəрбиеленушілердің мəселелері аса қиын жағдайда. Бұл жағдайға қатысты негізгі 
мəселелердің қомақтылары мыналар: жетім балалар денсаулығына деген əлеуметтік 
қамқорлықты күшейту, олардың құқығына қол сұқпау, қоғам өмірінің барлық салаларына 
толық орналасуына жағдай жасау, психикалық даму ерекшеліктерін жетілдіруді қамтамасыз 
ету.  

Демек, балалар үйіндегі тəрбиеленушілер дамуының ерекшеліктері психология 
ғылымының маңызды да, қызықты мəселенің бірі болып отыр. Бұл мəселенің көкейкестілігі 
психология ғылымының отандық деңгейде қарастырылуымен, қаракөз жетімдер санының 
күннен-күнге қарқынды өсуімен жəне соған байланысты əртүрлі құрылымдағы балалар 
үйінің пайда болуымен өсе түсті. Балаланың əлеуметтік мəнді қатынастар жүйесіне енуіне 
даярлық ретінде жас дамуының түрлі кезеңдерінде психологиялық тұрғыдан дамуын басты 
орынға қою қажеттілігі туындап отыр. Психологиялық еңбектерді қарастыру баланың 
психикалық дамуын қамтамасыз ететін əртүрлі көзқарастардың бар екендігін көрсетеді [1]. 

Жанұядан тыс тəрбиеленген балалардың (балалар үйінде жəне интернатта 
тəрбиеленушілер) дамуы жайында көптеген манандар кейбір мүгедектің түрінің сапасы 
ретінде байланыстырып қарастырады. Баланың жанұялық ортасының атмосферасы жеке 
адамның өсіп-дамуы сапасын анықтайды. Сонымен интернатта немесе балалар үйінде 
тəрбиеленушілердің дамуы мен олардың мінез-құлық ерекшеліктеріне А.М. Прихожан жəне 
Н.Н. Толстой көп жылдық зерттеу жүргіз. Олардың зерттеуінің қорытындысы бойынша 
жетімдердің психологиялық ерекшелігі жай ғана жағдай емес. Психикалық дамудың 
тежелуін ғана авторлар талдап қана қоймай, сонымен бірге баланың мінез-құлық дамуының 
сапасын қарастырған . Осы тұрғыда қазіргі кездегі психология мен педагогика ғылымы 
баланың психикалық ерекшеліктерін, эмоциясын, ойлауын, сөздік қорын, мінез-құлық 
ерекшеліктерін, ересектермен жəне қоршаған ортамен қарым-қатынасын сипаттайтын 
бүтіндей бейнені береді. Баланың жеке адам болып қалыптасып даму сатысы əр жас кезеңіне 
байланысты құрылады жəне де сол тұста оның психикасының сапасы көрінеді. Ал балалар 
үйінде тəрбиеленушілердің психикасының қалыптасуы жанұяда тəрбиеленген балаларға 
қарағанда психиканың басқа заңдылықтармен ерекшеленеді. Баланың психикасының 
дамуына, жеке адам болып қалыптасуына оның біріккен ортасы үлкен ықпал етеді. Сол 
сияқты балалар үйінде тəрбиеленушілер де ортақ бір өмір сүру ортасын құрайды [2].  

Демек, жанұяда тəрбиеленген балалар өз қоршаған ортасында туыстық бауырмашылық 
сезімін туындатып үлкендермен жəне кішілермен қарым-қатынасын орынды жұмсап отырады. 
Балалар үйінде тəрбиеленушілердің үлкендермен қарым-қатынасы, өмірлік қабылдауы жəне 
мінез-құлқының қалыптасуы институционалды болып келеді, яғни сертті дəрежесінде 
түсіндірілген. Демек, балалар үйінде тəрбиеленушілердің психологиялық сипатының жалпы 
беталысы мынадай: олардың эмоцианалдық фоны тіпті кедей. Бұл мекемеде тəрбиеленушілер 
қоршаған орта талаптарына бейімделуі тиіс. Бұндай жетімхана секілді мекемелерінде балаларды 
тəрбиелеу жəне басқа да өмірлік тəжірибелерді баланың ерікті-эмоционалды дамымауына əкеп 
соқтырады. Осы тұрғыда И.А.Залысина, балалар үйінде тəрбиеленушілер мен жанұяда 
тəрбиеленуші балалардың уайымдау қажеттілігін салыстырмалы түрде зерттеген. Соның 
нəтижесінде мектепке дейінгі балалардың қоршаған ортадағы адамдарға уайым сезімін тудыруға 
қабілетті емес екенін дəлелдеген. Көбінесе олар басқа адамның сезіміне жауап беруде 
туындайтын реактивті уайымдау олар үшін бөтенсу сезімін тудырады. Ал И.А. 
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Залысиның эксперименталды зерттеуінде жанұядағы балалардың тек ересектердің сезімін іздеп 
қана емес, сонымен қатар олармен серіктес ретінде өз сезімдерін белсенді бөлісіп отырады. 
Уайымдау мен сезімді білдіруді дамытудың қажеттілігі балалық шақтан-ақ қалыптасып ересек 
кезеңде дамыған қалыпта болады. Осындай бала мен ересектердің өзара қарым-қатынасын 
қажеттендіру үшін баланы ересек адамның алдында еркін ұстай алатындай, ойын ашып айта 
алатындай, сезімін толық жеткізе алатындай жағдай туғызу қажет. Қорыта келе, И.А. 
Залысинның зерттеулерінде балалар үйінде тəрбиеленушілердің эмоционалды аумағының дамуы 
жайлы сөз кеңінен қозғалған. Балалар үйіндегі тəрбиеленушілер өздерінің бағасын жеткізе 
алмайды, олардың өз пікірі болғанымен де ересектердің пікіріне сүйенеді. Сондықтан да бұндай 
балалардың сезімін ашу үшін оларға жылы мереймен қарау қажет [3].  

Сол сияқты балалар үйінде тəрбиеленушілердің психологиялық аумағы жайында А.М. 
Прихожан мен Н.Н. Толстой былай деп жазады: «Балалар үйінде тəрбиеленушілер 
үлкендермен қарым-қатынасында өзіне агрессиялық зейінді аударады». Қарым-қатынас 
барысында туындайтын кикілжің жағдайларды шешуден балалар үйінде тəрбиеленушілер 
өздеріне жауапкершілікті артпайды, өздерінің мəселелерінің шешілу жолдарын қоршаған 
ортадан күтеді. Олардың бойында қоршаған ортаны кіналау сезімі, агрессия, өз кінəсін 
мойындау алмаушылық сезімдері осы мекемеде тəрбиеленуші балалардың бойында кикілжің 
жағдайды шешуді басым кездеседі. Бұл аталған ерекшеліктер «қорғаныш білімін тудырады». 
Олар қиын ситуациядан шығуға талпынудың орнына аффективті əрекетке жүгінеді де өкпе 
сезімін туындатын жауапкершілікті басқаның мойына артады. Бұл көрсетілген ерекшеліктер 
жетім балалардың эмоционалды еріктік аумағының қалыптасуын сипаттайды. Яғни осыдан 
бұл жағдайға қоршаған орта кінəлі ме? деген сұрақ туындайды. Балалардың мұндай мекемеге 
тапсырылуы əртүрлі себептерге байланысты екендігі барлығымызға да белгілі (ішкілікке 
салыну, ата-анасының дүние салу, материалдық жағдайлардың жетіспеушілігі, психикалық 
ауытқулар, ақыл-ойдың артта қалуы сияқты жағдайлар). Бұл факторлардың өзі қоғамдық 
ортаға ауырлықты тудыруы да аз емес. Бұл жайындағы мəселелер XVIII ғасырдан бастап 
қозғалып келеді. Мысалы, Гамбургтегі 1760 жылы мынадай сұрақты шешуде конкурс 
жарияланды. «Жетімдерді мекемеге тəрбиелеуге берген тиімді ме, əлде жанұяда ақша төлеу 
арқылы тəрбиелеген дұрыс па?» Сол кезеңде көптеген философ, ойшылдар, теологтардың 
пікірлерінше, қоғамдық мекемелерде тəрбиеленген дұрыс деген шешімге келеді. Осы жерде 
швейцарлық ұлы педагог Песталоцциді еске түсіруге болады. Яғни осындай идеяның 
туындауына байланысты сол кезедрі балаларды шағын топқа бөлген. Осы ситуацияның 
өзгерісі XX ғасырға дейін аса байқалмады. Содан бұндай мекемеде тəрбиеленушілер саны 
арта түсті [4].  

Жетімдерді тəрбиелеудің тарихы адам тарихы сияқты көне боллып келеді. Оларды 
тəрбиелеу тарихи арнайы мекемеде қысқаша айтқанда көп уақытты құрайды. Ал, жетімдер 
жайлы ғылыми зерттеулер тарихы жəне интернеттегі шарттардың арнайы құрылымы тым 
қысқа. Сондықтанда ата -анасыз балаларға психологиялық көмек жайлы біз сөз 
қозғауымызға тура келеді. Ол мəселе дəл қазіргі жағдайдағы көз алдымызда өтіп жатқан 
мəселелерімен тығыз байланысты. Яғни бұл əлеуметтік-қоғамдық мəселелер қазргі таңда ең 
қажетті өзекті мəселе болғанымен де ол жайанда ғылыми зерттеулер аса мол еместігі рас. 
Балалар үйіндегі тəрбиеленушілердің дамуы жайындағы алғашқы психологиялық зерттеулер 
ХХ ғасырдың 20-жылдарында қарастырылған. Бұл жылдары психоаналитикалық 
теориялардың ықпалымен психология ғылымында көптеген сенімдер талқыланды. Яғни бұл 
бала өміріндегі кездесетін жеке адам болып қалыптасу мəселелері болып табылады. Бəрінене 
де бұл балалар үйінде тəрбиеленушілердің эмоциясының (негативті) кері дамуы ана мен 
байланысының аздығынан туындайды. Демек, баланың жағымды эмоциясының дамуына 
ананың балаға деген қатынасы үлкен ықпал етеді. Мұндай зерттеулердің қарастырылуы ең 
алғашқы кезде Веналық бапалар психологиясы мектебінде қарасытырылған. Ол мəселені 
қозғаған Ш. Бюллер болып табылады. Дəл осы Веналық мектепте осы мəселеге байланыстиы 
кең ауқымды зерттеу жүргізушілерді атап өтетін болсақ, Р. Спитца, Дж. Боули жəне де К. 
Гольдфарба. Олар балалардың психикалық, депривациялық проблемаларын зерттеудің 
негізгі бағыттарын анықтаған. Шынында да бұл аталған зерттеулерді ерте депривацияны 
сендірумен түсіндірген. Қорытындылап айтқанда, сол кезеңнен бастап, балалар үйінде 
тəрбиеленушілердің психологиялық мəселелері күнен күнге арта түсуде. Соның ішінде ана 
мен бала арасында қатынастың аздығынан немесе жоқтығынан эмоционалды психологиялық 
мəселелердің туындауы ғажап емес. 
 

330 



Жетімханадағы балаларды эмоционалды өмірінің толықсыздығы олардың əртүрлі 
психикалық тежелулер мен əлеуметтік бейімделудің бұзылуына əкеп соқтырады. Мұндай 
жағдайда жатақханадағы балалардың эмоционалдық жағдайының тым жоғары немесе тым 
төмен болуы мен қатар, қоғамдық ортада өзін тым жоғары немесе тым төмен түсіріп 
жіберуін көрсетеді. Өзін-өзі қатты сүю жеке адамның психикалық дамымауының белгісі 
болып табылады. Сондықтан да бұл жағдайда да эмоционалды, ерікті, тілдік қимыл-
қозғалыстың сонымен қатар əлеуметтік жетіспеушілік мəселелері туындайды. Содан ақыл-
ойының кемістігі көрініп , танымдық роцестерінің дамымағандығы анық байқалады. 
Сондықтан да олар өз ой пікірінен айырылып басқаның пікірімен жүреді. Сондай 
жағдайларға байланысты балалардың мінез-құлқы мен эмоциналды дамуының 
ерекшеліктерін атап көрсетпес бұрын, олардың эмоционалды дамуын мына əдістемелер 
арқылы анықтап алуға болады. Мысалы, Люшер тестісі, «Үй, ағаш, адам» т.б. бұл 
əдістемелердің көмегімен эмоционалдық депривацияның, дисстрестің, түзету нұсқасын 
табуымызға болады. Сонымен қатар эмоция жəне сана деңгейіндегі жалпы адамдық 
құндылықтарды анықтауға мүмкіндік туады. Психотравмалық жұмыспен айналыса отыра 
тəрбиеленушілердің психотравмалық ситуацияны қалай еске түсіретіні жəне немен 
байланысатыны жайлы, сонымен қатар ішкі қобалжулар мен уайымдарын қажетті түрде 
анықтап алуға болады. Сондай-ақ, баланың эмоционалды еріктік аумағы мен сенсорлы 
жүйесінің дамуын іздестіруге болады жəне де ересектердің бірін -бірі түсіну процесінде 
жүргізуге мүмкіндік туады. Қазіргі таңда психолог, педагог, психиатр мамандары жетімдер 
қоғамы жайлы сөз көп қозғауда. Сонымен қатар жетім балалардың өз қоршаған ортасымен 
ересектермен байланысындағы кездесетін мəселелер жайында сөз қозғаған. Сонымен бірге 
жетім балалардың эмоцианалды еріктік аумағының дамуының бұзылуы олардың отбасын 
құрудағы, мамандыққа бейімделудегі жекелік байланыстарының аздығымен түсіндіріледі. 
Сезімдік эмоционалды аумағының дамымағандығы баланың ішкі дүниесінің дамуының 
(негативті) кері екендігін көрсетеді. Осындай жағдайда балаға психоэмоционалды 
реабилитация өзіндік өмір сүруіне жағдай туғыза алады [5].  

Балалар үйіндегі психолог жұмысының формасы (диагностика, коррекция, 
профилактика) – қарапайым жалпы білім беретін мектептерде қолданылатын стандартты 
терім болып табылады. Алайда əдістемелерді таңдауда балалар үйінде тəрбиеленушілердің 
психологиялық ерекшеліктеріне байқап əсер етуге тура келеді. Əсіресе ол (коррекциялық) 
түзету-дамыту жұмыстарына байланысты болып келеді. Жетім балалармен жұмыс жасауда 
оларға сəйкес əдістемелерді табу қиынға соғады. Отбасында тəрбиеленген балаларға қатысты 
іс-тəжірибелік зерттеулер педагогикалық жіберіліп қойған балаларға көбінесе сəйкес келе 
бермейді. Өйткені олар кейбір ойын, жаттығудың мағынасын түсіне бермей, олардың шешу 
жолдары қиынға соғады. Бірақ та интеллектке қатысты тапсырмалар көбінесе баланың 
ойлау, ес, сөйлеу, зейінінің дамытуға мүмкіндік беоеді. Кей жағдайларда мұндай 
тапсырмаларды шешу барысындағы баланың көңіл-күйінің өзгеруі, тежелуі, қорқыныш, 
үрей, уайымдаудың туындау бала психикасының дамуын тежеп отырады.  

Сондықтан да əдістемелерді қолданудың ең тиімді жолы ол арт-терапия (сказка 
терапия) ертек терапиялық, құм терапиысы əдістемелерді қолдану болып табылады. 
Сонымен бірге балаларға сурет, коллаж, пластинкамен бейне құрау, сөйлем құрау 
жаттығулары балалардың вербальді жəне вербальды емес интеллектісін дамытады. Яғни бұл 
əдістемелер арқылы баланың жеке ерекшелігі мен «мен» қасиетін анықтауымызға болады. 
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ƏОЖ: 202.1 
СЕМБАЕВА Т., БОЛСЫМБАЕВА А.А. 
«№35 ЖОББ мектеп» КММ бастауыш сынып мұғалімдері, Семей қ., Қазақстан 

 
БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ БОЙЫНША ЖАҢАРТЫЛҒАН 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

«Білім негізі - бастауышта» демекші, білім берудің алғашқы сатысы - бастауыш білім. 
Баланы бастауыш сыныптан бастап шығармашылық ойлауға, өз бетінше шешім қабылдай 
алуға, практикалық əрекеттерге дайын болуға, оларды шығармашылық бағытта жан - жақты 
дамыту - бүгінгі күннің басты талабы. Əр мұғалім шығармашылықпен жұмыс істегенде ғана 
еліміздің саналы, дарынды азаматтарын тəрбиелеп шығаруға мүмкіндік бар. 

Сонымен қатар курстың жалпы мақсаты: 
 Жаңартылған білім беру бағдарламасының табысты іске асырылуына көмектесу;
 Мұғалімдердің жаңа білім беру бағдарламасымен танысуын қамтамасыз ету;
 Мұғалімдерді жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқытуға дайындау; 
Сабақтағы қалыптастырушы бағалау -- мұғалімдерді, оқушыларды жəне педагогикалық 

үдерістің басқа да қатысушыларын оқуды жетілдіру үшін қажет ақпаратпен қамтамасыз 
ететін оқудың ағымдағы бағалауы (нəтижесі баға ретінде тіркелмейді).  

Бағалау критерийі - білім алушылардың оқу жетістік деңгейлері өлшенетін белгі, 
өлшем, негіздеме. 

Дискриптор - оқушының жұмысты қаншалықты жақсы орындағанын бағалайтын 
тұжырым. 

Тапсырма - оқушының құзыреттілік деңгейін (пəндік, тілдік жəне т.б.) бағалауға 
мүмкіндік беретін нақты жағдай. 

Кері байланыс - қандай да бір жағдайға немесе əрекетке арналған жауап, пікір. 
Сабақтың соңында мұғалімдерге қалыптастырушы бағалауға байланысты алынған 

тəжірибені қалай таратуға болатыны жөнінде талқылауға тапсырма беріледі. 
Оқудан күтілетін нəтижелер. 
 мұғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, ондағы 

материалдардың күрделілігінің өсу ретін, мазмұнын жəне мақсаттарын біледі жəне түсінеді; 
 бастауыш сынып пəндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сəйкес 

педагогикалық тəсілдерді, оқу материалдарын қолдана біледі; 
 бастауыш сынып пəндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсінеді жəне қолдана 
біледі;  

 мұғалімдердің орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып 
пəндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті біліктері 
мен дағдылары қалыптасқан.  

Бастауыш сыныптың білім беру бағдарламасы алты негізгі пəндерді қамтиды: Қазақ 
тілі; Сауат ашу; Əдебиеттік оқу; Математика; Жаратылыстану; Дүниетану. 

Осы пəндердің əрқайсысын оқыту бірнеше бөлімдер арқылы ұйымдастырылған (Кесте-1). 
 

Кесте-1. Дағдылар тобы мен оның сипаттамасы 
Дағдылар тобы Сипаттама 
Тыңдалым Оқу бағдарламасының мақсатына сəйкес əр түрлі тыңдалым стратегиясының 

 пайдалана отырып, əр түрлі тыңдалым тұпнұсқасының жəне түрінің мазмұнын 
 түсіну 

Оқылым Оқу бағдарламасының мақсатына сəйкес оқылымның əр түрлі стратегиясын 
 пайдалана отырып, оқу үшін əр түрлі мəтіндер түрінің мазмұнын түсіну 

Жазылым Оқу бағдарламасының мақсатына сəйкес бөлшектеріне жəне оқиғаларына көңіл 
 бөліп, əр түрлі жазбаша мəтіндерді жасау 

Айтылым Оқу бағдарламасының мақсатына сəйкес ресми, спецификалық стилін тиімді 
 жəне сауатты қолдану 

 
Жаңартылған білім беру бағдарламасы. Ұзақ мерзімді жоспар: 
 оқу мақсаттарын ортақ тақырыптық бөлімдерге топтастырады; 
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 алдыңғы жұмыспен, оқу мақсаттарымен өзара байланыс орнатуға жəне оқытудың 
одан кейінгі жолдарын белгілеуге мүмкіндік береді; 

 бөлімдер арасындағы теңестірілген жəне басқарылатын байланысты орнатуды 
қамтамасыз етеді. 

Орта мерзімді жоспар: 
 мұғалімдерге өз сабақтарын жоспарлауға қажетті бөліктерді (деталь) ұсынады;  
 сабақ беруде əр түрлі əдіс-тəсілдерді қолданудағы мүмкіндік жолдарын анықтайды; 
 оқытудың кіріспе, дамыту мен бекіту тəсілдерін жəне негізгі ресурстарын ұсынады;  
 бағалаудың мүмкіндіктерін анықтайды; 
 тілдік қабілеттерді жетілдіретін талаптарды анықтайды. 
Қысқа мерзімді жоспар: 
 оқытуды ұйымдастырудың үдерісін: жаппай оқыту, топтық, жұптық жұмыс, жеке 

жұмысты анықтайды; 
 оқытудың əр түрлі тəсілдерін ұсынады  
 бағалауды ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады жəне оқушының оқу мақсатына 

жетуі туралы кері байланысын ұсынады. 
Оқыту мен оқу əдіс-тəсілдері. 
Сындарлы оқыту – оқушының пəнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін 

сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білу. Оқушылардың алдыңғы 
білімдерімен ұштастыра отырып, жаңа білім алуы туралы тұжырымдамаға негізделеді  

Интербелсенді оқыту - (белсенді оқу) белсенді оқу оқушының мұғалімді енжар 
тыңдап қана қоймай, белсенді жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту жəне оқу əдістерінің бірі 
болып табылады. Бұл тəсілдер оқу үдерісі жаттығудың алдында емес, оны орындау 
барысында жүзеге асырылатын құбылыс екендігін түсіндіреді. 

Критериалды бағалаудың маңызы. 
Мұғалімдер: Сапалы нəтижеге əкелетін критерийлер құрастыруға;  
 Өз іс-əрекетін саралап жəне болашаққа жоспарлай алатын мəліметтер 
алуға;  Сабақ берудің сапасын арттыруға; 
 Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың əр тұлғаға арналған 

ауқымын жоспарлауға; 
 Оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге. 
Оқушылар: Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратыноқытудың əртүрлі 

əдістерін пайдалануға; 
 Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге;  
 Өзін жəне өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге;  
Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге. 
Ата-аналар: Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың əртүрлі 

əдістерін пайдалануға; 
 Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге; 
 Өзін жəне өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге;  
Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге. 
Бағдарламада оқу мақсаттарын тиімді қолдану жəне мониторинг жасау үшін кодтық 

белгілеу енгізілді. Сонымен қатар, бастауыш сыныптарға арналған оқу бағдарламаларының 
маңызды қағидаты білім беру бағдарламасының спиральділік қағидаты болып табылады. 
Спиральділік қағидаты бойынша құрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің 
«Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. 
Оның пікірінше, ең күрделі материалдың өзі дұрыс құрылымдалып, дұрыс ұсынылатын 
болса, оны тіпті кішкентай балалар да түсіне алады. Брунер адамның танымдық қабілеті 
шартты түрде бөлінген үш сатыдан тұрады деп тұжырымдайды. 

 Белсенді (жұмыс үдерісінде білім алу);  
 Бейнелік (суреттер мен бейнелердің көмегімен білім алу);  
Таңбалық (сөздер мен сандардың көмегімен білім алу); 
Негізгі ерекшеліктері: 
 Оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пəнді бірнеше рет қайталап оқиды:  
Əрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пəннің күрделілігі арта түседі: 
 Жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты жəне бұған дейінгі алынған 

ақпарат тұрғысына қарастырылады;  
 ұйымдастыру оқу үдерісіне қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады.  
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Оқушылар алға ілгерілеу шамасына қарай бір сынптан екінші сыныпқа ауысқан сайын 
бұл тақырыптарды анағұрлым тереңірек түсінеді жəне онымен байланысты тиісті 
тұжырымдамаларды қолдануға мүмкіндік береді (Кесте-2). 
 

Кесте-2. Бастауыш сыныптар меңгеруі 
1 сынып Қосу жəне алу элементтерін білу. 
2 сынып Оқыған жəне жазған кезде қосу жəне алу элементтерінің атауларын пайдалану 
3 сынып Көп таңбалы сандарды жазбаша қосу жəне алу (ондықтарды ауыстыру арқылы) 
4 сынып Оқыған  жəне  жазған  кезде  қосу,  алу,  көбейту  жəне  бөлу  элементтерінің 

 атауларын пайдалану 
  

 
Жаңартылған білім беру мазмұны аясында нақты пəн бойынша оқушылардың 

меңгерген білім мен білік дағдыларын келешекте өмір жолында шығармашылықпен 
пайдалану, жетістікке, көздеген мақсатына қол жеткізу жолында өмір бойы білім алуға 
жетелейді. Біздің болашағымыз жас ұрпақ. Ұрпақтарымызды білімді, мəдениетті де саналы 
да сапалы етіп тəрбиелеу үшін, күш – жігерімізді салып аянбай еңбек етуге міндеттіміз. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ CHELIDONIUM MAJUS L.ПО 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, СОБРАННОГО В КАЗАХСТАНЕ И В ПОЛЬШЕ 
 

 настоящее время в медицинской практике все большую роль играют лекарственные 
средства растительного происхождения. Возможно это связано с ростом токсиколо-
аллергических заболеваний вследствие применения синтетических препаратов. Одним из широко 
применяемых источников в народной медицине является чистотел большой (Chelidonium majus 
L). Изучение характера воздействия внешних факторов особенно актуально для лекарственных 
растений у которых эксплуатируются естественные ресурсы [1].  

Чистотел большой (Chelidonium majus L.) многолетнее травянистое растение, 
относящее к семейству Маковые (Papaveraceae). Высота чистотела большого составляет 30- 
70 см. 

Корневище ветвящееся, стебель редкоопушенный и прямостоячий, в верхней половине 
ветвистый. Листья очередные, глубоко-перисто-раздельные с яйцевидными, городчатыми или 
рассеченными, рассеянно-опушенными долями. Нижние листья черешчатые, крупные, верхние 
мелкие, сидячие. Ярко-желтые цветки одиночные или собраны в рыхлом зонтиковидном 
соцветии. Чашелистики в количестве двух одевают только бутончики, после их раскрытия 
опадают. Плод стручковидная коробочка, длиной до 5см, открывающаяся двумя створками от 
основания к верхушке. Семена черные, многочисленные, с гребневидным белыми придатками 
[2]. Цветет с мая до октября. Плоды созревают в июне-сентябре, в зависимости от зоны 
произрастания. Растет на свежих, богатых, гумусных, каменистых и глинистых почвах: в 
пойменных лесах и кустарниках, по развалинам и сорным местам, в садах, вдоль стен, в парках и 
на пустырях. Растение лекарственное, с неприятным запахом и жгуче-горьким привкусом. 
Выделяет желтый млечный сок.  

Химический состав. Во всех частях растения содержаться алкалоиды, количество 
которых в траве может достигать 2%, а в корнях - 4%. Состав алкалоидов очень сложен, и по 
своей структуре они относятся к разным подгруппам изохинолиновых производных: 
протобербериновые алкалоиды (берберин, коптозин и др.), протопиновые алкалоиды 
(протопин, аллокриптопин), сангвиритрин; бензофенантрединовые алкалоиды (хелидонин, 
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гомохелидонин, хелеритрин, метоксихелидонин, оксихелидонин, сангвинарин и др.). 
Помимо алкалоидов присутствуют сапонины, 0,01% эфирного масла, до 1,87% аскорбиновой 
кислоты, каротин, флавоноиды, органические кислоты (яблочная, лимонная и янтарная), 
витамин А, витамин С.  

В семенах содержится 40-60% жирного масла. В 
плодах содержатся жирные кислоты, кумарины. 
Фармакологическое действие: желчегонное действие 
(алкалоид берберин); антихолинэстеразное действие 
(сангвиритрин); болеутоляющее действие (хелидонин); 
седативное (хелидонин); спазмолитическое действие; 
гипотензивное действие; антибактериальное действие;  
фунгицидное действие; антивирусное действие; 
цитостатическое действие; цитотоксическое действие; 
задержка роста злокачественных опухолей; усиливает 
перистальтику кишечника и секрецию слюны; уменьшает 
реактивность вегетативной нервной системы [3].  

Методы исследования. Материалы исследования 
были собраны в г. Усть – Каменогорск (Восточно – 
Казахстанская область, Казахстан) и в г. Познань 
(Польша). В г. Усть-Каменогорске было собран материал  
 4 районах города и его окрестности: ул. Ворошилова, 

ул. Рисунок 1 – Гербарный Серикбаева, парк Самал, парк Жастар и пос. Самсоновка.  
 

L. (депозитарий МГУ им. 
Ломоносова) 

В г. Познани в 5 районах города: Ogrody, Glowna, Kicin, 
Biedrusko, Łazarz. 

Каждый образец состоял из 30 спелых семян 
Chelidonium majus L. Морфологический структура была  

проанализирована на основе наблюдений сухих семян , с использованием стереомикроскопа 
MST 132 P20. Все измерения, морфологические структуры, были сделаны путем 
использование программного обеспечения для цифрового анализа изображений NIS Elements 
BR. Анализ включал в себя морфологические признаки, длина и ширина семян, характер 
границ клеток в семенной оболочке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Морфологические измерения в программе NIS Elements BR (1 – семена, 
собранные с Казахстана, 2 – семена, собранные в Польше) 
 

На данный момент получены результаты по таким морфологическим показателям как, 
длина и ширина семян чистотеля большого.  

По результам длины семян, в г.Усть-Каменогорске намного ниже чем в г.Польше, 
возможно это связано со сбором материала, так как районы сбора находятся рядом с 
промышленными объектами города. 
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Характеристика длины Chelidonium majus L. 
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Диаграмма 1 – Длина плодов Chelidonium majus L. по материалам г. Усть – 
Каменогорска (Казахстан)  
 

Характеристика длины Chelidonium majus L. 
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Диаграмма 2 – Длина плодов Chelidonium majus L. по материалам г. Познань (Польша)  
 
 
 

Характеристика ширины 
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Диаграмма 3 – Ширина плодов Chelidonium majus L. по материалам г. Усть – 
Каменогорска (Казахстан) 
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Диаграмма 4 – Ширина плодов Chelidonium majus L. по материалам г. Познань 
(Польша) 
 

По характеристике ширины семян, показатели, полученные в г. Познани, намного 
выше чем в г. Усть-Каменогорске. Самый высокий показатель составляет 1002, 46 см (район 
сбора Kicin).  

Таким образом, по морфологическим показателям длины и ширины семян Chelidonium 
majus L. возможно определить изменчивость данного вида в Казахстане и в Польше.  

 настоящее время продолжаются исследования Chelidonium majus L. по 
анатомическим и другим морфологическим признакам. 
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ЧУКОТАЕВ М.Н., ЕРГАЛИЕВА Ж.Е. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
БАСТАУЫШ СЫНЫП БАҒДАРЛАМАСЫНДА ТЕҢДЕУДІ 

ШЕШУДІҢ ƏРТҮРЛІ ТƏСІЛДЕРІ 
 

Қазіргі кездегі білім мен техниканың даму деңгейі əрбір адамға сапалы жəне терең білім 
мен кəсіби іскерліктердің болуын, жастардың белсенді шығармашылықпен жұмыс істеуін, 
логикалық ойлау қабілеті артып, қазіргі таңда кеңінен іс жүзінде қолдануды талап етеді. 
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Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Білім туралы № 319 Заңында 3-
бап: «Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптері:білім берудің зайырлы, 
гуманистік жəне дамытушылық сипаты, азаматтық жəне ұлттық құндылықтардың, адам өмірі 
мен денсаулығының, жеке адамның еркін дамуының басымдығы;жеке адамның 
білімдарлығын ынталандыру жəне дарындылығын дамыту» - деп көрсетілгендей білім беріп, 
оқытуды тиімді етуге елімізде білім берудің жаңаша жүйесі жасалып, əлемдік білім беру 
кеңістігіне өту мақсаты қойылуда.  

Бүгінгі таңда жас ұрпақтың сапалы білім алуы басты мəселе болып отыр. Тұңғыш 
Президентіміз Н.Ə. Назарбаевтың «Білімді, сауатты адамдар — бұл ХХІ ғасырда адамзат 
дамуының негізгі қозғаушы күші » дегенінің өзі — үлкен көрегендіктің белгісі.  

Сондықтан қазіргі таңда білім беру жүйесіндегі өзгерістердің бірі-жаңартылған білім 
беру мазмұнына көшу болып табылады жəне соған сəйкес оқытудың жаңа əдіс -тəсілдері 
қарастырылып, енгізілуде. Себебі, сабақ — мұғалімнің шығармашылық еңбегінің нəтижесі. 
Оның өз мəнінде өтуі ұстаздың біліміне, ұйымдастыру қабілетілігіне, шеберлігіне 
байланысты.  

Демек, бүгінгі жеткіншек ұрпақтың мектеп партасындағы математикалық білімі 
болашағымыздың жарқын болуының айқын кепілі. Себебі Қазақстан Республикасының білім 
беру саласында 1 – сыныптан 11- сыныпқа дейін үздіксіз оқытылатын бірден-бір пəн – 
математика пəні.  

«Математиканы оқыту əдісіне сан алуан жетілдірулері болғандығына қарамастан, 
шəкірттер үшін əрдайым қиын жұмыс болып қала береді», - деген атақты ғалып Д.И.Писарев. 
Бірақ математика пəнінің қиындығына, күрделілігіне қарамастан болашақ ұрпақты осы пəнге 
қызықтыру, білім деңгейін көтеру ұстаздар қауымы үшін орасан зор жауапкершілікті қажет 
ететін оқыту əдісі болуы тиіс. бұл негізінен бастауыш сыныпта білім беруде іске асады.  

Бастауыш мектептің оқу бағдарламаларындағы өзгерістер: кең ауқымды дағдылардың 
негіздерін меңгерген оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасып дамуына қолайлы білім беру 
ортасын құру болып табылады. Осыған байланысты бастауыш білім беруде меңгерілген 
білім оқушының субьект болып қалыптасуына мемлекет тарапынан жағдай жасалып 
отырғандықтан, мұғалімдер тарапынан сапалы білім беру болса, оқушы тарапынан 
меңгерілген пəндер бойынша ынтасының жəне де пəнге деген қызығушылығының болуы 
қажет.  

Бастауыш сыныпта математика пəнінің маңыздылығын, оқушының пəнге 
қызығушылығын оятуда Математика ғылымының өмірмен байланысты болса да қиын жəне 
өте қызық пəн болғандықтан маңызды. Сонымен қоса, əр түрлі əдіс-тəсілдермен əрі өмірмен 
байланыстыра өтілген əр сабақ оқушы санасына қонымды, əрі кейінгі өміріне азық болары 
сөзсіз. Математиканы оқытып – үйрету барысында əр алуан қиыншылықтарды жеңуге де 
тура келеді, байқампаздыққа, ойлауға, талдау жəне талқылауға жүргізуге, қортынды жасауға, 
салыстыруға жəне т.с.с. машықтанады, адамның ақыл-ойының жетілуіне көмектеседі.  

Математика пəнінің бастауыш сынып оқушыларына тиімділігі: логикалық ойлау 
есептеумен танымдық қабілеттерін, зейінін, есте сақтауын дамыту, өздіктерінен жұмыс істей 
білуін дағдыландыруда пайдасы зор. Білім мен тəрбие егіз демекші, оқушылар бойында 
өзара ынтымақтастыққа, еңбекті құрметтеуге, шапшаңдыққа, ұқыптылыққа, тапқырлыққа, 
қырағылыққа тəрбиелеу мақсатын алға қоюдамыз.  

Бастауыш мектеп математикасында қарастырылатын алгебра элементтерінің ішінде 
дидактикалық тұрғыда аса маңызды деп саналатыны – теңдеу жайында түсінік беру жəне 
оны шешудің тəсілдерін оқытып үйрету, сондай ақ есепті алгебралық тəсілмен (теңдеу құру 
арқылы) шешудің мəнді белгілерімен оқушыларды таныстыру. 

Осының бəрінің негізіне алынатын мəселе – қарапайым теңдеулерді шешу 
дағдысының қалыптастырылуы.  

Төрт жылдық бастауыш мектеп бағдарламасында теңдеулерді шешудің тəсілдерімен 
оқушыларды таныстыру үшінші сыныптан басталады. Мұнда қарапайым теңдеулерді шешу 
тəсілдері үйретіледі, бір бөлігі – құрамында əріп бар өрнек, ал екінші бөлігі санды өрнек 
болатын теңдеулермен таныстыру бағытында жұмыстар жүргізіледі. 

Теңдеу дегеніміздің өзі – құрамында мəнін табу керек болатын əрпі бар теңдік. Ал 
теңдеуді шешу дегеніміз – оның барлық түбірлерін табу немесе оның бірден - бір түбірі 
болмайтынына көз жеткізу. Теңдеулерді шешу арқылы логикалық есептерді шығару жəне 
қолдану жолдарын зерттей отырып, оқушы білімін, нəтижесін өмірде қолдана білуге 
дағдыландырудың маңызы жоғары.  
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Теңдеуді тура санды теңдікке айналдыратын əріптің мəні теңдеудің түбірі 
деп аталады. Қарапайым теңдеулерді шешу жолдары: 

 Берілген қарапайым теңдеудің мазмұнына сəйкес белгісіз мүшесін табу үшін 
алдымен теңдікті шешіп аламыз. Қарапайым теңдеулерді шешуде қосынды мен айырманы 
қолданамыз:  

Мысалы, 7x+5=26 –теңдеу 
7х = 26-5  
 Теңдеуді шешуде көбейтінді мен бөліндінің мəнін табамыз: 
7х=21 
x= 21: 7 
x=3 
 Теңдеудің мəнінің дұрыстығын тексеру үшін шыққан сан теңдеудің түбірі екендігін 

анықтау үшін тексеріп аламыз, ол үшін бастапқы теңдеудің берілгенін жазып, белгісіз 
мүшесінің орнына теңдеудің шыққан мəні «3» санын қойып тепсеріп көрейік :  

Тексеру:  
7x+5=26 
(7*3)+5=26 
21+5= 26 
26=26  
 Шыққан мəн: 3- саны теңдеудің түбірі болып табылады. 

 
Теңдеуді шешуде «түрлендіру» формулаларын пайдалану арқылы есеп шығаруда 

қолданамыз: 
Мысал есеп: 5х+2х = 49  
 Берілген қарапайым теңдеудің мазмұнына сəйкес белгісіз мүшесін табу үшін 

алдымен теңдікті шешіп аламыз. 
Егер теңдеудің оң немесе сол жақ бөлігінде ықшамдауға (түрлендіруге) болатын 

өрнек бар болса, онда алдымен өрнекті ықшамдаймыз, тек содан кейін ғана теңдеуді шешуге 
кірісеміз:  

5x+2x= 49 
 Теңдеудің сол жағын ықшамдауға болады: 
7х=49 
 Енді белгісіз көбейткішті табу ережесі бойынша жай теңдеуді шешеміз: 
х=49:7 
х = 7 
 Теңдеудің мəнінің дұрыстығын тексеру үшін шыққан сан теңдеудің түбірі 

екендігін анықтау үшін тексеріп аламыз, ол үшін бастапқы теңдеудің берілгенін жазып, 
белгісіз мүшесінің орнына теңдеудің шыққан мəні «7» санын қойып тепсеріп көрейік :  

Тексеру: 
5x+2х=49 
(5*7)+ (2*7)=49 
35+14= 49 49 
=49 
 Шыққан мəн: 3- саны теңдеудің түбірі болып табылады. 

 
Мəселе есепті шешу үшін теңдеу құрастыру арқылы мəнін табу: 

 Есеп бойынша теңдеудің құрастырамыз: 
Мұндай теңдеулерді есептерге құруға болады.  

Есептің берілгені: Орындық үстелден 9 есе арзан. Екеуі бірге 8 000 теңге тұрады. 
Үстел мен орындық жеке қанша тұрады?  

 Талдау жасаймыз жəне «ойымызды» теңдеу түрінде жазамыз: 
Орындық – х теңге болсын. Онда 
үстел – 9х теңге болады. Олар 
бірге – (х + 9х) теңге тұрады. 
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 Есептің шартында үстел мен орындық бірге 8 000 теңге тұрады 
делінген. 

Теңдеу құрамыз: 
х+9х=8000  
10 x = 8 000 
x = 8 000: 
10 x = 800  

Жауабы: үстел 7200 теңге, ал орындық 800 теңге тұрады. 
 Теңдеудің мəнінің дұрыстығын тексеру үшін шыққан сан теңдеудің түбірі 

екендігін анықтау үшін тексеріп аламыз, ол үшін бастапқы теңдеудің берілгенін жазып, 
белгісіз мүшесінің орнына теңдеудің шыққан мəні «800» санын қойып тепсеріп көрейік :  

Жауапты тексеру: 
х+9х=8000 x 
= 800 
800 + (9*800) = 8 000  
800+7200 = 8000 
8000=8000 

 
Теңдеуді шешудің əр түрлі тəсілдері: 

Теңдеуді шешу тəсілін түсіндіріп көрейік. 
Қосу мен азайту, көбейту мен бөлудің қасиеттерін білу жəне қолдана алу 

арқылы кейбір күрделі теңдеулерді басқа да тəсілдермен шешуге болады. 
Теңдеуді түрлендіру тəсілімен де шешуге болады. 
Теңдеуді қарастырайық: 
(x + 54) — 28 = 38 
І. Азайтудың қасиеттерінің бірін пайдаланып, теңдеудің сол жағында тұрған 

өрнекті ықшамдаймыз. 
Қосындыдан санды азайту үшін, осы санды қосылғыштардың біреуінен 

азайтып, шыққан нəтижені екінші қосылғышқа қосу керек.  
 
 
 
 
 
 
 

 
ІІ. Содан кейін белгісіз қосылғышты табу ережесін қолданып , қарапайым 

теңдеуді шешеміз. 
x = 38–26 

x = 12 
ІІІ. Тексереміз. 
(12+54)—28=38 

66–28=38 
38=38 
 

Математика пəнін меңгеруде ең қызықты да күрделі тақырыптардың бірі де бірегейі 
«Теңдеу шешу», себебі осы тақырыпты жақсы меңгерген оқушы бойында осы қасиеттер 
қалыптасады деп ойлаймын: 

Оқушылар өз ойларын еркін айтуға дағдыланады;  
Пікір алмасуға, топта көшбасшылық жасауға үйренеді;  
Дарынды жəне талантты оқушылардың қабілеттерін дамытуға жол ашу;  
Сыни ойлауға дағдыланады.  

 теңдеу шешуді қалыптастыру, білім, білік жəне дағдыларды игеру, теңдеу 
ерекшеліктерін түсіну жəне білімдерін тереңдете түсу, 

Теңдеу шешудің əр түрлі жолдарын меңгертуде алға қойған негізгі мақсат ретінде: 
 Салыстыру дағдысын, қорытынды жасай білу, негізгі ойды ажырата білу, өз пікірін 

қысқаша жеткізуді дамыту;  
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 Айналасындағыларды тыңдай білуге, шапшаңдыққа, ізденімпаздыққа тəрбиелеу. 
 Оқушылардың қосындыны санға бөлу тəсілдері туралы алған білім, білік, 

дағдыларын пысықтау. 
Міндеттері:  
• оқи білу, өз бетімен ақпаратты табу, жағдаятты талдау, жаңа жағдаяттарға 

бейімделу, проблемаларды , командада жұмыс істеу, өз жұмысының сапасына жауап беру, өз 
уақытын ұйымдастыра білу;  

• қоршаған ортаның проблемаларын білу жəне түсіну, басқалардың көзқарасын қабылдау, 
сынды дұрыс қабылдап үйрену, топтағы жұмыс дағдыларын дамыту, ұжымда түрлі; 

• оқушыларға математика тарихын таныстыру: сан жəне геометриялық фигура 
тұжырымдамаларын дамыту; арифметикалық операцияларды ойлап табу;«Математика» 
пəнін оқу арқылы оқушылар:  

• логикалық ойлау, кеңістікті елестету жəне математикалық терминдерді пайдалану 
дағдыларын дамытады; 

• оқу жəне тəжірибелік проблемаларды шешу қабілетін дамытады, арифметикалық , 
геометриялық салулар мен математикалық зерттеулер жүргізеді; 

• сыни тұрғыдан ойлауды, шығармашылықпен ойлауды жəне коммуникативтік 
дағдыларды дамытады; 

• математиканы əлемді суреттеу, модельдеу жəне түсіну ; 
• өзінің математикалық білімі мен біліктерін басқа пəндерді меңгеруде, күнделікті 

өмірде қалай пайдалануды түсінеді. 
Қорыта келе, теңдеу мен теңдеулер жүйесінің ұғымы қаншалықты кең болса, олардың 

шығару əдістеріде соншалықты көп. Сондықтан да оқушыларға «Теңдеуді шешудің əр түрлі 
тəсілдерін үйретуде» күтілетін нəтиже: Қосындыны санға бөлуді біледі,қарапайым 
теңдеулерді шеше алады, сөз есептерді шығарады, қосу мен азайтудың кестелік жағдайы 
біледі.  

Алға мақсат ретінде, қазіргі уақытқа дейінгі теңдеулер мен теңсіздіктердің дамуында 
əр түрлі əдістердің өзгеріп, жаңарып осы ұғымдардың нақтылануы мен басқада 
математикалық білімдермен байланысын ескеріп отыруды қажет деп білемін. 
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АРТТЫРУДАҒЫ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 
 

XXI ғасырда заман талабы бойынша мұғалімге қойылатын талаптар өзгеріп, оның 
кəсіби біліктілігін арттыруға ерекше назар аударылуда. Жаңа типтегі оқу орындарының 
құрылуы, білім беру мазмұнының жаңартылуы мен кəсіптік қызметтегі басқару аспектілерін 
айқындалуы мұғалімдердің кəсіби жəне педагогикалық біліктілігін арттыру қажеттілігін 
анықтады. Педагогикалық кадрлардың сапалық деңгейі білім беру жүйесінің маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылады. Мұғалімдердің біліктіліктілігін арттырудың маңызды 
құралдарының бірі педагогикалық кадрларды аттестациялау болып табылады. 
Аттестациялау педагогикалық кадрлардың біліктілік дəрежесінің сол лауазымға сəйкестігін 
ғана тексеріп қана қоймай, мұғалімдердің өз біліктілігін жоғарлатудың мотивациялық 
құралына айналып отыр.  

Аттестациялау ісі кəсіби білікті педагогикалық кадрларды қалыптастырудың аса 
маңызды құралдарының бірі. Бұл тұжырымды ежелгі дəуірдің жазба деректері де дəлелдей 
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түседі. Аттестациялау ісі өз бастауын сонау ежелгі заманнан алады. Бақылау жəне тексеру 
үдерісі біздің заманымызға дейінгі ІІІ мыңжылдықта пайда болған. Ежелгі Вавилонда мектеп 
түлектерін сынақтан өткізіп, оларды жазғыштар ретінде жұмыс істеуге жарамдылығы 
тексерілген. Ежелгі Қытайда үкіметтік шендерде жұмыс істегісі келгендердің қабілетін 
тексеру істері жүргізілді. Бұл үдеріс мемлеккеттік қызметте ақылды жəне қабілетті 
адамдардың жұмыс істеуіне ықпал етті. Орта ғасырлық Вьетнамда əскери қызметкерлер мен 
азаматтық шенеуліктерді қайта аттестациялау ісі негізделіп, елде феодалдық құрылыстың 
нығаюына ықпал етті. Сол кезеңдерде аттестацияның басты мақсаты кəсіпке сəйкестігін 
анықтау пайда болды [1].  

Ресей жерінде аттестация ісінің алғы шарты ретінде 1857 жылғы қабылданған Заңдар 
жинағын атап өтуге болады, онда шенеуліктердің қызметіне сəйкестігі мен қабілетін анықтау 
жүргізілетіндігі атап көрсетілген. Ал педагогикалық кадрларды аттестациялау бұрынғы 
Кеңес Одағында 1972 жылдан бастап енгізілді. Алғашқы аттестациялаудан кейін бұл үрдіске 
көптеген өзгерістер енгізіліп, толықтырылды.  

Тəуелсіз Қазақстан Республикасында да аттестациялау мəселесіне көп көңіл бөлініп, 
қоғамдағы басты əлеуметтік-экономикалық жағдайларға, білім саласындағы реформаларға 
байланысты мұғалімдерді аттестаттаудың нормативтік-құқықтық негіздері үнемі 
жетілдіріліп отырады. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2010 жылғы 
22 қаңтарындағы №16 Бұйрығымен "Педагог кадрларды аттестаттау" ережесі бекітілді [2], 
бұл заң 2013 жылы заңдық күшін жойып, 2013 жылы 7 тамызда "Білім жəне ғылым 
саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шартын, 
сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды 
аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарты" заңы бекітілді[3].  

Алайда бұл заңда өз күшін жойып, 2018 жылы 12 сəуірдегі № 152 бұйрығымен 
"Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу 
бағдарламаларын, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог 
қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды жəне білім жəне ғылым саласындағы 
басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары" атты 
заңы қабылданды . [4]. Қазіргі уақытта мұғалімдерді аттестациялау ісі осы заңға негізделіп 
жүзеге асырылады.  

Бұл заңда педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттау 
деп педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың кəсіби қызметті орындау 
үшін қажетті кəсіби құзыреттілігін белгілейтін, біліктілік санаттарын (растау) беру бойынша 
бірізді əрекеттердің тəртібі ретінде анықталған [2]. 

Аттестацияның негізгі мақсаты – оқу-тəрбие процесінің сапасын арттыру, педагог 
қызметкерлердің кəсіптік біліктілігін көтеру, шығармашылық белсенділігін дамыту, 
əлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету. Ынталандырудың негізгі құралы ретінде мұғалім 
еңбегіне ақы төлеуді жіктеу болмақ. 

Ал аттестация өткізудің негізгі принциптері - еріктілік, алқалық, объективтілік, 
ашықтық, жүйелілік. Еріктілік принципі - бұл педагог қызметкерлер өз қалаулары бойынша 
бірінші, екінші жəне жоғары біліктілік санатына жəне басшылық қызметкерлер үшін жоғары 
біліктілік санатына тапсыруға еріктілік беріледі. Алқалық принципі бойынша аттестаттау 
комиссиясы құрамын бекітуде қолданылады, яғни мұғалім еңбегінің нəтижесі, біліктілік 
берілуі өзі сияқты білікті мұғалімдердің алқалық талқылауы арқылы жүзеге асырылады. 
Объктивтілік жəне ашықтық принциптері аттестаттаудың əділ жəне ашық өтуін қамтамасыз 
етеді, яғни мұғалім еңбегінің əділетті бағаланауын қамтамасыз етеді. Жүйелілік принципі 
мұғалімдердің 5 жылда бір міндетті түрде аттестаттаудан өтуін қамтамасыз етеді, яғни 
мұғалімдер өз біліктерін арттыруға ынталандыратын қосымша құрал болуыға ықпал етеді.  

Аттестатталушы адамдардың біліктілік санаттарын алу (растау) үшін кезекті жəне 
мерзімінен бұрын атестаттаудан өткізу педагог қызметкерлер қызметінің қорытындысын 
кешенді талдамалық қорытындылау арқылы жүзеге асырылады. Комисия шешімімен 
педагогтарға екінші біліктілік санаты, бірінші біліктілік санаты жəне жоғары санаттар 
беріледі. 

Екінші біліктілік санатына келесідей талаптар қойылған: 
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 кəсіптік орта (техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі), жоғары оқу орнын 
"үздік" бітірген жəне кемінде бір жыл педагогикалық қызметінің өтілі бар тұлғалар; 

 "Болашақ" бағдарламасы бойынша жоғары оқу орнын бітірген жəне кемінде бір жыл 
педагогикалық қызметінің өтілі бар тұлғалар; 

 өндірістен техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына 
педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде үш жыл өндірістік жұмыс өтілі бар тұлғалар. 

Бірінші біліктілік санатына келесідей талаптар қойылған: 
 ЖОО-дан білім беру ұйымдарына педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде үш жыл 

педагогикалық жұмыс өтілі жəне магистр академиялық дəрежесі бар тұлғалар; 
 облыстық деңгейдегі кəсіби конкурстардың, педагогикалық олимпиадалардың 

жеңімпаздары болып табылатын екінші біліктілік санаты бар тұлғалар; 
 қатысу нысандары əртүрлі (күндізгі, сырттай, қашықтықтан) облыстық деңгейдегі 

пəн олимпиадаларының, шығармашылық, кəсіби конкурстардың, ғылыми жəне спорттық 
жарыстардың қатысушыларын даярлаған екінші біліктілік санаты бар тұлғалар;  

 облыстық деңгейде өзінің педагогикалық тəжірибесін жинақтаған екінші біліктілік 
санаты бар тұлғалар; 

 өндірістен техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына 
педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде төрт жыл өндірістік ж ұмыс өтілі бар тұлғалар; 

Жоғары біліктілік санатына келесідей талаптар қойылған: 
 облыстық деңгейдегі пəн олимпиадаларының, шығармашылық, кəсіби 

конкурстардың, ғылыми жəне спорттық жарыстардың қатысушыларын немесе 
республикалық немесе халықаралық деңгейдегі қатысушыларын даярлаған бірінші біліктілік 
санаты бар тұлғалар; 

 облыстық деңгейдегі кəсіби конкурстардың, педагогикалық олимпиадалардың 
қатысушылары немесе республикалық немесе халықаралық деңгейдегі қатысушылары 
болып табылатын бірінші біліктілік санаты бар тұлғалар;  

 облыстық немесе республикалық немесе халықаралық деңгейде өзінің 
педагогикалық тəжірибесін жинақтаған бірінші біліктілік санаты бар тұлғалар; 

 біліктілікті арттыру жүйесінен техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымына педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде төрт жылдық педагогикалық 
жұмысы өтілі, бірінші біліктілік санаты бар тұлғалар;  

 магистр академиялық дəрежесі жəне кемінде төрт жыл педагогикалық жұмыс өтілі 
бар, ЖОО-дан білім беру ұйымына педагогикалық жұмысқа ауысқан тұлғалар. 

Жаңа бекітіліген 2018 жылы қабылданған заң бойынша педагог қызметкерлерді 
кезекті аттестаттау үшін қойылатын бес біліктілік талаптары анықталған: "педагог", 
"педагог-модератор", "педагог-зерттеуші", "педагог-сарапшы", "педагог-шебер". Бұл өзгеріс 
бойынша əр біліктілікке қойылатын талаптар анықталған. 

«Педагогтің» кəсіби біліктіліктері:  
 оқу пəнінің (пəн, модуль), оқыту-тəрбие процесінің мазмұнын, сабақ 
беру (тəрбие беру жəне оқыту) жəне бағалау əдістемесін біледі;  
 оқушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқыту (тəрбие 

беру) құралдары жəне əдістері, тиімді формаларын қолданып, оқу (тəрбие-оқыту) процесін 
жоспарлайды жəне ұйымдастырады; 

 білім алушының (тəрбиеленушінің) жалпы мəдениетінің 
қалыптасуына жəне оның əлеуметтенуіне ықпал етеді; 
 білім беру ұйымдарының деңгейінде іс-шараларға қатысады;  
 кəсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздерін біледі;  
 АҚТ-құзыреттілігінің жалпықолданыстағы деңгейіне ие;   өзінің кəсіби біліктілігін арттырады. 
«Педагог-модератор» біліктілігіне қойылатын талаптар  
 білім алушылардың (тəрбиеленушілердің) қажеттіліктерін ескере 
отырып, оқыту мен тəрбие беруде жеке тəсілді жүзеге асырады; 
 кəсіби-педагогикалық диалогтің дағдыларына ие;  
3) оқушылардың (тəрбиеленушілердің ) жетістіктері деңгейінде білім беру (тəрбие 

беру) нəтижесіне жеке қосқан үлесін көрсету жəне талдау жүргізеді;  
4) білім беру ұйымы деңгейінде өз іс-тəжірибесін таратады немесе білім беру ұйымы 

деңгейінде олимпиадаға, конкурстарға, жарыстарға қатысушылары бар.  
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«Педагог-сарапшының» кəсіби біліктіліктері: 
 ұйымдастырылған оқу іс-əрекетін талдау дағдысына ие;  
2) білім алушылардың (тəрбиеленушілердің) қабілеттерін ескере отырып, оқытуда 

(тəрбиелеуде) дифференциалды тəсіл қолданады; 
3) тəлімгерлікті жүзеге асырады жəне жеке жəне əріптестерінің кəсіби даму 

басымдықтарын сындарлы түрде анықтайды; 
4) цифрлық білім беру ресурстарын талдау дағдыларына ие; 
5) өз іс-тəжірибесін аудандық/қалалық деңгейде таратады немесе аудандық/қалалық 

деңгейде олимпиадаларға, байқауларға, жарыстарға қатысушылары бар. 
«Педагог-зерттеушінің» кəсіби біліктіліктері: 
 оқыту (тəрбие беру) əдістерін жəне бағалау құралдарын (индикаторы) əзірлеу 

дағдысына ие; 
 білім алушылардың (тəрбиеленушілердің) зерттеу дағдыларын дамытуды 

қамтамасыз етеді; 
 тəлімгерлікті жүзеге асырады жəне педагогикалық қоғамдастықтағы даму 

стратегияларын сындарлы түрде анықтайды; 
 білім беру ресурстарын əзірлеу дағдысына ие; 
 өз тəжірибесін облыстық/Астана, Алматы қалаларының деңгейінде таратады немесе 

облыстық/Астана,Алматы қалаларының деңгейіндегі сайыстарға, конкурстарға, жарыстарға 
қатысушылары бар.  

«Шебер педагог» біліктілігіне қойылатын талаптар: 
 авторлық бағдарламасы бар немесе республикалық деңгейде қолдау алған жəне 

таратылған шығарылымдағы оқулықтар, оқыту-əдістемелік құралдар, монографиялар, 
жобалық жұмыстардың авторы (бірлескен автор) болып табылады;  

 ғылыми жобалау дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді; 
 тəлімгерлікті жүзеге асырады жəне кəсіби қауымдастық желісін дамыту 

стратегиясын болжайды. 
Аттестациялау кезекті жəне мерзімінен тыс өтушілер арасында ұйымдастырылады. 

Біліктілік санатын тағайындау (растау) үшін аттестатталушыларды кезекті аттестаттау екі 
кезеңмен жүзеге асады:  

бірінші кезең – ұлттық біліктілік тестілеу; 
екінші кезең – қызмет нəтижелерін кешенді талдамалы жалпылау.  
Біліктілікке тестілеу жүз тестілік тапсырмадан тұрады: "қызмет бағыты бойынша" – 

жетпіс тапсырма берілсе, "педагогика, оқыту əдістемесі" – отыз тапсырманы құрайды. 
Біліктілік тестілеуінің жалпы уақыты екі жүз отыз минутты 
құрайды. Тестілеудің нəтижесі əр модульден кемінде: 
«педагог-модератор» - 60 %; 
«педагог-сарапшы» - 70 %; 
«педагог-зерттеуші» - 80 %;  
«шебер педагог» - 90 % алған жағдайда оң болып саналады.  
Тестілеу кезінде 50 %-дан кем нəтиже көрсеткен немесе дəлелді себептермен 

қатыспаған аттестатталушы адамдар бірінші тестілеуден кейін екі айдан кешіктірмей қайта 
тестілеуден өтеді.  

Екінші кезең - қызмет нəтижелерін кешенді талдамалы жалпылау кезеңінде 
мұғалімнің жеке портфолиясы дайындалады. Аттестатталушылар мəлімделген біліктілік 
санатына сəйкестігін растау үшін 10 жұмыс күнінің ішінде сəйкес деңгейдегі аттестаттау 
комиссиясына портфолиосын өткізеді, ол мыналарды қамтиды: 

- тұлғасын растайтын құжаттың 
көшірмесі; - аттестаттаудан өтуге өтініш; 
- білімі туралы құжаттың немесе болған жағдайда қайта даярлық туралы құжаттың 

көшірмесі атқарып отырған лауазымы бойынша сəйкес біліктілік тағайындау арқылы; 
- болған жағдайда біліктілік санаты туралы куəліктің көшірмесі; 
- ұлттық біліктілік тестілеуден өткені туралы анықтама; 
- оқу жетістіктерін сырттай бағалау нəтижелерін жəне/немесе ағымдық жəне/немесе 

қорытынды аттестаттау нəтижелерін қамтитын аттестаттау кезеңіндегі білім алушылардың 
білім сапасына мониторинг;  

- білім алушылардың жетістіктерін растайтын құжаттардың көшірмелері немесе 
болған жағдайда тəжірибені жалпылауды растайтын құжаттардың көшірмелері;  
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 сабақтарды/оқуларды қадағалау парақтары (кем дегенде 3); 
 аттестатталушылардың жетістіктерін растайтын құжаттардың көшірмелері (болған 

жағдайда). 
Сараптамалық комиссия шешімімен мұғалімге біліктілік талапатарына сəйкес 

келгенде жазған өтініші бойынша сəйкесінше біліктілік беру туралы шешім шығарылады. 
Ендігі кезекте жаңадан енгізілген аттестаттау нəтижелеріне сараптама жүргізіп 

көрейік. info@testcenter.kz сайтынан алынған мəліметтер бойынша 2018 жылы біліктілікті 
тестілеуге қатысуға 5680 педагог қызметкер өтініш берді, оның ішінде қазақ тілінде – 4016 
(70,70 %), орыс тілінде – 1664 (29,30 %) адам. Біліктілік тестілеуге қатысқандардың саны – 
5395 (94,98%), оның ішінде қазақ тілінде – 3804 (70,51%), орыс тілінде – 1591 (29,49%) адам 
тестілеуге қатысты. «Қызмет бағыты бойынша» – кемінде 50% (40–80 балл), «Педагогика 
жəне оқыту əдістемесі» бойынша – 50% (15–30 балл) дұрыс жауап алынса, тестілеу нəтижесі 
оң деп есептеледі. Осылайша, шекті деңгейден 4195 (77,76%) педагог қызметкер өтті [5]. 

Бұл мəліметтерді саралай келе, аттестаттаудың жаңаша формасы бойынша педагог 
қызметкерлердің 77,76% біліктілік талаптарына сəйкес келетіндігін дəлелдей алған. Ал 
межеге жете алмағандар өздерінің пəні аясында жəне педагогика мен оқыту əдістемесі 
бойынша теориялық білімдерін жетілдіру ұсынылады. Бұл мұғалімдердің өз білімдерін одан 
əрі тереңдете оқуға ынталандырады. Осылайша, аттестаттаудың алдына қойған 
мақсаттарының бірі - педагогтарды өз білімдерін үздіксіз жетілдіру, оларды іс-əрекетке 
ынталандыру жүзеге асады.  

Тəжірибе көрсетіп отырғандай аттестациялаудың табысты болуы оны ұйымдастыруға, 
қорғау мен бағалаудың дұрыс жолға қойылуына, ұжымда іскер тілеулестік көңіл-күйдің 
қалыптасуына тəуелді. Жалпы айтқанда, мұғалімдерді аттестациялау мектептің ғылыми-
əдістемелік жұмыстарының стратегиясы мен тактикасын анықтаудың негізі болып табылады. 

Мұғалімдерді аттестациядан өткізу оның кəсіби біліктілігінің артуына ықпал етеді, 
педагог өз бетінше білімін жетілдіруге назар ауадарады, жаңа оқыту технологиялары, əдіс-
тəсілдерін меңгеруге көңіл бөледі, өз ісін үнемі жетілдіріп отыруға тырысады, 
шығармашылық əрекеті нығая түседі, жүйелі креативті ойлауға, ақпараттық жəне 
коммуникативтік мəдениетін арттыруға, бəсекеге қабілеттілік, көшбасшылық қасиеттері, оң 
имидж қалыптастыруға талпынады. Осылайша, мұғалімдерді аттестациядан өткізу арқылы 
олардың біліктілігін арттыруға мүмкіндік жасайды. 
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ТƏРБИЕСІНІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Қазір егеменді елімізде болып жатқан жаңалықтар қоғамдық үрдістің барлық 
саласындағы демократиялық, гуманистік өзгерістерді қамтып отыр. Мұның өзі өндірістік 
парадигмадан жаңа білім мен ойлаудың жалпы əлемдік қағидаларына негізделген мəдениет 
парадигмасына; өндірістік технологиядан əлеуметтікке; ғылыми білімдер түріндегі білім 
беру нəтижелерінен іс-əрекет əдіснамасына; ұлттық экономикадан əлемдік экономикаға 
көшу үрдістерінің дүниеге келуіне себепші болып, тəрбие беру жүйесінде жаңа 
парадигманы-ізгілендіру парадигмасын тудырды.  

Ізгілендіру қазіргі мəдениеттің объективті құбылысы бола отырып, жеке тұлғаны өз 
халқының рухани қазынасы, ұлттық мəдениеті, игі дəстүрлері негізінде рухани-адамгершілік 
тұрғыдан қалыптастыруды көздейді. Мектептің алдында тұрған неізгі міндет – оқушыға өзін-
өзі тануға, өзінің ұлттық мəртебесіне ие болуға жəне қайырымдылықпен адамшылықты 
бойына сіңірген маңызды тұлға болуға көмектесу болып табылады. [1]  

Сондықтан қиын оқушыларды адамгершілікке тəрбиелеу үшін ең алдымен оларға 
жасалынатын қатынастар жаңаша сипат алу керек. Ресейлік ғалым Н.Е.Шуркова «қазіргі заманғы 
тəрбиенің мақсаты – адамға тəн өмірді құруға қабілетті тұлға» деп атап көрсетеді. [2]. Мұның өзі 
педагогикалық үрдісті құру жəне жүзеге асыру барысында тұлғаға оның мақсаты, субъектісі, 
нəтижесі жəне тиімділігінің басты өлшемі ретінде бағдар жасау керектігін білдіреді. Оқушыны 
қандай болмасын бір іс-əрекетті жасамастан бұрын ойлануға тəрбиелеу, тұлғаның таңдацы мен 
шешімін сыйлау, оның ұстанымдарымен, көзқарастарымен, баға беруімен, жəне қабылдаған 
шешімімен санасу қажеттілігін көрсетеді. Бұл талаптарға ізгілендіру қағидаларына негізделген 
тұлғаға бағдарланған тəрбие жауап берді.  

Тəрбие тұлғаға қатынассыз болуы мүмкін емес, тек бұл үрдісте тұлға қандай рольді-
мақсат, əлде құрал ролін атқаратынын білу маңызды. Адамның функциональды, заттық 
нəрселілік білімділігін қалыптастыруды көздейтін дəстүрлі тəрбие беру барысында тұлға 
құрал қызметінде пайдаланылып, мотивация, құндылық бағдар, қойылған мақсатқа жетудің 
қозғаушы күштері болып табылатын мағыналық ізденіс механизмдеріне сүйенеді.  

Тұлғаға бағдарланған тəрбие керісінше, адамның тұлға ретінде өмір сүруінің 
механизмдерінің-рефлексияны, мағыналы шығармашылықты, жауапкершілікті, еркіндікті, 
тəуелсіздікті жəне т.б. тəрбиенің басты мақсаты ретінде қарастырады, бұл мақсатқа қол 
жеткізу оның мазмұндық жəне процессуалдық компоненттеріне байланысты. 

Қиын оқушыларға адамгершілік тəрбие беруде тұлғалық қатынастың мазмұны 
мынадай мəселелерді қамтуы қажет деп есептейміз: 

 педагог пен тəрбиеленушінің арасындағы қарым-қатынастың ізгілік адамгершілік 
қағидаларына негізделуі; 

 педагогикалық іс-əрекетінің оның басты мақсаты тұлғаға бағытталуы; 
 тəрбие үрдісінде тұлғаның өмірлік құндылықтар мен өмірлік ұстанымдары таңдау 

еркіндігі, мұнда педагог іс-əрекетінің баланың өмір негізі ретінде мейірімділікті, əділдікті 
жəне əдемілікті таңдап алуына бағытталуы.  

Мектептегі əрбір мұғалім өзінің кəсіби мамандығына сəйкес қиын оқушылармен 
жұмыс істеу барысында мынадай міндеттерді жүзеге асыруы тиіс: 

• оқушы тұлғасын нағыз құндылық ретінде мойындау ізгілендіру идеяларын жүзеге 
асыру; тəрбиеленуші ортаны анықтау; 

• тəрбие үрдісіне жаңашылдық тұрғысынан (жүйелілік-құрылымдық, ізгілендіру, 
құндылық, мəдениеттілік, ұйымдастырушылық-əрекеттілік, тұлғалық-бағдарлық, кешенділік 
жəне т.б.) қарау;  

• əртүрлі жұмыс түрлерін ұйымдастыру жəне өзін-өзі басқару органдарымен бірлесіп 
жұмыс істеу;  

• тəрбие үрдісінде инновациялық əдістер мен технологияларды пайдалану;  
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 ұжым мен оқушылардың тəрбиелік деңгейін анықтау. [5]. 
Белгілі қазақстандық ғалым - педагог К.Ж .Қожахметова тəрбиешінің негізгі 

міндеттерінің бірі ретінде балалардың қатынасу өрісіне енуді, олардың арасындағы қарым-
қатынастарды реттеп отыруды, қатынас мəдениетіне баулуды бөліп көрсетеді. Бұл қатынас 
мəселелерінің рухани -адамгершілік тəрбиесімен өте тығыз байланысты екендігіне тоқтала 
отырып, оның негізі ретінде жалпы адамзаттық құндылықтарды алады. [3]. Баланың жеке 
қасиеттерінің, психологиясының дұрыс дамып кетуі үшін педагогтық ұжымдардың кəсіптік 
білгірлігі, ата-аналардың саналы көзқарасы жəне осы принциптерге негізделген мектеп пен 
отбасы арасындағы тығыз одақ нəтижелі жұмыс қажет.  

Педагог – тəрбиешінің іс-əрекет жүйесі мынадай педагогикалық іс-əрекет түрлерінің 
жиынтығын құрайды. 

Мақсат қою іс-əрекеті – бұл жеке тұлға мен ұжымды тəрбиелеудің дамытудың жақын 
жəне алыс мақсаттарын анықтау. 

Болжау іс-əрекет – тəрбие жұмысының мақсатын, мазмұнын əдіс-тəсілдерін, 
формаларын жəне нəтижелерін болжау. 

Диагностикалық іс-əрекет – оқу тəрбие процесін жетілдіру мен тəрбиелік деңгеді 
анықтау мақсатымен ұжымды жəне жеке тұлғаны оқып-үйретуге бағытталған бағалау 
тəжірибесі.  

Жобалау іс-əрекеті – тəрбие жүйесінің тұжырымдамасын жəне бағдарламасын құру, 
баланың жəне балалар ұжымының келешектегі дамуын болжау, олармен жүргізілетін тəрбие 
жұмыстарының стратегияларын анықтау.  

Құрастыру іс-əрекеті – тəрбиелік іс-əрекетінің жетілдірген түрлері мен мазмұны, 
тəрбие процесінің технологияларынпедагогикалық ықпал мен орта ықпал əдістерін талдап 
алу, тəрбие жұмысын жоспарлаудың негізгі бағыттарын анықтау.  

Ұйымдастыру іс-əрекеті – тəрбие мақстын жүзеге асыруға бағытталған мұғаліммен 
оқушылардың бірлескен іс-əрекетін ұйымдастыру. 

Түзету(коррекция) іс-əрекеті тəрбие жұмысына түзетулер енгізу, жеке тұлға мен 
ұжымның жағымды сапаларын, құндылық бағдарларын қалыптастыру, жағымсыз 
құбылыстарды болдырмау. 

Рефлексикалық іс-əрекет – меншікті əрекеттер мен жағдайларды таңдау. 
Қарым –қатынас іс -əрекеті тіл табысудың демократиялық стилін, игілікті 

қатынастарды қалыптастыру, табиғи жағдайды мотилизияцины жасау. [4]. 
Қазақстан Республикасында жас ұрпаққа тəрбие беру мақсатына сəйкес мектепте 

əрбір балаға жеке тұлға ретінде қарап, оның өзіне сиякты, еркі өзіндік əрекет жасай алатын 
қабілеті бар екенін ескере отырып, төмендегі міндеттерді жүзеге асыру көзделеді:  

-ұлттық мəдениет пен өнер саласында жан-жақты эстетикалық беру: сұлулыққа, 
тазалыққа үйрету; 

-адамзат қоғамында бұрын соңды жасалған мəдени мұраны жүйелі меңгеруге, жалпы 
əлемінде рухани игіліктерді бағалай білуге тəрбиелеу; 

-жастар тəрбиесінде «бостандық », «теңдік», «демократия» деген үш ұғымның 
маңызын жете түсіндіру, мемлекеттік белгілерді сыйлау; 

-мемлекет заңдарын білу жəне сый құрметпен қарау, оны жүзеге асыруға дайын, 
ынталы болу, заң ережелерін бұзуға төзбестік білдіру, бұл жолда азаматтық жауапкершілік 
көрсету, рухани адамгершілікке жат тəсілдерге қарсы күресулі əрбір жастың күнделікті 
мінез-құлқына айналдыру; 

-жастардың ішімдікке, есірткіге əуестенуіне жол бермей, салауатты өмір сүруге баулу; 
Қазіргі  кезеңде  осы  міндеттерді  іске  асыру  үшін  басшылыққа  алатын  тəрбие 

тұжырымдамалары   жасалған:   тəрбие   жүйесінде   өздігінен   дамыту   тұжырымдамасы 
(Л.И.Новикова), мəдениет адамын тəрбиелеу тұжырымдамасы (Е.В.Бондаревская), ұжымдық 
шығармашылық  істер  əдістемесі  (И.П.Иванов),  білім  беруде  балаларды  қолдау теориясы 

(О.С.Газман),  адамды  тəрбиелеу  –  əлеметік  мəдени  қызметер  жиынтығын  жеткізу 
тұжырымдамасы (И.А.Колесникова), тұлғаның құндылық бағдарын қалыптастыру теориясы 

(Г.К.Нұрғалиева), қиын балалар тəрбиесі (Л.К.Керимов) . [5] жəне т.б.  
Қазақтың ұлы ойшылы Ж.Баласағұнидің тұлғаға тəн адамгершілік қасиеттері туралы 

тəлімнің маңызы өте зор. Ол тұлғаның қасиеттерінің негізгі төрт компоненттерін былай деп 
көрсетеді: 
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-парасат (сөзбе-сөз сана, ақыл, ойлау , даналық). Берілген компонент тұлғаның 
когнитивтік құбылысын тудыра отырып, оның танымдық , интеллектуалдық іс-əрекетімен 
сай келеді;  

-қанағат (сөзбе- сөз қатағаттанарлық , алғыс өзінде бар аза да қанат тұту, бірақ азға 
қанағат тұтып қалмай өз мақсатына жету керек, ол үшін біреудің ала жібін аттама). Ол 
тұлғаның рухани-адамгершілік құбылысын тудыра отырып, оның құндылық-бағыттылық іс-
əрекетімен сай келеді; 

-əділет (сөзбе-сөз əділеттілік, ақиқат: адамның əлеммен, табиғатпен, қоғаммен қарым-
қатынасының ең жоғарғы деңгейі). Бұл Я.А.Коменскийдің əділеттілікті біреуден алма, 
басқаның затын ұрлама, біреудің көңілін қалдырма деген пікірмен үйлесіп тұр.  

-дəулет (сөзбе-сөз молшылық, жетістік , материалдықбайлықты көрсетеді, əрине бұл 
жерде бірінші жəне негізгі байлық психикалық жəне физиологиялық денсаулықты білдіреді). 

Тұлғаның үйлесімді дамуы осы төрт қрлымдық компоненттің өзара бір -бірімен тепе-
теңдігінен көрінеді – «төрт құбылысы бірдей тең». Ұлы ойшыл Ж.Баласағұни тұлғаның осы 
қасиеттері ел басшылары мен халық батырларына, əміршілер мен падишахтарға тəн болу 
керек деген. Оның тəлімі қазіргі күнде де өз маңыздылығын жоймайды. 

Осы тұжырымдама қазақ халық даналығындағы «сегіз қырлы бір сырлы» нақыл 
сөзімен байланысып, төрт төрт құбылның (психо-физиологиялық, əлеуметтік-нормативтік , 
когнитивті, рухани-адамгершілік) қиылысуы мен ажырамастығын кесімдейтін сегіз қырын 
көрсетеді. [3]. 

Қиын оқушылармен тəрбие жұмысыын жоспарлауда қадағалауға болатын 
Н.Е.Щуркованың тұжырымдамасы тəрбиеге құндылық, мəдениеттілік жəне 
ұйымдастырушылық-əрекеттілік тұрғысынан қарауңа негізделеді. 

Бастауыш мектептегі қиын оқушылардың мотивациясының төменгі деңгейі мен оқу-
тəрбие əрекетіне құлықсыз қатысымен сипатталады, 4-сыныпқа қарай мектеп 
мотивациясының төмендеу тенденциясы байқалады. Мінез - құлқы қиын балалармен жұмыс 
істеу барысында олардың психологиялық ерекшеліктерін есепке алып отыру керек. 
Қонымды түрге жататын балаларға қайырымдылық, жақсылық жасалынатын қатынастар, 
олардың адалдық жəне ынталылықтарын мадақтап, дем беретін қолайлы орта болуы қажет. 
Мазасыз түрде жататын балалар тыныш, қайырымды жағдайды қажетсінеді. Мұндай 
балаллардың денсаулығына қатты көңіл бөлінгені абзал. Мұғалімдер мен тəрбиешілер, 
əсіресе интровертивті түрге жататын балалардың жеке ерекшеліктерін есепке алуы қажет, 
олардың ақыл- ой функцияларын дамытуға əрекетенуі бұл балалармен адамгершілік жəне 
əлеуметтік мөлшерде меңгеруге қабілеттендіру, өз құрбы- құрдастарымен өзара 
қатынастарын " жақсартуға" көмек қолын тигізу керек. Инфантильді түрге жататын 
балалардың тұрақты оқуға деген қызығушылығын, мотивациясы мен дағдысын кеңейту, 
белсенді ойлау əрекеттері мен ойын əрекеттеріне еліктіру, қызығушылықтарын арттыру, 
дербестікке ынталандыруды қалыптастыру қажет. Өзңн- өзі ба,алау ең алдымен жеке 
тұлғаның əрекеті арқылы қалыптасады. Бірақ бағаны əрдайым айналадағы адамдар береді.  

Сонымен қиын оқушылардың рухани - адамгершілік тəрбиесінде тұлғалық қатынасты 
іске асыру тəрбиешінің баланы жоғары құндылықтың иесі ретінде түсіну, мойындау, 
қабылдау негізінде оның бойында адамгершілік сапаларды қалыптастыруды көздейді.  

Өзіңе деген сенімі өзгелердің пікірі арқылы арқылы қалыптасады. Егер айналадағы 
адамдар балаға үнемі дұрыс қарым- қатынас жасаса, онда ол осы сыйластыққа лайық 
екенмін деп санайды, ал егер керісінше, оның жасаған істерінің кемшіліктерін бетіне басып , 
ұрысып, жаратпай жатса, оған өзіме лайық емеспін дегеннен басқа түк қалмайды. Жəне бұл 
жағдайда баланың реакциясы əр түрлі (апатия, цинизм), шектен шыққан (арсыздық, агрессия 
жəне т.б) болады.  

Қорыта айтқанда, қазіргі зерттеулерге қарағанда, тəртіп бұзуға ең бірінші түрткі 
болған оқиға баланы тікелей тəртіпсіздікке əкелмейді, əуелі қайғыға ұшыратады да, ол қайғы 
баланы ашуланшақтыққа əкеліп соқтырады. Кейбір оқушы қатар құрбыларынан сабақта 
артта қалып қойып, тəртіп бұзуын өзінше батырлық деп санайды. Мұны өзгелердің көзінше 
көрсеткісі келеді. Бұл мінез, көбінесе, бала мінезінің дұрыс тəрбиеленбеуінен болады. Бірақ 
олай болған жағдайда да, тəртіпсіздікті баланың бойына біржолата сіңіп кеткен əдет деп, 
барлық байланысты емес, оның үй ішіндегі жағдайларға да, айталық ата- ана бірлігінің 
жоқтығына жəне баласына қойған талаптардың əр түлі болып келуіне байланысты. 

Қазіргі кезеңде бастауыш мектептің негізгі міндеті баланың бастапқы тұлғалық 
қалыптасуын қамтамасыз ету, оның қабілеттерін айқындау жəне дамыту болып отыр.  
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Сурет-1 Қиын оқушылардың рухани - адамгершілік тəрбиесінде тұлғалық 
қатынасты іске асыру. 
 

Бүгінгі қоғамның даму үрдісі ұлттық салт- дəстүргде нəр алған, өркениеттік даму 
үрдісіне ілесе алатын жеке тұлғаны қалыптастыруды көздейді, яғни жеке тұлғаның 
бойындағы рухани - адамгершілік құндылықтар: ұлттық мəдениетке, өнерге, туған жер мен 
елге деген сүйіспеншілік сезімді қалыптастыру.  

Рухани - адамгершілік құндылық - əрбір адамға тəн барлық игі қасиеттер жəне ол жеке 
тұлғаның ортамен қарым- қатынасқа түскен кезде шынайы көрініс беруі арқылы айқындалады. 
Ізгілендіру қазіргі мəдениеттің обьективті құбылысы бола отырып, жеке тұлғаны өз халқының 
рухани қазынасы, ұлттық мəдениеті, игі дəстүрлері негізінде рухани- адамгершілік тұрғыдан 
қалыптастыруды көздейді. Мектептің алдында тұрған негізгі міндет педагогикалық тəртібі қиын 
оқушыға өзін-өзі тануға, өзінің ұлттық мəртебесіне ие болуға жəне қайырымдылық пен 
адамшылықты бойына сіңірген маңызды тұлға болуға көмектесу болып табылады.  

Бұл міндеттің нəтижелі жүзеге асуы үшін қазіргі таңда Қазақстан Республикасының білім 
беру мен тəрбиенің мазмұнын жаңарту мəселесі алға қойылып, халықтың ғасырлар бойы 
жинақтап, іріктеп алған озық тəжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, 
баланың қоршаған ортадағы қарым- қатынасын, дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын жəне 
соған сай мінез - құлқын қалыптастыру көзделіп отыр. Мектептегі шəкіртіміздің бойында 
халқымыздың ғасырлар бойы қастер тұтып келген ар- намыс, ождан, имандылық, инабаттылық, 
мейірімділік, кішіпейілділік, ата- мекеніне, еліне деген сүйіспеншілік сияқты асыл қасиеттерді 
тəрбиелеу бүгінгі күннің өзекті проблемасы болып табылады. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
 

Известно, что в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев объявил  
 начале «Третьей модернизации Казахстана», подчеркнул о необходимости процессов 
обновления, затрагивающих не только политическую и экономическую области, но и 
включающих социальную сферу, а также отметил, что эта третья по счету модернизация «не 
просто дополнит политическую и экономическую модернизацию - она выступит их 
сердцевиной».  

Показано, что для того, чтобы войти в тридцатку развитых государств мира, стать 
«единой Нацией сильных и ответственных людей» необходимо сделать шаг навстречу 
будущему, изменить общественное сознание: «Занять место в передовой группе, сохраняя 
прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, 
изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в 
себе новая эпоха» [1].  

Предложены основные направления модернизации сознания как общества в целом, 
так и каждого казахстанца: «Сегодня не только отдельный человек, но и нация в целом имеет 
шанс на успех, только развивая свою конкурентоспособность. Конкурентоспособность 
человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации» [1]. 

Подчеркнуто, что на сегодняшний день наиболее актуально назрела необходимость 
решения вопросов модернизации общественного сознания: «Технологическая революция 
ведет к тому, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет. В 
таких условиях успешно жить сможет только высокообразованный человек, который может 
относительно легко менять профессию именно благодаря высокому уровню образования… 
Образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов 
молодежи образование должно стоять первым номером». «Открытость сознания – это 
готовность к переменам, которые несет новый технологический уклад». В настоящее время 
новая глобальная реальность привела к необходимости выработки основных установок и 
принципов социальной модернизации. Модернизация общественного сознания позволит 
подготовить молодежь, адаптированную к глобальной конкуренции. «В новой реальности 
внутреннее стремление к обновлению – это ключевой принцип нашего развития. Чтобы 
выжить – надо измениться» [1].  

Особое внимание Лидер Нации уделил роли молодежи, отметив, что «это те люди, 
которые и станут главными проводниками принципов модернизации сознания – открытости, 
прагматизма, конкурентоспособности».  

Выделено, что «прагматизм означает точное знание своих национальных и личных 
ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее… Умение жить 
рационально с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, 
здоровый образ жизни и профессиональный успех – это и есть прагматизм в поведении» [1]. 

Учитывая вышеизложенное, рассмотрим теоретические аспекты понятий «образ жизни», 
«здоровье» и «здоровый образ жизни», как составляющих основу прагматизма в поведении, 
одного из принципов модернизации общественного сознания. Согласно свободной энциклопедии 
(википедии), «прагматизм» (от др.-греч. «дело, действие») – это философское  
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течение, базирующееся на практике как критерии истины и смысловой значимости [2]. 
«Поведение» – это определённый сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой. 
Поведение определяется способностью изменять свои действия под влиянием внутренних и 
внешних факторов [3].  

Образ жизни (лат. modus vivendi) – типичные для конкретно-исторических социально-
экономических отношений способ и формы индивидуальной и коллективной жизнедеятельности 
человека, характеризующие особенности его поведения, общения, склада мышления. Образ 
жизни – это устоявшаяся форма бытия человека в мире, находящая своё выражение в его 
деятельности , интересах, убеждениях. Основными параметрами образа жизни являются труд 
(учёба для подрастающего поколения), быт, общественно-политическая  
 культурная деятельность людей, а также различные поведенческие привычки и 
проявления. Образ жизни человека – ключевой фактор, определяющий его здоровье [4]. 

Существует значительное число определений понятия «здоровье», но до сих пор не 
существует определения, которое могло быть безоговорочно принято всеми категориями 
специалистов. Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения [5], здоровье 
населения следует понимать как состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только как отсутствие болезни или физических дефектов. Следовательно, 
здоровье является необходимой предпосылкой для полной реализации биосоциальных 
возможностей человека для удовлетворения его индивидуальных и общественных, 
материальных и духовных потребностей. 

Здоровье человека – гармоничное единство физических, психических и трудовых 
функций, обусловливающее возможность полноценного неограниченного участия человека в 
различных видах общественной и производственной трудовой жизни [6]. И.М. Сеченов отмечал, 
что организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможно, поэтому в 
научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него [7].  

В.П. Казначеев определяет здоровье не как качество, а как процесс сохранения и 
развития физиологических, биологических и психических функций, оптимальной трудовой и 
социальной активности при максимальной продолжительности активной творческой жизни  
[8]. 

 общебиологическом плане здоровье – это гармоническое единство всевозможных 
обменных процессов между организмом и окружающей его средой и, как результат этого, 
согласованное течение разнообразных обменных процессов внутри самого организма, 
проявляющееся в оптимальной жизнедеятельности его органов и систем [6]. Понятие 
«здоровье» в физиологическом смысле обычно отождествляется с понятием «норма» и как 
конкретное специфическое состояние означает отсутствие существенных отклонений от 
нормы основных жизненно важных показателей. В тоже время, Г.Л. Апанасенко считает 
малоперспективными попытки оценить уровень здоровья, если они будут строиться на 
принципах нормологии, так как физиологическая норма (как «функциональный оптимум») 
еще не есть объективное отражение процессов здоровья, объясняя тем, что при утомлении 
нарушается оптимальное функционирование систем [9].  

По определению Г.И. Царегородцева, здоровье – это не только отсутствие болезни, но 
 способность организма и личности быстро и своевременно приспособиться к 
изменяющимся социально-психологическим и природно-экологическим условиям [10]. 

Наличие многочисленных подходов к определению понятия «здоровье» связано с тем, 
что одни его определения созданы для «индивидуального», а другие – для «популяционного» 
уровней [11].  

Несмотря на существование значительного числа определений понятия «здоровье», 
можно выделить следующие основные элементы этого состояния: нормальное 
функционирование, нормальное течение всех физиологических и биохимических процессов, 
отсутствие болезненных состояний; равновесие организма со средой, функций внутри 
организма и т.д.; адаптируемость – приспособляемость к окружающей среде; благополучие – 
деятельность организма на уровне нормы его физиологических, биохимических, 
психологических показателей; гармоничность – баланс всех функций, обеспечивающий 
оптимальный рост и развитие организма; способность функционировать – главная 
составляющая «практического» понимания здоровья, отражающая степень согласованности 
всех вышеперечисленных параметров. 

 стратегии ВОЗ по профилактике заболеваний одним из первых факторов риска, 
воздействующих на здоровье, назван образ жизни. Исследованиями, проведенными в разных  
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странах, выявлено, что здоровье более чем на 50% определяется образом жизни человека, а по 
последним данным доля его среди факторов составляет 70% [12]. Исследования показали, что 
среди лиц , ведущих физически пассивный образ жизни, временная потеря трудоспособности 
наступает в 3,6 раза чаще, чем у лиц, имеющих систематическую физическую нагрузку [13].  

Здоровый образ жизни – это активная деятельность людей, направленная в первую 
очередь на сохранение и улучшение здоровья. Неадекватное здоровому образу жизни 
поведение приводит к болезням, инвалидности и смертным случаям. Формирование 
здорового образа жизни – это главный фактор первичной профилактики в укреплении 
здоровья населения путем изменения стиля и уклада жизни, его оздоровление с 
применением гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и 
преодолением неблагоприятных факторов, связанных с жизненными ситуациями.  

Таким образом, глобальные изменения, происходящие в современном мире, привели к 
росту значимости человеческого фактора, выдвинули прагматизм в поведении с акцентом на 
здоровый образ жизни на передний план в системе социальных ценностей. Формирование 
здорового образа жизни – это не только важный индикатор общественного развития, но и 
условие для выработки основных принципов социальной модернизации как общественного, 
так и индивидуального сознания, так как только здоровый человек может развить свою 
конкурентоспособность, быть открытым, образованным и адаптированным к быстро 
меняющимся условиям глобальной конкуренции. Здоровье народа – это неотъемлемая 
составляющая успеха любой страны в достижении ее стратегических целей.  

 рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» в ВКГУ им. 
Сарсена Аманжолова для эффективного решения вопросов популяризации здорового образа 
жизни, принципов солидарной ответственности за свое здоровье в перечень дисциплин 
образовательной программы 5В010400-Начальная военная подготовка введена дисциплина 
«Валеология» (Валеология – наука о здоровье и здоровом образе жизни); для 
образовательной программы 5В010800-Физическая культура и спорт – «Валеологический 
мониторинг в системе физической культуры» [14].  

Учитывая, что главными проводниками принципов социальной модернизации 
сознания является молодежь, в университете введена новая образовательная программа 
5В010800 – Оздоровительная физкультура, изучающая вопросы оздоровления организма, 
адаптации его к условиям окружающей среды и формирования принципов здорового образа 
жизни, как основного фактора модернизации общественного сознания. 
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ПРОБЛЕМЫ И АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 мире испокон веков существует одна простая истина: «За молодежью будущее 
человечества», а поскольку молодежь это люди от 16 до 29 лет это значит, что проблемы 
молодого поколения - это общечеловеческие проблемы. Многие представления современной 
молодежи в некоторых вещах и вопросах удивляют и шокируют старшее поколение. Это 
касается, прежде всего, уровня культуры, правил поведения в обществе, правил этикета. 
Сегодня, актуальной является проблема духовно-нравственного воспитания молодежи.  

Духовность и нравственность — базовая характеристика личности, проявляющаяся в 
деятельности и поведении человека. Духовность проявляется в уважении общечеловеческих 
ценностей, стремлении к полезным делам. Человек, уважающий нормы нравственности, 
придерживается определенных духовных ценностей и целей. В его действиях наблюдаются 
честность, доброжелательность, милосердие. [4].  

Духовность приходит к человеку через литературу, искусство, народную мудрость, 
обычаи, культурные традиции, науку и образование. Духовно богатый человек всегда 
выделяется даже в повседневной жизни. Стремление к духовным ценностям помогает любому 
человеку легко преодолеть жизненные преграды, жить в гармонии с обществом и природой.  

Культура, как совокупность и единство различных ценностей ведет людей к духовной 
свободе. Духовные ценности наполняют смыслом жизни каждого, открывают дорогу в 
будущее. Общество, которое ценит духовность, ожидает большое будущее.  

Духовная культура человека проявляется в его отношениях с другими людьми, 
воспитании, в поведении. Высокие нравственные качества человека - основа духовности. С 
развитием общества изменяются социальный состав различных групп, сферы их 
деятельности. Культурный человек может сформироваться только в таком обществе, где есть 
источники духовности. Только человек с богатым духовным миром может внести вклад в 
развитие культуры. 

Язык – духовное богатство, требующее наиболее внимательного отношения. Роль 
языка в культуре очень велика. Современная молодежь всегда должна помнить об этом. Долг 
каждого человека – в совершенстве знать родной язык, уважительно относиться к другим 
языкам. [4] 

Воспитание и развитие у современной молодежи нравственности и высокой культуры, 
является самой важной задачей в процессе становления личности. Духовное единство народа 
 объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и 
решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров. Интеллигентность как показатель нравственной и социальной зрелости 
человека, проявляется в его образовании и культуре, честности и порядочности, 
неравнодушии к боли и страданиям окружающих. Подлинную интеллигенцию всегда 
отличало высокое сознание гражданского долга и гражданского достоинства, 
ответственности перед народом и высокая личная культура человека. 

На сегодняшний день огромное значение в обществе имеет воспитание, так как именно 
они выступает «залогом», неким фундаментом для формирования и развития духовно-
нравственной личности современного поколения. Совершенно очевидно, что никакие 
социальные, экономические и политические проекты в России не могут быть успешно 
реализованы без духовного возрождения каждой отдельной личности и социума в целом.  

Одной из актуальных проблем воспитания является процесс формирования и становления 
духовно-нравственной личности современной молодежи, в связи с тем, что интеллектуальные 
способности и образование молодого поколения должны быть во взаимодействии с его богатым 
духовным внутренним миром и высоким культурным уровнем развития. Как правило, прежде 
всего, это относится к становлению человека, обретению им  
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неповторимой индивидуальности, собственного образа, формированию духовности, 
нравственному осознанию, творческого начала и исторически сложившейся ментальности 
страны.  

Различные проблемы и кризисные явления современного общества могут 
свидетельствовать об актуальности воспитания, а прежде всего, духовно-нравственного 
воспитания, к ним относятся: криминализация социума, наркомания, алкоголизм, низкий 
уровень моральных ценностей, проституция, бродяжничество, деформированный институт 
семьи, суицид и т. д. В связи с этим, возникает необходимость выделения духовно-
нравственного воспитания в отдельную область воспитания, обладающую доминантными 
особенностями, идеями, методами и способами своевременной реализации, которые в 
дальнейшем поспособствуют разрешению кризисных явлений. 

 настоящее время, такой специфический спектр воспитания, как духовно-
нравственной, осуществляют различные учреждения современного социума: семья, детский 
сад, школа, друзья, группа сверстников, колледж, высшее и учебное заведение, трудовой 
коллектив, армия, профессиональное сообщество и весь социум в целом. В качестве лица, 
осуществляющего воспитание или показательный примером, в качестве образца, примера 
для подражания могут выступить: родители, опекуны, преподаватели, друзья, руководители, 
культурные деятеля или же харизматичные общественно-политические активисты. Исходя из 
этого, мной была сформулирована цель исследования: проанализировать ситуацию духовно-
нравственного воспитания современной молодежи.  

Согласно своей сущности, молодое поколение ни прогрессивно, ни консервативно, она 
потенция, готовая к любому начинанию. При подготовке в будущей самостоятельной жизни, она 
имеет колоссальное стремление высвободить собственные физиологические и интеллектуальные 
силы, кроме этого она жаждет воплотить собственные идеи в социальную практическую 
жизнедеятельность. Вступающая в общественную жизнедеятельность, молодежь проявляет 
инновационный потенциал возможностей, готовность к приспособлению  
 обособление в социуме. 

Молодежь, как обладатель огромного интеллектуального потенциала, считается не 
только потребителем материальных и духовных ценностей , она также их производитель. 
Она нацелена вносить их в общественную жизнь, поскольку только лишь молодое поколение 
способно обновлять и вносить существенные изменения в нее. 

Следует отметить, что современному молодому поколению характерен низкий 
уровень знания истории своей страны, свойственно слабое представление о духовно-
нравственной культуре своего народа и примерах из минувшего исторического прошлого 
своей Родины. К сожалению, для нынешней молодёжи так же характерно параллельное 
существование двойного стандарта поведения, «нравственная глухота», то есть отсутствие 
нравственности или «аберрация морали», «дегуманизация поведения». Так же, стоит 
отметить широкий размах в смене ориентации молодых людей на параметры массовой, в 
ключевом, западной культуры в связи со снижением культурных, духовных, истинных 
национальных ценностей, характеризующих менталитет нашей страны. [5].  

Взамен того, чтобы быть добрыми и отзывчивыми людьми, думающими , в первую 
очередь, о семье, нынешняя молодежь все чаще меняет приоритеты. Широкое 
распространение среди молодежи имеют пагубные привычки, насилие, превосходство. При 
этом высоконравственные ценности отходят, как правило, на задний план. Данная тенденция 
весьма опасна и может привести к глобальным последующим проблемам существования 
молодежи в социуме. Это не означает, что нужно слепо возвратиться к прошлому и начать 
следовать давно забытым традициям, убеждениям и нравственным нормам, но при этом и 
сидеть в стороне так же не стоит.  

Молодежь, являясь неизолированным социальным объектом, имеет необходимость в 
воздействии социума на неё. Так как современное молодое поколение способно абсорбировать 
энергию и силу влияния на него, воздействие позволит приспособить его к типичному образу 
жизни. В связи с этим возникает маниакальная идея, что едва ли не все проблемы современной 
молодежи можно решить с помощью воспитания. В связи с этим, с целью гармоничного 
формирования современной личности необходимо помочь найти молодому поколению смысл в 
жизни, приобщенный непосредственно к ценностям духовной культуры народонаселения.  

Термин «воспитание» трактуется по-разному, но смысл всегда один. Что же это такое 
воспитание? Энциклопедический словарь дает следующее определение. Воспитание – это 
процедура организованного и целенаправленного воздействия, цель которого заключается в  
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формировании социальных взаимосвязей, создании условий для усвоения ребенком 
социальных норм и правил поведения. В воспитании детей зачастую общество 
придерживается следующего постулата: «Истинная нравственность растёт из сердца при 
плодотворном содействии светлых лучей разума. Её мерило – не слова, а практическая 
деятельность» (В. Белинский). Каждый человек по-своему уникален и при этом обладает 
индивидуальным предназначением. Непосредственно от того, достаточно ли человек будет 
благовоспитан и дисциплинирован, какая обстановка будет господствовать в его семье, будет 
зависеть его социализация, его образ мыслей, темперамент и жизненный круг интересов.  

 современной педагогике воспитание понимается как намеренное и систематическое, 
постоянное, длительное воздействие взрослых людей на силы и способности малолетних лиц 
 целью подготовить их к возможному при данных обстоятельствах человеческому 
совершенству и тем самым помочь им достойно осуществить предназначение в жизни. 
Воспитательный процесс обуславливается относительно осмысленным, целенаправленным 
взращиванием человека в соответствии со специфическими особенностями целей, групп и 
учреждений, в которых он осуществляется.  

«Воспитание – великое дело, им решается участь человека» – сказал когда-то В. 
Белинский. Что же предполагает духовное воспитание? Духовное воспитание – это один из 
важнейших аспектов воспитания, формирующий ценностное отношение к жизни, которое 
обеспечивает устойчивое и гармоническое становление и развитие человека. По своей 
сущности духовное воспитание способно сформировать у человека чувства долга, 
ответственности, справедливости, искренности, ответственности и другие качества, 
способные придать значение действиям и идеям человека в социуме [1].  

Духовное воспитание включает в себя, как правило, религиозное воспитание, которое 
дополняется интеллектуальным, нравственным, морально-эстетическим, правовым. 
Стимулирования данного воспитания осуществляется с помощью средств умственного, 
эстетического, этического, физического воспитания, но при этом не гарантируется ни одним из 
этих используемых средств, ни всеми ими, комплексно взятыми. Нравственное воспитание  
 этой точки зрения служит одним из средств духовного воспитания, но отнюдь не 
исчерпывает его. 

Процесс духовно-нравственного воспитания является неотъемлемой частью процесса 
воспитания. Цели и задачи воспитания определяются господствующими отношениями в 
обществе. Однако, возможно ли определить какие социальные отношения выстраиваются в 
современном обществе? Условия жизни современного молодого поколения сложны и 
двойственны. Потоки каждодневной негативной информации захлестывают неокрепшую 
психику молодежи. Неконтролируемое влияние средств СМИ на их сознание приводит к 
непредсказуемым последствиям. Современная молодежь характеризуется экспансивностью, 
волевым характером и духовной незрелость. В связи с этим, можно сделать некий вывод о 
том, что современная молодежь пребывает в состоянии духовной депрессии. [3].  

Воспитание духовной личности может осуществиться только при совместном 
взаимодействии с семьей, образовательными учреждениями и, конечно же, государством. Одна 
из насущных проблем современного общества состоит в том, что в процессе воспитания не 
всегда соблюдается историческая преемственность поколений. Молодое поколение в связи  
 этим лишается возможности брать пример со старшего поколения, обладающего жизненным 
опытом. У молодежи так же наблюдается отсутствие знаний о том, какими истинами 
пользовались предыдущие поколения для разрешения возникающих когда-либо проблем. [2].  

Молодое поколение вправе распоряжаться своей судьбой. Но ему нельзя позволить 
несознательно подходить к этому процессу. Безусловно, молодежь должна идти по пути 
духовно-нравственного развития. Задача же общества, в свою очередь, направить молодое 
поколение в нужное русло, способное сформировать доминирующие, нравственные 
приоритеты развития в социуме. Способствовать развитию элементов духовно-
нравственного мира стоит начинать с детства. Нравственные установки молодых людей 
нужно формировать под постоянным контролем, но и при этом предоставляя права выбора. 
Оказывать влияние можно примерным поступком, поведением, беседой с разъяснением, 
используя воздействие культуры и окружающей природы, как волшебной палочки, и, самое 
важное, силой воздействия собственного примера родителей. 

 воспитании современной молодежи стоит придерживаться следующих 
рекомендаций:  

- создавать ориентацию на духовное развитие личности ребенка;  
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 учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка; 
 не пропускать мелочей в развитии личности ребенка;  
 помогать овладевать общечеловеческими нормами и ценностями нравственности, 

формировать внутреннюю систему нравственных регуляторов поведения; 
 строить отношения не на порицании негативных качеств личности ребенка, а на 

поддержке положительных индивидуальных черт и качеств характера, которые ему присущи; 
 актуализировать принадлежность ребенка к определенной культуре и содействовать 

приобретению им ценностей и черт данной культуры. 
Таким образом, современное духовно-нравственное воспитание личности должно 

формировать общественные ценности и навыки для дальнейшей успешной жизни молодежи в 
обществе. Молодые люди, получающие аттестат зрелости, должны быть готовы к личной 
ответственности за свое собственное благополучие и благополучие социума. Для этого, им 
необходимо усвоить социальные нормы, навыки и практические умения, которые обеспечивают, 
во-первых, его адаптацию в условиях меняющегося окружающего мира, во-вторых, – 
социальную мобильность, способность к быстрой смене социальных, политических  
 экономических ролей, что невозможно без сформированной системы ценностных 
ориентаций, установленных в обществе, и без высокой личной ответственности за свое 
поведение в обществе. 
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ЖЕТІЛДІРУДІҢ ШАРТТАРЫ 
 

Қазақстан Республикасының білім саясаты білім берудің мемлекеттік стандартын 
жасау жəне енгізу арқылы жүзеге асады. Педагогикадағы стандарттау - көп типті мектеп 
жағдайында білім беру саласында бірыңғай мемлекеттік саясат жүргізуге ықпал ететін білім 
беру процесін жобалаудың жаңа тəсілі.  

Білім стандарты білім беру мүмкіндіктерін жүзеге асыруға кепілдіктер бере отырып, 
оқытудың əдістері мен түрлерінің мазмұнын рəсімдемейді, оқу материалының құрамы мен 
көлеміне қатаң талап қоймайды. Ол өз ішінде сан алуан білім модельдері жүзеге асу 
мүмкіндіктерін ғана көрсетеді.  

Білім беру стандарты əлеуметтік-педагогикалық ерен құбылыс ретінде болашаққа 
бағдарланған білім моделі болып табылады. Ол күтілетін (жоспарланатын) білімдік 
жетістіктерді, атап айтқанда: меңгерілген білім мен біліктіліктерді таныс емес жағдайларға 
өз бетінше қолдануды, оларды шешуді; обьектілердің жаңа қызметін көре алуды; таныс іс-
əрекет тəсілдерін өз бетінше белгісіз жаңа жағдайға қисындастыра қолдануды; өмірге 
қажетті дағдыларды (компетенциясы), альтернативті ойлауды қалыптастыруды жəне т.б. 
көрсетеді [1,3б.].  

Білім мазмұнын жетілдіру білім беру үдерісіне айқын жеке тұлғалық мəн беруді, 
білімдік тұжырымдарға қарағанда əрекетшілдіктің басым болуын көздейді, оның 
нəтижесінде компетенттік тəсіл жүзеге асуы тиіс. Компетенттік деп оқушылардың күнделікті 
өмірдегі нақты, ақиқат мəселелерді шешу мүмкіндігі (қабілеті), практикалық іс-əрекетке 
дайын болуы түсініледі. Мұндай жағдайда оқытудың сыртқы мазмұны жеке тұлға меңгеретін 
ішкі білім мазмұнына айналуы тиіс. Стандарт оқушылардың өз бетінше шығармашылық 
əрекеттеріне арналған тұжырымдарды, мектептен тыс шаралардың бағыттарын анықтайды. 
 

356 



Оқыту меселелері жəне мақсаттары оқыту мазмұнымен үздіксіз байланыста 
педагогикалық пəндерді оқытудың мазмұны мен тиімділігінің арасында да заңды байланыс 
қалыптасқан; егер оқытудың мазмұны белгіленген мəселелерді шешуге мүмкіндік берсе, егер 
ол ғылыми түрде жүйелі жəне ретімен қоршаған ортамен байланыста болса, онда дамытудың 
тиімділігі заңды қамтамасыз етіледі. Бұл заңдылықтан дидактикалық принциптердің 
ғылымилығы, жүйелілігі жəне реттілігі, оқытудың өмірмен байланыстылығы шығады.  

Қазіргі оқу орнында ғылымилық принципі оқытудың ең кажетті принципі болып 
табылады. Бұл принцип оқытудың мазмұны өз мамандық саласының болашағымен танысу 
мақсатында қазіргі ғылым жетістіктерін айқын түсіну үшін білімгерді объективті ғыльми 
деректермен, түсініктермен, заңдармен, теориялармен таныстыруды талап етеді. 

Ғылымилық принципі оқушылардың тек нақты ғылыми деректермен ғана таныстырып 
қоймай, жұмысты ғылыми ұйымдастыра білу əдістерімен де таныстыруды талап етеді.  

Бұған оқытуға білімгердің құрбылыстарды бақылай білуіне, бақылаулар нəтижелерін 
талдай білуіне, ғылыми жарыс сөз жүргізуіне өз көзқарасын дəлелдей білуіне жəне ғылыми 
əдебиетті пайдалана білуі үшін оқушылардың болашақ мамандығымен байланысты 
зертханалық жəне тəжірибелік жұмыстарды мəселелеп енгізу жатады. 

Жүйелілік жəне бірізділік принципі, білім, шеберліктер жəне дағдылар, жүйелі 
үздіксіз, нақты логикамен, яғни мағыналық құраушысында логикалық байланысы бар 
болуын талдай білу. Тəжірибеде жүйелілік жəне бірізділік принципі оқу бағдарламасын 
жасау барысында ескеретін тақырыптардың жеке мəселелерін оқытудың бір реттілігін 
тəжірибелік жəне зертханалық жұмыстардың материалын игеру дəрежесін бақылау 
барысында жүзеге асырылады.  

Оқушылардың оқуға деген міндетті жəне жауапкершілікті тəрбиелеу үшін 
оқытушының қызметіне төмендегідей тəсілдерді ұсынуға болады: 

 оқудың коғам жəне жеке тұлға үшін мəнін оқушыларға жеткізе білу; 
 ғылым жетістіктеріне сүйенген еңбектің қаншалықты тиімді екенін көрсету;  
 оқушыларды білім алу жолында жігерлілігін жəне қажырлылығын шыңдауға үйрету; 
 қиындығы жоғары есептерді орындағандары, қиын есептерді шығаруға 

əрекеттенгендері үшін көтермелеп отыру; 
 оқушылардың оқу кызметіне бірізді ашық талаптар қою;  
 оқушылардың білімін бағалау үшін есеп берудің мақсатты меселелерін, формасын 

жəне аттестация талаптарын анықтау; 
 оқушылардың өз өздеріне талап қоя білуіне үйрету. 
Оқыту мəселелерінің, мағынасын жəне тиімділігі арасындағы заңды байланыстарынан 

шығатын аталған дидакатикалық принциптері бастауыш мектепте оқытудың мəн-мағынасын 
жетілдірудің келесі жолдарын атап көрсетеді:  

 бастауыш мектепте оқытудың бір тұтастығын сақтай отырып ғылымдардың басты 
жəне маңызды мəселелерін жетілдіру; 

 тек оқушылардың біліміне ғана емес, сонымен қатар өз бетінше білімдерін тез 
толықтыра алатындай, ғылыми жəне саяси ақпараттар ағынында бағдар жасайтындай, 
оқулықтармен жұмыс істей білу дағдыларына баса назар аудару қажет;  

 оқытуда пəнаралық байланыстың мағыналылығын арттыру;  
 оқытудың мағынасына өздігінен білімін толықтыру дағдыларын қалыптастыратын 

меселелі-ізденуші жолдарын қолдану; 
 оқыту үшін əртүрлі ынталандыру тəсілдерін колдану; 
 үлгермеушіліктің алдын-алу мақсатында дифференциалданған тапсырмалар мен 

жаттығулардың мағыналығын арттыру; 
 оқыту процесін компьютерлеу жалпылайтын жəне жүйелейтін көрнекі құралдар мен 

техникалық жабдықтардың алатын орнын көтеру; 
 оқушылардың білімін бақылауды жетілдіру, олардың оқу-ғылыми жəне танымдық 

қызметтерін бірыңғай аттестациялау жəне бағалау талаптарын жасау; 
 оқушылардың өз бетінше жасаған жұмысының мағыналығын арттыру, жүйелі 

бақылауды ұйымдастыруды жетілдіру оқушыларға өзін-өзі бақылау дағдыларын 
қалыптастыру;  

 оқылатын материалдың мемлекет құрудағы экономиканың, ғылымның, техниканың 
дамуындағы алатын орнын ашып көрсету;  

 оқушыларды оқыту, тəрбиелеу жəне даму меселелеріне біртұтас оқу-əдістемелік 
кешендер енгізу.  
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Педагогика мен окытудың бүкіл тарихы əр түрлі кезеңдерде оқытудың, мақсаттары 
мен міндеттері де түрліше болғанын көрсетеді, бірақ барлық жағдайда да қоғамның жеке 
тұлғаның өсіп-жетілуіне қойылатын талаптарын анықтады.  

Оқытудың тəрбиелеу мақсаттарына өзара байланысқан қоғамдық-саяси, еңбектік, 
эстетикалық тəрбие жəне дене тəрбиесі жатады. Бұндай меселелерді шешу жеке тұлғаның 
өмірге деген көзқарасына үлкен үлес қосады.  

Қазіргі ғылыми-техникалық прогресс дəуірінде өндіргіш күштердің дамуымен бірге, 
қоғамның түрлі салаларында шығармашылықпен жұмыс істеудің мəні өсуде. Оқушылардың 
оқу-танымдық іс-əрекетін, белсенділігін, шығармашылығын қалыптастыруда олардың 
қабілеттерін дамытуға ықпал етіп, ізденісіне, талабын ұштауға білім деңгейін жетілдіруде 
пəндерді оқытудың маңызы ерекше.  

Оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру – күрделі үдеріс. Ол шығармашылық 
іс-əрекет мақсатын, түрлері мен əдістерін, деңгейлерін қамтиды. 

Шығармашылық – оқушылардың білімге деген өте белсенді ақыл-ой əрекеті. Ол 
танымдық қажеттіліктен, мақсаттан жəне əрекетті орындаудың тəсіл-амалдарынан тұрады. 

Оқу процесі оқушылардың шығармашылығы негізінде жүзеге асады, ал оқу-
танымдық əрекеті негізінде оқушылардың танымдық белсенділігі педагогикалық пəндерді 
оқу барысында қалыптасады.  

Белсенді шығармашылық, танымдық іс-əрекеттің көздейтін мүддесі, білімнің 
қоғамдық мəнін ұғыну, қоғамға қызмет ету қарқынын үдету қажеттілігі негізінде дамиды. 
Шығармашылықтың ең жоғары көрінісі оқушылардың алған білімдерін өмірде пайдалана 
білуі болып табылады. 

Оқушылардың шығармашылығы – қызығушылығы мен қажетсінуін, белсенділігі мен 
ізденімпаздығын қамтитын танымдық, еріктік, сезімталдық процестер мен мотивтері бірлігі. 

Баланың интеллектуалды, жеке қасиеттерін жəне кəсіби маңызды бліктерін дамытатын 
оқу материалының мазмұны мен қажетті көлемін игеруді көздейтін - оқу жұмысы.  

Оқу-танымдық іс-əрекеті күрделі процесс болғандықтан, оқытушы мен оқушылардың 
бірлесіп жасайтын тиімді, сапалы əрекетін керек етеді. Егер педагог оқыту жұмысын 
ұйымдастыруға, ғылыми білімді жүйелі түрде баяндауға, тыңдаушылардың белсенділігін 
арттыруға күш-жігерін жұмсайтын болса, оқушылар білімді терең мағынада қабылдап меңгеруге, 
ұғынуға, өздігінен ізденіп, білімін толықтыруға байланысты белсенді түрде əрекет жасауға 
міндетті. Мысалы, сабақ барысында мұғалім оқу материалын жүйелі түрде баяндап түсіндірсе, 
оқушылар оны мұқият тыңдап , өздігінен қосымша əдебиеттер мен оқу құралдарын оқып, өтілген 
материалдарды терең жəне сапалы түрде меңгеруге əрекеттенуге тиіс [2,14 б].  

Шығармашылық – оқушылардың білім алуға деген ынта-ықыласының 
құштарлығының ерекше көрінісі. Мысалы: оқытушының баяндап тұрған жаңа материалын 
түсіну үшін, оқушының оны зейін қойып тыңдауы, алған білімін кеңейту үшін өздігінен 
кітап оқып, бақылау тəжірибе жасау сияқты жұмыстар жасауы қажет. Өйткені өтілген 
материалдарды саналы қайталауда, жаңадан білім алуда, оның жолдары мен дағдыларына 
үйренуде белсенділіксіз мүмкін емес. Яғни оқушының шығармашылық пен жұмыс жасауы 
үрдісінің барлық кезеңінде орын алуы қажет.  

Оқу процесінде оқушылардың бойында шығармашылық пайда болса, онда 
оқушыларды ақыл-ой қабілеттерінің мынадай элементтері дамиды: зеректік, зейінділік, 
байқағыштық, ойлау жəне сөйлеу дербестігі т.б.  

Оқу-танымдық іс-əрекет белсенділігі проблемалық сұрақтың жауабын іздестіруде, 
өзіндік жұмыс орындауда жүзеге асады. Оқушылар өздерінің игерген білімі негізінде 
шығармашылықпен фактілер мен бақылаулардан ой тұжырымдауға, талқылауға жетеді, 
əдістерін қарастырады, практика барысында алынған шешімдердің дұрыстығын тексереді.  

Сонымен оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру проблемаларының пайда 
болуы мен дамуын талдай отырып, төмендегідей қорытынды жасауға болады:  

 шығармашылықты қалыптастыру түрлі пəндерді оқыту барысында оны дамыту 
идеясының пайда болуы даму бағыттарының түрліше болуымен байланысты;

 шығармашылық оқушылардың өзіндік жұмыс, өзіндік ізденіс арқылы сан қырлы 
білім алуы ретінде қарастырады.

Оқушылардың шығармашылығын қалыптастыруда мына көрсеткіштерді көрсетуге 
мүмкіндік береді: 

 білімді өз бетінше алуы жəне оны түрлі нақты жағдайда қолдана білуі;
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 ғылыми білімдерге қол жеткізу;
 шығармашылық тапсырмаларды шешу біліктері;
 өз бетіндік оқу əрекетіне қызығушылығы, əрекет тəсілдерін білуі;
 оқушылардың шығармашылық əрекетте бейімделуі мен өзін-өзі бақылау. 
Оқыту екі жақты процесс болғандықтан, оқушылардың өзіндік жұмысы, дербес іс-

əрекеті оқытушының басшылығымен қатар олардың ізденімпаздығын, белсенділігін , өз 
ықыласымен жасайтын əрекетін де керек етеді. Осыған байланысты кейбір педагогтер мен 
психологтер оқушылардың өздік жұмыстарының негізгі ерекшеліктері – олардың ықыласын 
жəне өз еркімен əрекет жасауына байланысты деп пікір айтады.  

Оқушылардың өздік жұмысының жоғары түріне олардың өз еркімен амал-тəсілдер 
қолданып жасайтын шығармашылық жұмыстары жатады. 

Өз бетінше ізденімпаздықпен жұмыс істей білу, яғни оқу материалын таңдау, жаңаны 
қабылдау мен меңгеру, алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу, оңтайлы əдістерді таңдап 
алу, белгілі бір нəтижеге ұмтылу т.б. оқушылардың шығармашылық дербестігін 
қалыптастырудың алғы шарттары болып табылады. Шығармашылық өзіндік жұмыс істеу 
шеберлігі мен дағдылары өзінен-өзі пайда болмайды, ол мақсатты оқу қызметінің нəтижесі 
жəне өз кезегінде шығармашылық, практикалық сипаттағы əртүрлі тапсырмаларды орындау 
процесінде қалыптасады. 

Білім беру жəне оқыту теориясы оқушыларды оқыту мəселесіндегі талаптарының бірі  
– жеке пəндерді оқыту процесінде шығармашылықты қалыптастыру. Бұл талаптың 
орындалуы оқушылардың оқу материалын түсінуге, өткенді жаңамен байланыстыруға, 
негізгісі мен қосымшасын анықтауға, алған білімдерін тəжірибеде пайдалануға, өз 
пікірлерінде оларға сүйенуге ұмтылысынан көрінеді.  

Білімді саналы меңгеру ісі өз бетімен жаңа білім алуға мүмкіндік беретін ақыл-ой 
еңбегінің өзіндік тəсілдерін игермейінше іске аспайды. Оқушылардың шығармашылығын 
қалыптастыруды көздейтін мүддесі – білімнің қоғамдық мəнін ұғыну, қоғамға қызмет ету 
қарқынын үдету негізінде дамыту. Шығармашылықтың ең жоғарғы көрінісі оқушылардың 
алған білімдерін өмірде, тəжірибеде нəтижелі пайдалана білуі болып табылады.  

Оқушылардың шығармашылығын қалыптастыруға негізделген дүниені шынайы 
ақиқат тұрғыда танып-білуін қамтамасыз етеді жəне қоғамға, адамдарға дұрыс қарым-
қатынасын қалыптастыруды қарастырады. 

Оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру туралы анықтамаларға талдау жасай 
отырып оқушылардың шығармашылықты қалыптастыру белгілері анықталады. Оған мына 
үш белгі тəн:  

 шығармашылықтың қоғамдағы маңыздылық бағыты;
 шығармашылықтың интеллектуалдық сипаты;
 шығармашалықтың əрекеттің реттеушілік сипаты.
Сондай -ақ, шығармашылықты қалыптастырудың тиімділігі мынадай жетекші 

факторлармен анықталады: 
 оқушылардың жас ерекшеліктерін есепке алу;
 оқу үрдісінде мəселелік оқытуды кеңінен енгізу;
 материалды айтып түсіндіруде жүйелік ұстанымын қамтамасыз ету;
 бірте-бірте күрделене түсетін тапсырмалар кешенін шешудегі қол жеткен 

табыстарды нығайтуды қамтамасыз ету, т.б.
Оқу процесінде оқушылардың шығарамшылығын қалыптастыру нəтижесінде білім 

алу əрекеті жүзеге асады, ал танымдық əрекеті негізінде оқушыда шығармашылық 
қалыптастады. Демек, оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру – оқу процесін 
жетілдірудің негізгі шарты. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Дамыған елдердің оқу жүйесінде кеңінен қолданыла баста-ған «құзыреттілік», 
«құзырет» терминдері жаңа білім стандарты ұстанған басты бағыт ретінде біздің еліміздің 
білім беру жүйесіне ене бастады. Құзыреттілік теориясы Г.В.Вайлер, Ю.В. Койнов, 
Я.И.Лефстед, Н.В.Матяш, В.В. Сериков, Дж.Равен, Р.Уайт, В.Чинапах жəне т.б. еңбектерінде 
негізделген. Білім беруді ұйымдастыруға құзыреттілік тұрғыдан келуді жүзеге асырудың 
əдіс-тəсілдерін меңгеру туралы мəселелер М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Давыдов жəне т.б. 
ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған.  

Құзыр-əмір, билік дегенді білдірсе,( қазақ түсіндірме сөздігі) Құзырет – қойылған 
мақсаттарға жету үшін ішкі жəне сыртқы ресурстарды тиімді іске асыруға дайындық; жеке 
жəне қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында табысты іс-əрекетке дайындық, 
(қазақ түсіндірме сөздігі), яғни біздің пайымдауымызша , білім беру жүйесіне əлеуметтік 
тапсырысты құрайды. Ал, құзыреттілік дегеніміз - оқушылардың іс-əрекеттің əмбебап 
тəсілдерін меңгеруінен көрінетін білім нəтижесі. Оқушылардың тұлғалық сапаларының 
кешенін дамытуға, білім беруден күтілетін нəтижелер[1]. Білім берудің күтілетін нəтижелері 
белгіленген мақсатқа сəйкес мектеп түлегінің негізгі құзырлығы төмендегідей анықталады:  

 Құндылықты- бағдарлы құзыреттілік. 
 Мəдениет-танымдылық құзыреттілік.  
 Оқу-танымдылық құзыреттілік. 
 Коммуникативті құзыреттілік.  
 Ақпараттық- технологиялық құзыреттілік. 
 Əлеуметтік- еңбек құзыреттілік.  
 Тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттілік. 
Құзыреттіліктің латын тілінен аудармасы «competens» белгілі сала бойынша жан – 

жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде 
беделді түрде шешім шығара алады дегенді білдіреді» деп көрсетеді. Ш.Таубаева: 
«Құзыреттілік–ол тұлғаның оқыту мен əлеуметтену процестері барысында меңгерген білім 
мен тəжірибеге негізделген, оның жалпы қабілеті мен іс-əрекетке даярлығы ретінде айқын-
далатын, тұлғаның кіріктірілген қасиеті», - деп қарастырады [2]. Сонымен, құзіреттілік 
дегеніміз - оқушының алған білімі мен дағдыларын тəжірибеде, күнделікті өмірде қандай да 
бір практикалық жəне теориялық проблемаларды шешу үшін қолдана алу қабілеттілігі.  

Коммуникативтік құзыреттілік жеке тұлғаның рухани өсуін қалыптас-тырады, 
адамдарды түсіне білуіне көмектеседі.Сондықтан мұғалім алдына мақсат қоя білетін, анық та 
дұрыс сөйлей білетін, өз ойын жарыққа еркін шығара алатын, түсіне білетін, 
қызығушылықпен тыңдай алатын адамды өмір жолына аттандыра білуі керек. Оқушылардың 
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту үшін жүргізілетін жұмыс түрлері төмендегідей: 

 Сұрақ – жауап (мұғалім мен оқушылар) 
 Диалог (оқушы мен оқушы, мұғалім мен оқушы)  
 Қатысым (мұғалім мен оқушылар, оқушы мен оқушы, мұғалім мен оқушы) 
 Жазылым (тақырыпқа байланысты мəтінмен жұмыс)  
Бұл жұмыс түрлері коммуникативтік құзыреттіліктің алашқы баспалда-ғы болып 

есептеледі. Себебі, бұл жұмыс түрлерін барлық сабақта мұға-лім мүмкіндігінше қолдана 
алады. Коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін жүргізілетін жұмыс түрлері 
оқушылардың 

 Қатысым жəне жазылым қарым – қатынасын қалыптастыруға
 Сөйлеу тілін дұрыс меңгеруге
 Жеке тұлғаның құзіреттілік қатысымдылығын жүзеге асыруға ерекше 

ықпал ететінін көруге болады.
Осыған байланысты əдіскер - ғалым Ф. Ш. Оразбаева қатысымдық əдістің өзіндік 

белгілерін көрсете отырып, оған мынадай анықтама береді: «Қатысымдық əдіс дегеніміз – оқушы 
мен оқытушының тікелей қарым – қатынасы арқылы жүзеге асатын, белгілі бір тілде сөйлеу 
мəнерін қалыптас-тыратын, тілдік қатынас пен əдістемелік категорияларына тəн басты  
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белгілер мен қағидалардың жүйесінен тұратын, тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра 
келіп, тілді қарым- қатынас құралы ретінде іс жүзіне асыратын əдістің түрі». Осылайша 
мұғалімнің оқудағы құзіреттілікке бағыт – бағдар беруі оқушылардың ой-қорытынды 
жасауына, өз ойын айта білуіне, оны күнделікті өмірде пайдалана білуіне көмегін тигізеді [3]. 
Коммуникативтік сөйлеу əреке-тінің қай түрі болса да лексикалық-грамматикалық дайындық 
деңгейіне сүйенеді. Белсенді сөйлеу əрекетін ұйымдастыруда ауызекі жауаптасу мен мəтін 
бойынша жұмыс негізгі құрал болып табылады. Сонымен қатар, ақпараттық оқу құралдары 
(компьютер, аудио-визуалды құралдар) бойынша да оқушылар белсенді коммуникацияға 
түсе алады. Ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыруда сөздер мен сөз тіркестерінің қолданылуын, 
сөйлем құрастыруды, тұрақты сөз тіркестерін қолдануды, сұрақ қоюдың барлық түрлерін 
үйрену тиімді. Оқушылардың сөйлеу дағдылары ауызекі сөйлеу жүйесінен, сұраққа қысқа да 
толық жауап қарастыра алуынан, оқығандарын ауызша да, жазбаша да мазмұндап беретіндей 
дағды-машықтарынан, шығарма, хат жазу дағдыларынан құралады. Қазақ тілі сабағында 
компьютерді қолдану мəтіндер мен ақпаратты білуге жол ашады. Тіпті нашар оқитын 
оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, өйткені кейбір жағдайларда 
компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді. Коммуникативтік технологияның 
элементтері оқушыларды бірден əлеуметтік жағдайлар арқылы сөйлеуге үйретуге мүмкіндік 
береді. Мұның бəрі оқушылардың тілдік белсенділігін арттырудың негізі болады,сынып 
алдында өздерін еркін ұстауға көмектесетіндігін дəлелдейді.Сондықтан технологияны 
қолданудағы мақсат–нəтижелі пайдалану. Бұл технология элементтерін енгізу үшін қолайлы 
жағдай жасау,жеке оқушымен жұмыс істеу.  

Қазақ тілі сабағында мəтіндік тапсырмаларды тиімді қолдану-мəдени құзыреттілікті 
арттырудың бір жолы. Бұл жайында педагогика ғылымының докторы Н. Құрманова былай 
дейді: «Тіл дамыту оқушыға берілген теориялық материалды практикалық 
қажеттіліктерімен, арнайы ұйымдастырылатын түрлі тілдік ситуациялармен, сөйлеу 
жағдайларымен байланыстыра отырып, жаттығулар орындату. Тіл дамытуда ситуациялық 
жаттығулар мен іс-қағаз-дарын, стильдердің ерекшеліктерін меңгертуге басым назар 
аударылады » [4]. Əрине бұл жағдайларды күнделікті сабақ барысында тиімді қолдану үшін 
икемділік пен дағдылық білім жүйесін танып, білу қажет. Тілді оқытудың алғашқы кезінен 
бастап соңғы кезіне дейін мəтінді ұзақ уақыт сабақта қолданылатын болғандықтан, ол 
сөйлеудің дұрыс үлгісінің еске сақталуына мүмкіндік беретін дидактикалық материал. 
Мəтінмен жүргізетін жұмыс түрлері оны оқу, мəтінді дұрыс сөйлеу үлгілері арқылы 
оқығанын , жеңіл диалогқа айналдыру, қарапайым мазмұнын айту арқылы көрінеді. Мақал -
мəтелдерді оқу нəтижесінде халықтың тіл арқылы танылатын даналығынан хабардар болады. 
Сол сияқты қарым-қатынас жасау əдебіне енетін, түрлі атаулық ұғымдар қарым-қатынас 
жасау əдебіне енетін, түрлі атаулық ұғымдар (айналайын, қарағым, қозым, ботам, жарығым 
т.б.) мен жер-су атауларын берудегі тапқырлықтар ұлттық таныммен, ұтымды үрдістердің 
жүйесін белгілеумен бірге олардың сүйіспеншілігін қалыптастырады. Мысалы, сабақта 
«Ертегіні жалғастыр» ойынын пайдаланып көрелік. Мұғалім ертегіні айта бастайды немесе 
мультфильм арқылы ертегінің басын көрсетеді («Қу қой» мультфильмінен үзінді). Ал 
оқушылар басталған əңгіме-ертегіні бір-бірден сөйлеммен ары қарай жалғастырады. 
Мысалы, мұғалім былай бастайды: «Бір қой ауыл қойларынан бөлініп кетіп қалыпты» 1 – 
оқушы: «Ол келе жатып түлкімен кездесіпті» десе, 2 – оқушы одан ары қарай жалғастырады: 
«Қарны ашқан түлкі оны қонаққа шақырыпты»... – деп ертегі жалғаса береді, ең соңғы 
оқушы ең соңғы оқушы ертегіні ұтқыр шешіммен аяқтауы тиіс. Жəне кімде-кім ертегі ішіне 
қызғылықты оқиға кірістіре алса, соның еңбегі жоғары бағаланады. Бұл кезеңде балалардың 
шығармашылығы дамуына да жағдай жасалады, бірақ кейде ертегінің мазмұнын ашу үшін 
негізгі сөздерді беріп қоюға болады (түлкі, қасқыр, аю, қу қой). Балаларды əңгімелеп беруге 
үйрету үшін үйде не істегенін ауызша диалог түрінде айтқызып «Сөйлеу минуты» ойынын 
пайдалануға болады. Бұл үй тапсырмасын тексеру бөлімінде орындалса, тіптен керемет. 
Сұрақ-жауап түрінде өтетін «Ғажайып сандық» ойынынан оқушының алар əсері ерекше. 
«Ғажайып сандық » ішіне мамандық иелері бейнеленген кесте-суреттер салынады. Тақтаға 
шыққан оқушы өзі жақсы көретін мамандығы бейнеленген суретті таңдап алады. Ойынға 
қатысушы оқушылар «Бұл кім? Не істейді?» – деген сұраққа жауап береді. 

Қорыта келгенде, кəсіби оқытушы педагог үшін ең маңыздысы оқушының іс-
əрекеттерін, тұлғалық өзін-өзі ұйымдастыруын, басқара алуы жəне қоғамда болып жатқан 
жағдайды дұрыс түсіне біліп, сол бағытқа сəйкес қызмет ету. Кəсіби оқытушы педагогтың 
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міндеті – оқушыны өз бетімен білім алуға бағыттау, тұлғалық қасеттерін өз бетінше 
дамытуына жағдай жасап, көмек көрсету. 
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МАТЕМАТИКА ПƏНІ БОЙЫНША БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН 

БЕЛСЕНДІ ОҚУҒА ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ƏДІС-ТƏСІЛДЕР 
 

Білім - қоғамды əлеуметтік, мəдени-ғылыми прогреспен қамтамасыз ететін ғажайып 
құбылыс, жеке адам үшін де, қоғам үшін де ең жоғары құндылық. Оның ең басты қызметі - 
адамның менталитетін, адамгершілігін, шығармашылық қабілетін қалыптастыру, дамыту. 
Осыған байланысты еліміз өзінің дамуының ең басты алғы шарты - білім беру жүйесінің 
білім ғасырындағы міндеті мен мазмұнын айқындап берді. Қоғамның дамуына сəйкес ғылым 
мен техниканың деңгейі де, оны басқару жүйесі де өзгеріп отыратыны белгілі. Осыған 
сəйкесінше маман қызметінің мазмұны жаңарып, жаңа мақсат, жаңа көзқарас, жаңа 
шешімдер мен жаңа мүмкіншіліктерді қажет етеді. Ондай мүмкіншілік тек білім арқылы ғана 
келеді[1, 14 б.]. Ал математика ғылымынсыз көптеген маман иесін елестету мүмкін емес. 
Себебі, математика адам өмірімен тығыз байланысты. Сондықтан бастауыш сыныптардан 
бастап есептерді шығарып қана қоймай, оның қолданбалылығына да көп мəн берген жөн.  

Мұғалім жаңа математикалық ұғымдарды меңгерту барысында олардың өмірдегі, 
басқа пəндердегі қолдануын көрсетіп отыруы керек. Балалар іс жүзінде кездесетін есептерді 
шеше білулері тиіс, ал мұғалім ол үшін осы заманғы ғылыми білімді математикаландыру 
жетістіктерін сабақта пайдаланып отыруықажет. 

Қазіргі тез құбылмалы əлемде математикалық сауаттылық адамдардың əлеуметтік, 
мəдени, саяси жəне экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сонымен бірге өмір бойы 
білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың біріне айналуда. Бастауыш мектептен бастап 
математиканың өмірдегі маңызын түсінген адам өзінің ой өрісі мен зеректігін дамытып, 
мақсатына жету үшін табанды болуға ерік-жігерін тəрбиелей алады. Сондықтан да кəсіпкерге де, 
мұғалімге де, дəрігерге де, құрылысшыға жəне суретшіге де жəне көптеген басқа мамандықтар 
иелеріне математика қажет. Математиканы өмірмен байланыстыра оқыту оқушылардың алған 
білімдерін талдап,түсініп қолдануына зор мүмкіндік береді [2;18 б.]. Математика барлық 
ғылымдар патшасы деп бекер айтылмаған. Сондықтан, математиканың қыр-сырын бастауыш 
буыннан ұғындырып, баулу біздің басты міндетіміз.  

Қазіргі таңда көптеген пəндердің, əсіресе математика пəнінің мазмұны бұрынғымен 
салыстырғанда əлдеқайда жетілдірілген. 

Белгілі психолог Л.С.Выготский бастауыш сынып оқушыларының логикалық есте 
сақтауының дамуының əлсіз болатындығын, оны əрдайым ескеру қажеттілігі туралы бірнеше 
рет атап көрсеткен болатын. Бұл сатыдағы оқушы тікелей қабылдай алмайтын істермен 
айналысуға əлі дайын емес жəне бұрыннан жинақталған тəжірибесі де өте аз. Сол себепті 
мысалдарды өмірден, күнделікті тұрмыста қолданатын заттарды алу керек, немесе олардың 
суретін көрсету керек.  

Жағдай балаға түсініксіз болса, қиындықты бастан кешсе, орындалуы керекті нəрсе 
қолынан келмесе, онда оның оқытылатын пəнге деген қызығушылығы тез сөнеді, 
төмендейді. Сондықтан басқа мұғалімдерге қарағанда бастауыш сынып мұғалімінен 
оқушының оқу материалын қабылдауына, түсінуіне жəне еске берік сақтауына лайықты 
көмек талап етіледі. Ж.Пиаже жəне Д.Брунердің ойынша, баланың негізгі ұғымдарды 
меңгеру үдерісіндегі ең басты нəрсе – нақты ойлаудан ойлаудың абстрактілік-ұғымдық 
сатысына біртіндеп көшуге көмектесу. 
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Алғашында балада бейнелік есте сақтау басымырақ болады. Мектепке келетін 
балалардың көпшілігінде зияткерлік дамудың айла-шарғыға дейінгі деңгейі болады. Бұл 
көрнекілік ойлау деңгейі. Сол себептен əсіресе, бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау 
нəтижесі көрнекі материалға сүйенгенде жоғары болады.  

Əртүрлі заттарды санауды үйрену жəне санауға жаттығу, нəтижесінде «қанша?», 
(неше? нешеу?) деген сұраққа жауап беру үшін оқушылар кез -келген ретте заттарды 
санауды меңгереді. Сан туралы ұғым əрқандай басқа дерексіз ұғымдар секілді жеке ұғымдар 
түсінігін жинақтау əрі біртіндеп жинақтау жолымен жасалады; бала нəрселерді нақты санау 
негізінде ғана жəне көп рет, сан қандай да бір нəрсенің ерекше түріне тəн емес, ол барлық 
нəрсеге қатысты болып жəне ең соңында, ұғымда абстрактылық түрде болуы ықтимал деген 
түсінікке келуі мүмкін.  

Мектептегі математикалық білім мазмұны адамзаттың жаратылыстану бағытындағы 
пəндерді игеруге қажетті математикалық тілін, заманауи əлемде өмір сүруге қажетті 
білімін,алгоритмдік жəне логикалық ойлау қабілетін қалыптастырады. Математикалық 
пайымдаулар мен оларды құру ережелері өзіндік пікір қалыптастыруға, оларды дəлелдеуге 
дағдыландырады. Алгоритм бойынша берілген іс-əрекетті қадам бойынша орындауға жəне 
өзі алгоритм құрастыруға, математикалық білім алуға жəне қолдануға, өз бетімен əрекет 
етуге үйретеді.  

Оқушылар ғылыми-зерттеу қызметі жəне зерттеудегі математикалық шешімдер 
арқылы жаһандық проблемалар өз шешімін табатындығын, қоғам жаңа мүмкіндіктерге ие 
болатындығын жəне алдыңғы қатарлы заманауи технологиялар дамитынын түсіне алады. 
Математиканы оқу барысында оқушылар сыни ойлауды, зерттеу жəне қарым-қатынас 
дағдыларын дамытады, математикалық білімді өмірде жəне шығармашылықта қолдану 
қабілетін тұрақты дамытуға жəне жетілдіруге талпыныс қалыптастырады. 

Бала табиғаты үнемі іс-əрекет үстінде болуын талап етеді жəне іс-əрекеттен емес, 
оның бірыңғайлығынан, бір жақтылығынан, бір сарындылығынан шаршайды. Бұл талапты 
əсіресе бастауыш мектепте ескерудің маңызы зор. Бастауыш сынып оқушылары сабақта 
жұмыстың сан алуан жəне ұзақ емес түрлері алмасып отырса, білімді жақсы меңгереді. 
Алайда, бұл сабақтың мақсатымен сəйкес келмесе, оның көршісі болып табылмаса, 
оқушылардың іс-əрекеті түрлерінің сан алуандығы олардың белсенділігін қамтамасыз ете 
алмайтындығын ескерген дұрыс.  

Педагогикалық процесте мұғалім мен оқушылардың өзара дұрыс қатынастарының 
маңызы соншалықты, осылардың сипатына бүкіл оқу процесінің ұйымдастырылуы, балаға 
əсер етуінің нəтижесі байланысты болады. Егер де мұғалім оқушылармен дұрыс өзара 
қарым-қатынасты орната алмаса, онда ол оқу процесін қалай шебер құрғанымен, олардың 
оқуға деген ынта, тілек-талабын тудыра алмайды, яғни, оқыту мен тəрбиелеу процесінде 
қажетті нəтижеге жете алмайды.  

Математикалық есеп дегеніміз – математикадағы заңдылықтар, ережелер жəне əдіс-
тəсілдер негізінде оқушылардан ой мен іс-əрекетті талап ететін жəне математикалық 
білімдерді меңгеруге, оларды іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыруға, ойлау қабілетін 
дамытуға бағытталған ситуация. 

Ойын есептері де балалардың ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған ситуация, 
ойлау мен практикалық іс-əрекеттерді талап етеді жəне математикалық білімдерді меңгеруге, 
оларды қолдана білуге дағдыландырады. Есепті шешу де ойын есепті шешумен бірдей. 
Мұнда қажетті логикалық ой тұжырамдауды математикалық түрлендірулерді, есептеулерді 
толықтай жүргізу нəтижесінде оның сұрағына жауап береді. Тек қана ойын есептерінде 
мұның барлығы ойын барысында жүзеге асырылады жəне бұл ойындарды мұғалім өз 
қалауынша өзгерте алады.  

Мысалы бірінші сыныпта «Он көлеміндегі сандар. Кестелік қосу жəне азайту» 
тақырыптарынан соң «Кім жылдам?» ойынын өткізуге болады. Мұнда оқушылар əрбір 
санның құрамын еске түсірулерікерек.Дидактикалық мақсаты: он көлеміндегі сандардың 
құрамын пысықтау. Қажетті құрал-жабдық: тақтадағы құрамын анықтауға қажетті сандар. 
Барысы: мұғалім тақтаға əр қатардан үш оқушыны шақырады.  

Балалар алғашқы сандардың құрамын тауып жазады. Келесі сандардың құрамын 
жазуға сол топтағы басқа бір оқушы шығуы қажет. Осылайша əр қатардағы сандардың 
құрамын дұрыс, жылдам жəне көбірек көрсеткен қатар жеңіске жетеді. Мұнда бала 10 
санының құрамын жазудың бірнеше тəсілі бар екенін терең меңгеретін болса, онда олар 
«кестелік қосу жəне азайту» тақырыбын өтуде ешқандай қиындық көрмейді.  
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10= 5+5 10= 1+9 
10= 9+1 10= 2+8 
10= 8+2 10= 3+7 
10= 7+3 10= 4+6 
10= 6+4 10= 0+10 
10= 10+0  
Егер тақтадағы оқушылар қателессе, оған өз қатарының оқушылары көмектесуіне 

болады. 
Енді келесі бір ойын есепті қарастырайық. Бұл «Нольмен аяқталатын санға көбейту 

жəне бөлу» тақырыбынан кейін пысықтау үшін өтілетін ойын есеп «Қатені кім тез 
табады?»Дидактикалық мақсаты: нольмен аяқталатын санға көбейту жəне бөлу дағдыларын 
қалыптастыру. Көрнекілік: теңдіктер жазылған плакаттар. Барысы: бұл ойында қатені кім тез 
табатынын анықтаймыз деп мұғалім бірнеше топтан бір-бір оқушыдан шығарады. Əрбір 
оқушы нольмен аяқталатын санға көбейту жəне бөлу ережелерін еске түсіре отырып, есепті 
жылдам шығаруға ұмтылады. Кімде-кім қатені тез тапса, сол топ жеңіске жетеді.  

«Егер бала бір нəрсені дұрыс түсінбесе, онда мұғалім оқушыларды кінəламай, оларға 
дұрыс түсіндіре алмағаны үшін өзін кіналауы керек. 

Математиканы оқыту барысында оқушылардың жас ерекшеліктері мен пəннің 
мазмұнына сəйкес таңдалған оқыту əдістері білімнің саналы да, берік болуын көздейді. Əдіс 
ең кең мағынада – мақсатқа жету тəсілі, белгілі бір тəртіппен реттелген іс-əрекет. Оқу 
үдерісінде оқыту əдісі оқушы мен мұғалімнің арасындағы тиімді қарым–қатынастың бір түрі 
болып саналады. Оқыту əдісі оқушылардың белсенді танымдық қызметін қамтамасыз ететін, 
мұғалім мен оқушының бірлескен əрекеттерінің нақты бір түрі. Оқыту сабақ беру мен 
үйренуден тұрады.  

Сабақ беру – оқу материалын түсіндіретін, оқушылардың оқып үйрену жəне білімін, 
біліктілігін тексеруді ұйымдастыратын, алған білімдерін практикады қолдана білулерін 
басқаратын мұғалімнің іс-əрекеті . Үйрену (оқу) – мұғалімнің басшылығымен орындалатын 
оқушылардың сапалы іс - əрекеті, ол белгілі бір оқу материалын қабылдауын жəне 
мұғалімнің түсіндіруін тыңдауын, теория мен тəжірибе арасындағы байланыстарды түсініп 
алуды, қорытындылауды, мұғалімнің тапсырмасы бойынша алған білімін қолдана білуді 
қамтиды. Бұдан оқыту əдістері сабақ беру əдістері мен үйрету əдістерінен тұрады деп айтуға 
болады. Сабақ беру жəне үйрету əдістері – белгілі бір математикалық білім, білік жəне дағды 
жүйесін балаларға беру тəсілдері деп түсінеміз. Бұл əдіске əңгімелесу, мұғалімнің түсіндіруі 
жəне дəріс, тəжірибе, жаттығу ретінде өздігінен істейтін жұмысты басқару, оқушылардың 
оқу құралдармен, əдебиетпен жұмыс істеуіне басшылық ету жатады.  

Үйрету əдістеріне (оқып үйрену) оқу материалын танып білу, оқушылардың өз 
беттерімен белсенді ізденіп білім алу əдістері жатады. Оқыту үдерісіндеқандай да бір əдісті 
қолдану үшін мұғалім сол əдісті жете меңгеруі тиіс. 

Ол үшін: 
а) əдістің мағынасын түсіну жəне оны қолдана білуі қажет; 
ə) оқыту үдерісінде əдісті қолдану барысында байқалатын жақсы жəне теріс жақтарын 

білуітиіс; 
б) мектеп математика курсында қандай тақырыптарды осы əдіспен оқыту қолайлы 

екенін білу маңызды; 
в) оқу материалын меңгеруде оқушыларды осы əдіспен жұмыс істеуге үйрете білу 

керек. 
Сонымен, оқыту əдістері білім беру жəне білімді меңгеруге, жеке тұлға 

қалыптастыруға бағытталған шəкірттердің танымдық іс-əрекеттерін жəне тəжірибелік 
қызметтерін ұйымдастыру тəсілін қамтиды.  

Математика пəнін оқытудың жалпы əдістеріне проблемалық оқыту, эвристикалық 
əдіс, бағдарламалап оқыту əдістері жатады. 

Проблемалық оқытудың мəні-мұғалім оқушылардың алдына проблеманы қояды. 
Мұндағы негізгі проблема - теореманы дəлелдегенде оны қалай дəлелдеу емес, дəлелдеуді 
қалай іздестіру, іздестіруге балаларды қалай тарту мəселесі. Бұл əдістің негізгі жетістігі 
дербестікке, шығармашылық еңбекке, өзбетінділікке, фактілерді бағалауға тəрбиелейді, 
проблемалық баяндау əдісін қолданғанда мұғалім ақпараттың негізгі көзі болып табылады. 
Əдістер жөніңдегі мəселе- білім жəне тəрбие беруде жақсы нəтижелерге жету үшінқалай, 
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оқыту керектігі жайындағы мəселе. Математиканы оқытудың əдістемесін меңгерту 
тиімділігін арттыруда оқытудың ғылыми əдістері айрықша орын алады.  

Міне, осы мақсатта дайындалған «белсенді оқу» əдістері арқылы дайындалған оқу 
мақсаттарының жəне білім беру бағдарламасының жобаға еніп, мұғалімдер қауымына 
жаңартылған білім беру бағытымен танысу, жаңа серпіліс берді.  

Белсенді оқу əдістері бойынша əзірленген оқу мақсаттарының жəне білім беру 
бағдарламасының бірізділігі, белгілі бір жүйелі білім беру бағытын көздейді. Бұл белсенді 
оқыту стратегияларының құрамына мыналар кіреді:оқушылардың зерттеу іс-əрекеттерінің 
негізінде белсенді оқуға ынталандыру, оқушылардың жеке, топтық жəне тұтас сыныптық 
жұмыс түрлерін ұйымдастыру, оқу үшін бағалау қағидаты арқылы оқуға үнемі қолдау 
көрсетіп отыру. 

Белсенді оқу оқушылардың бойында бұл қасиеттерді түрлі əдіс-тəсілдердіңкөмегімен 
қалыптастырады жəне дамытады. Бұл əдістерге жатады: баланың жеке пікірін тыңдау; 
оқушыларды мұқият іріктелген шығармашылық жəне логикалық оқу тапсырмалары арқылы 
үнемі ынталандыру; оқушылардың оқу мақсаттарына қол жеткізуі үшін тиімді əдіс- 
тəсілдерді ұсыну жəне үлгісін көрсету; əртүрлі стиль мен жанрдағы жазба жұмыстарының 
үлгісін қолдану (мұғалім алдын ала модельдер мен үлгілер беру арқылы жазба жұмыстарын 
орындауды үйретеді);  

-балалардың білім алуына «оқу үшін бағалау» жəне «оқуды бағалау» арқылы қолдау 
көрсету; 

-оқушылардың пəн бойынша меңгерген біліміне жүйелі түрде мониторинг жүргізіп 
отыру; 

-оқушының өз білімін жетілдіруіне жəне объективті бағалауына ынталандыратын 
мүмкіндіктер жасау; 

-түрлі белсенді шығармашылық, практикалық жұмыстарды қамтитын тапсырмалар 
мен іс-əрекетті жүзеге асыру; 

-ізденуді жəне қосымша материал пайдалануды қажет ететін тапсырмаларды ұсыну; 
зерттеу жұмыстарын жүргізуге жəне зерттеу əдіс-тəсілдерін меңгеруге бағытталатын 
оқушылардың белсенді оқуын ынталандыру жəне марапаттау;  

-балалардың өзара бірлесіп оқуын (сынып ішінде жəне сыныптар арасында) 
ұйымдастыру; 

-сыныпта жеке, жұптық, топтық жəне ұжымдық жұмыстарды өзара үйлесімділікпен 
қолдану. 

Бастауыш сынып пəндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 
оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді қажет етеді. 

Білім берудің жаңа бағыты оқыту мен тəрбиелеудегі демократтық жəне гуманистік 
қағидаларды ұстана отырып, түрлі мəдениеттердің дамуы мен ерекшеліктерін ескеру болып 
табылады. Оқушылар қазақстандық көпұлтты қоғамда өмір сүре отырып, қарым-қатынас 
барысында өзара толеранттылық таныту, басқа ұлт мəдениетіне деген сыйластық пен құрмет 
сезімін білдіру сияқты маңызды қасиеттерге ие болуы қажет. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҺАНДЫҚ МƏСЕЛЕ 

 
Қaзipгi əлемдік мəдениет пен өркениетке ерекше ықпалын тигізіп отырған жаһандану 

– өмірдің барлық саласын қамтып отырған күрделі үрдіс.  
Ол дуниежүзілік адамзат қоғамының даму заңдылықтарын айқындайтын факторлардың 

бipi ретінде қоғамдық қатынасқа жəне ділімізге, тілімізге, рухани кеңістігімізгe əсер етіп келеді. 
Бұл мəселелер - адамзат өз дамуының жаңа сатысына көтеріліп, өркендеудің 
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жаңа кезеңіне өткенін дəлелдей түсер ақиқаттың жемісі. 
Жаға əлем жəне жаңа ғасыр жаһандану белгісімен өтіп, адамзат алдында жаңа 

проблемаларды койып, оны шешуде, құндылықтарды жəне оның түсініктерін бағалауды жаңа 
тұрғыдан келуді талап етеді. Жаһандану үрдіci - қоғамның барлық негізгі өмірін қамтитын: 
экономика, саясат, əлеуметпк қатынас, мəдениет, идеология басқа да өзін қоршаған адамзат 
қатынасының аймағы. Осыдан қарайтынымыз, қазіргі кезеңде адамзат ақпарат, мəдениет саласы, 
экономикада байқалатын жаһандану үрдісінің теориялық түсінуін қажет етеді.  

Жаһандану үрдіci, алғашқыда өте қарапайым болып көрінетін сияқты болғанмен бұл - жан 
жақты талдауды керек ететін күрделі қарама- қайшылықты мəселелердің ықпалды үрдісі. 
Қазақстандағы жаһанданудың болашағын, мақсатын ғана зерттеп қою емес, сонымен бірге, оның 
себеп- салдарын тіпті қорқынышын да білу керек. Жаһандану өмірдің əр саласында жаңа 
проблемаларды тудырады жəне болған проблемаларды əpi қарай дамытады. Қазақстанда қазіргі 
кезеңде экономика, əлеуметтік қатынас, мəдениет, идеология, қоғам, заман бірлігі бұлар үлкен 
мəселеге айырықша көзқарастың болуын талап етуде. Осы ipi мəселелердің өзара сəйкестенулері 
үйлесімді жаһандану процесімен байланысты. Сіз бен бiз өмip cүpiп отырған сыры мен қыры, 
жұмбағы мол дəyipдiң бет-бейнесі, болмыс-бітімін анықтар жаһандану атты əлемдік құбылыс 
бүгінде санаспауға болмайтын ғаламдық факторға айналып отыр.  

Сонымен, жаһандану деп əлемдік дамудың жаңа кезеңі, барлық қоғамдық өмірдің 
барлық саласындағы ұлт айырмашылық немесе бар ұлтты көру қарқынының 
жылдамдануымен сипатталады: экономикалық, саяси, əлеуметтік, идеологиялық, рухани 
жəне мəдени . Жаһандану бұл жаңа жүз жылдықта бізден жауапты талап ету болып 
табылады. Əрине, тек пайда болған заңдылық қайшылықтарын түсінгенде ғана. Адамзаттың 
кай жаққа қозғалып, жылжып баратынын анық түсіну үшін, өзінің өмip қызметін дұрыс құра 
білу қажет. Егер ол əлемді біріктіpy жағына карай қозғалса, біз бірыңғай əлемдік (лидер) 
көшбасшы жағына емес, тең құқықтық бағытына қарай, онда ғылыми тұрғыдан келу 
жағдайын жасау қажет немесе бұл қиын жəне қайшылықты үрдіс.  

Ешқандай күдіксіз, тəуелсіз Қазақстан, бүкілəлемдік қауымдастықтың толық құқықты 
мүшеci ретінде, ашық қоғам ретінде, біздің халықтың мінезі мен рухани жауап беретін, 
барлық глобалды үрдістерге кіріктірілген. Сонымен бірге, біздің қоғамның ашықтығы, оған 
көп басымдылық береді, сонымен қатар көптеген қауіп төндіреді. Соның ішіндегі 
жаһанданудың негізгі жэне бастапқы қиыншылықтарын, Н.Ə. Назарбаев нақты анықтады, 
екі тенденцияның күресімен байланысты - элем унификациясына деген тенденция, 
проведжик халықаралық ұйымдары, ұлттық корпорациялары, бұқаралық мəдениет болып 
табылады жэне ұлттық мемлекеттік, мəдениеті жэне ұлттық ерекшеліктері сақтау 
тенденциялары. Мұндай қиыншылықтары қазірде барлық елдерде кездеседі.  

Ешқандай күдіксіз, тəуелсіз Қазақстан, бүкілəлемдік қауымдастықтың толық құқықты 
мүшесі ретінде, біздің халықтың мінезі мен рухына жауап беретін , барлық глобалды үрдістерге 
кірілген. Сонымен бірге, біздің қоғамның ашықтығы, оған көп басымдылық береді, сонымен 
қатар көптеген қауіп төндіреді. Соның ішіндегі жаһанданудың негізгі жэне бастапқы 
қиыншылықтарын, Н.Ə.Назарбаев нақты анықтады, екі тенденцияның күресімен байланысты  
 элем унификациясына деген тендеция, проведжик халықаралық ұйымдары, ұлттық 
корпорациялары, бұқаралық мəдениет болып табылады жэне ұлттық мемлекеттік, мэдениеті 
жэне ұлттық ерекшеліктері сақтау тенденциялары. Мұндай қиыншылықтар қазірде барлық 
елдерде кездеседі. 

Интеграция жəне жаһандану едəуір алға жылжыған Батыс Еуропада, бірыңғай ақша 
бірлігін жақтаушылар, өкіметтің ұлттық органдары ұлттық мəдениет сəйкестігі, ұлттық 
тэуелсіздікті жақтаушылармен қайшылықтарға кездеседі, қандай жағдайда Қазақстан осы 
қайшылықтарды, ұлттық қауіпсіздікті жəне жаһандану пробемаларын шешуі қажет? Бұл 
сұрақтар Қазақстанның жақын жэне алыс болашағының дамуы үшін маңызы зор. Осы 
проблемаларды шешуде Қазақстанның позициясын Н.Ə.Назарбаев анықтады «Мы 
казахстанцы, выбираем свой путь интеграции в мировое сообщество опираясь на 
происходящей процесс глобализации не потому, что для нас и для Казахстана в нем болыпе 
положительных сторон и преимуществ, чем отрицательных сторон и недостатков. Наш 
основной приоритет незыблем и бесспорен: безопасность нации и сохранение 
государственности» [1].  

Қазақстандағы əр саладағы жаңа мəселелер, дəуір үрдісі, ескімен қоштасып, жаңаға 
аяқ басу, жаңа пробемаларды дамыту. Бұрынғы жылдар бойы созылған мəселелер, бүгін де 
бір сəтке дұрыс,- деп көрсетіледі.  
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Президент ерекше атап өтеді, əлемдік тенденция жэне қарама-қайшылық тек 
азаймайды, бірақта жаңа сапалар мен басқа көлемдерді алады. Осындай қазіргі тығыз 
үндестікте болып жатқан жəне жаңаның туу мəнін білуді əркім түсіне бермейді. Жаһандану - 
ұғымын тек ғалымдар ғана емес, сонымен бірге, тілшілер, саясаткерлер, əдебиетшілер, 
күнделікті тілде де қолданады. Сондықтан, ол ғылыми мағынадан тыс шығады жэне сонымен 
қатар дəлелдеуді жəне жүйелеуді қажет етеді. Бүгінгі таңда осы проблема жөнінде көптеген 
зерттеушілердің атап көрсетуінше, əлемдік қауымдастықтың бірыңғай белгілі болуын 
жаһандану тұжырымдамасы - деп атау қиын. Осы проблема бойыншы əдебиеттер, сөздіктер, 
журналдағы мақалалар бұл ұғымға анық жəне нақты жан-жақты анықтама бере алмайды. 
Ядролық соғыс қаупі, экологиялық дағдарыс, көшіп-қону проблемалары сияқты жаһандану 
проблемалары жөнінде айтылады. Басқаша айтқанда, жаһандануды жағымсыз мағынада 
түсінеді. Бұл біртұтас диалектикалық процесс өзінің басы, тарихтағы орны бар, заман үрдісі 
екенін мойындай отырып, оның мəдениет пен өркениеттер тоғысуына ала келер күрделі 
тұстары барын жəне уақытқа сай дамитынын аңғару. экологиялық дағдарыс, көшіп-қону 
проблемалары сияқты жаһандану проблемалары жөнінде айтылады. Басқаша айтқанда, 
жаһандануды жағымсыз мағынада түсінеді. Бұл біртұтас диалектикалық процесс өзінің басы, 
тарихтағы орны бар, заман үрдісі екенін мойындай отырып, оның мəдениет пен өркениеттер 
тоғысуына ала келер күрделі тұстары барын жэне уақытқа сай дамитынын аңғару.  

Бұл əсіресе, бір қоғамнан екінші бір жаңа тұрпатты қоғамға өтудің күрделі 
қиындықтарын басынан өткеріп жатқан Кеңес Одағының орнына келген жаңа қоғамның, 
ескімен қоштасып кете алмай жатқан тəуелсіз елдер өмірінен байқауға болады.  

Қоғамдағы жаһандану процесінің қырлары мен сырлары, құпиялары көп. Бірін 
түсініп, бірін түсінбей өркендеудің əртүрлі салаларының қиындықтарына кез болып 
отырмыз. Біздің пайымдауымызша, жаһанданудың қиындықтары мыналар:  

Адам баласы бұрын басынан өткермеген дүние дамуының жаһандану атты жаңа үлгісі 
аласапыран алмасулар мен жойқын жалғасулардың арқасында Қазақ елі мен жеріне ендеп 
кіре бастауы.  

Қазақстанда жаһанданумен бірге өркениетке айқара есіктер ашылып, əртүрлі 
жаңалықтар келді. Əртүрлі, компьютерлік, интернеттік жүйелер дамыды. Əртүрлі 
Еуропалық елдермен байланыстар жақсара бастады. Қазақ елі еркіндікке бет түзеді. Өмір 
сүру салтымыз бен мінез-құлқымызды да эртүрлі өзгерістерді байқауға болады. Осы 
өзгерістердің барлығы жаһанданудың мəселелерін енгізіп отырған үрдістері.  

А.Н.Чумаковтың дəлелдеуінше, туыстыққа біз оның бөліктері арқылы қараймыз, егер 
тұтас тіпті үлкен болса. оны бірден көзге ілінбейді. Осындай бір бағыттан келу, барлық 
əлемдік тарих жөніндегі қалыптасқан ұғымдар кең таралған, олар жеке, əртүрлі халықтардың 
тарихы көріністерінен сол жағдайға, сол уақытқа сай, əлемдік қауымдастықтың 
фрагменталды күйі оның тұтастығында [2]. Сонымен бірге жаһандану проблемасының тар 
мағынада түсінілуі, оның біржақты зерттелуіне əкеледі жəне нақты əлемді тұтас бейнеде 
көру орнына, біз ғылыми, объективті нақтылықтылыққа жақындауға аз пікірлер айта аламыз. 
Көптеген авторлардың пікірінше, «жаһандану» ұғымы. Жиырма жылға жуық артта туған 
экономика жəне ақпаратты трансұлттық қызмет етуді сипаттау үшін, ұлттық-мемлекеттік 
шекара, қаржы-ақпараттық жүйе үшін жəне технологиялық-ақпаратты эволюцияда 
сөйлемегендерге басымдылықты қамтамасыз етеді. Осыдан шығатын қорытынды, 
жаһанданудың мəні (транснациональный) ұлттықтранс жүйені құру - ұлттық ынтаның, 
ақпараттық еркіндігі мен көптеген жеңісі. Тарихшылардың көбі жаһандануды капитализмнің 
көп ғасырлық даму кезеңдерінің бірі ретінде сипаттайды. Саясаткерлер жаһандануды жаңа 
əлемдік тəртіптің тууымен байланыстырады. 1) гегеманиясыз дүние; 2) жоғарғы 
гегеманизмге қайта келтіру; 3) əлемдік азаматтық қоғамды қалыптастыру. 
Мəдениеттанушылар глобалды мəдениет болашағын зерттейді жəне мəдениеттік 
сəйкестендіруді дамыту жэне сақтау проблемасына назарды аудартады.  

Академик Нысанбаевтың көзқарасынша - «глобализация» - сложный многомерный 
процесс, вклющающий в себя интерпретацию тожества и различия, универсализма, и 
фрагментализма. Однако болышая часть ученых сводит этот процесс к универсальным, 
формирующим онородность тенденциям» [3]. Из всех существующих подходов вокруг 
определений глобализации можно выделить комплексный, ибо он рассматривает 
глобализацию более или менее всестороние: как в экономическом, так и в политическом, 
духовном, инфорационном, экологическом контексте а также контексте борьбы с 
международный преступностью [4].  
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Ғылыми баспаларға сүйене отырып, қазіргі жаһандану процесіне ықпал етудегі негізгі 
факторларды бөлуге болады: экономикалық фактор еңбек жэне қаржыларды 
орталықтандыру жэне концентрализациялауды анықтайды, ұйымдастырушылық түрі ұлттық 
шекарадан шығады, қызмет шегі халықаралық сипатты алады, бірыңғай нарықтық кеңістікті 
қалыптастыруға ықпал етеді; 

Сонымен, қазіргі əлем өзінің дамуындағы жаңа кезең деп түсіну жəне ұғыну, ал 
жаһандану адамзат дамуының өркендеуінінң объективті үрдісі деп ұғынамыз. Бір жағынан, 
бұл үрдіс экономикалық өсудің жаңа болашағын тудырады, экономиканың құрылымын 
түбегейлі өзгертеді, əлемдік бірыңғай коммуникациялық жүйеге айналдырады, сонымен 
бірге бір мезетте əлеуметтік -экономикалық тепе-теңсіздікке əкеледі, адамдарда өзінің 
тарихи тамырын жоюуға қауіп туғызады: ұлттық сэйкестендіру, тіл жэне діни дəстүр. 
Жаһандану үрдісінде кейбір елдерде ішкі қайшылықтардың шиеленісуі өседі, реакция бұл 
жағдайда өзіндік терроризмге, сепаратизмге жəне экстремизмдік бағыттардың пайда 
болуына əкеледі. Адамдардың санасында идеялар енгізіледі, яғни жаһандану терроризм 
конфессиялар арасындағы күштер жэне ұлтаралық қақтығыстардың бірінші себептері болып 
табылады. Жаһандану жаңа болашақты ашады, сонымен қатар, барлық адамзат үшін белгілі 
қауіп төндіреді,олардың ісіндегі негізгі қауіп, халықтарды қатал бірдейлеу (унификациялау) 
олардың ассимиляциясы, ментальдық жəне ұлттық мəдениеттің өзіндік болмысын өмірден 
жойып жіберу. Біздің ел жаһандану басымдылығын пайдалануы қажет, өзінің негізгі 
құндылығы - мемлекеттік жəне ұлттық қауіпсіздікті нығайтып дамыту. Қазақстан 
жағдайында ұлттың мемлекеттің жəне жаһандану арасындағы диалектикалық 
қайшылықтарды шешу мемлекеттің аумақтық тұтастығын нығайтумен, елдің қаржы жүйесін 
ары қарай жетілдірумен, адамның техногендік кезеңімен байланысты. Жаңа кезең қатерді 
түсінуге, адамзаттың ақыры жэне гуманистік бағыттылығы талап етеді. Əрекетсіз жаһандану 
мэдени құрылысы адамзат үшін қауіп-қатер əкеледі.  

Қазақстан халқының жасаушы энергиясы мен ұйымдасқандығы, оның тұрақтылығын 
сақтауға ұмтылып, азаматтық жəне жалпыұлттық келісім, еліміздегі тыныштық пен 
бейбітшілікті қамтамасыз етеді. Қазақстанның əрі қарай гүлденуі мен өркендеуінің өзегі 
болып табылады. Бүкіл адамзат баласының болашақтағы дамуына маңызды түрде - соңғы 
уақытта жүріп жатқан маңызды үрдістердің бірі - жаһандану болып табылады.  

Жаһандандыру қоғамдық өмірдің барлық жағын жан-жақты қамтиды. Жаһандану 
жекелеген елдердің дамуын зерттемейді, ол оқиғалардың уақытында туындайтын тікелей 
немесе жанама себеп-салдарлық байланысын зерттейді. Жаһандану болашақта жеке ғылымға 
айналуы да мүмкін. 

Жаһандандыру осы кезде ғылыми жэне қоғамдық пікірталастарда мықты көш 
бастаушы орнына үміттенгеніне қарамастан, бұл əлеуметтік-саяси феноменге деген көзқарас 
əртүрлі жəне кейде бір-бірін жоққа шығаратын бағалаушы пайымдаулар болып келеді. 
Экономикалық дамуды сəйкестендіру қоғамның барлық саласына оң əсерін тигізіп отыр, 
атап айтқанда ғылыми-техникалық прогреске, адамдардың əл-ауқатының артуындағы 
демократияны нығайту жəне т.б. 

Хантингтонның пікірі бойынша жаһандандыру мəдени шекараны өшіреді, сəйкестікті 
бұзады, ол бұл əлемдегі шиеленістің өсуіне əкеліп соғады. Жаһандануда одан əрі 
қалыптастыруда көптеген əртүрлі қарама қайшылықтар болады [5]. Зерттеушінің айтқан ойы: 
жаһандандыру əр салада қайшылықтың көп болатынын, ол сəйкестенудің бұзылуына əкелгендігі 
əртүрлі өзгерістер тудырады, ол маңызды рөл атқарады. Енді бір ғалымдардың пікірлері 
бойынша жаһандандыру корпоративті элита немесе олардың саяси одақтастары басқаратын 
процесс болып табылады. Əлем елдеріндегі кəсіпорындардың жедел өсуі, қоршаған ортаны 
ластау, кедей елдердің халықаралық қарыздардың өсуі, қауіпсіздіктің əлеуметтік механизмнің 
əлсіреуі, капитал мүддесіне жауап беретін ғаламдық реттеуші қуатты мекемелердің пайда болуы 
- осының бəрі олардың əрекетінің нəтижесі болып табылады.  

Жаһандану деген не? А. Нысанбаевтың пікірінше, «жаһандану əлемдік қауымдастықты 
құрайтын ұлттық мемлекеттер мен аймақатардың күн санап күшейіп келе жатқандығы - оның 
тəуелділігі, олардың экономикалық , саяси жəне мінез-құлқының барлығына бірдей болатын 
тəртібі мен нормалары болатын бір жүйеге қарай біртіндеп кіруі » ЮНЕСКО-ның 
терминологиясы бойынша, екі мыңға жуық ұлттар мен екі жүзден астам елдерді біріктіріп келген 
бұрын ұлан-байтақ болып көрінетін элем «жаһандық деревняға айнала бастады» [6].  

Бұл құбылысты Ресейеде алғашқы болып зерттеуші ғалымдардың бірі М. Делягиннің 
айтуынша, жаһандану «Əлем елдерінің арасындағы əкімшілік кедергілердің күйреуімен,  
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аймақтық қаржы рыноктарының ғаламшарлық бірігуімен, бүкіл дүние-жүзілік сипаты бар 
қаржы ағынының, бəсекелестік, ақпарат жəне технологиялар алумен сипатталады [7]. 
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ АЛУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ПРОЦЕСТЕРІН ДАМЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Қазіргі қоғамның жас ұрпақты тəрбиелеуге қоятын талаптары білім беру 
станцияларында көрсетілген білім мен дағдыны қажетті көлемде, уақытында меңгергенде 
ғана жүзеге асады. Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балалар саны жыл сайын артып келеді.  

Мүмкіндігі шектеулі балалар – бұл дамуындағы кемістіктер, əлеуметтік жеңілдіктер 
мен жəрдемақы алуға мүмкіндік беретін, яғни бинефицитарлық мəртебеге ие балалар. 
Дəстүрлі терминалогияда мүгедек балалар деп атайды [1].  

Мүмкіндігі шектеулі балалардың қатарында тек туа біткен ауытқулар ғана емес, 
сонымен қатар психикалық дамуы тежелуі бар жəне ақыл – ойының артта қалуы бар 
балаларды да жатқызуға болады. Өйткені бұндай балалардың зияты қалыпты балаларға 
қарағанда жалпы қабылдауы, қабілеті , оқуға деген бейімділігі төмен болып келеді. 
Сондықтан олар өзгеше көзқарастағы тəрбие мен жеке оқыту бағдарламасын қажет етеді.  

Арнаулы білімді қажет ететін балардың ерекшеліктері 1 сыныпта анықтала 
басталады, сəйкесінше олар: 

 Сабақ процессіне жай қосылады;
 Оқу процессін жай немесе тіптен қабылдамайды;
 Оқыған мəтінін түсінбейді жəне түсінгенін айтып бере алмайды;
 Есеп шығарған кезде үлкен қателер жібереді;
 Тез шаршағыш келеді:
 Өз ойын анық айта алмайды [2].
Мүмкіндігі шектеулі балалардың мінез-құлқындағы кемшіліктерді түзету, орнына 

келтіру, дамыту – педогогика жүйесіндегі басты мақсат. Өз тəжірибемде баланың жалпы 
жетістіктеріне ықпал ету үшін, ақыл-ойы кем баланың танымдық белсенділігін дамытуда 
ойын құралдарына негізделген оқытудың сапасын жақсартуды көздедім. Бастауыш сынып 
оқушыларының танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі факторы олардың білімі мен 
дағдыларының дəрежесі ғана емес, сонымен бірге, баланың маңызды психикалық 
қызметтерін, ақыл-ой жұмысының тəсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу 
процесін жолға қою керектігі саналады. Танымдық белсенділік ақыл-ойы кем балалар 
танымының қажеттілігі мен қызығушылығын, сабақтың түрі мен мазмұнын, ойын 
технологиясы арқылы «үйрету» үрдісін басқаруда педогогтың өнері жəне оның эмоционалды 
ахуал жасау іскерлігін ынталандырады.  

Танымдық белсенділік дегеніміз – оқушының оқуға, білімге деген ынта-ықыласының, 
құштарлығының ерекше көрінісі. Мысалы: мұғалімнің баяндап тұрған материалын түсіну үшін, 
оқушының оны зейін қойып тыңдауы, алған білімін кеңейтіп толықтыру үшін, өздігінен кітап 
оқуы, бақылау, тəжірибе жасау, жазу, сызу сияқты жұмыстар істеуі керек. Өйткені өтілген 
материалды саналы қайталауда, жаңадан білім алуда, оның жолдары мен дағдыларына  
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үйренуде белсенділіксіз мүмкін емес. Яғни оқушылардың белсенділігі оқу үрдісінің барлық 
кезеңінде қажет. 

Танымды қалыптастырудың негізгі жағдайлары: 
 Оқытудың мазмұны; 
 Оқушылардың таным əрекетін ұйымдастыру формаларын жетілдіру. Бұған 

жататындар: сабақта қолданылатын көрнекі құралдардың тиімділігін арттыру, танымдық 
ойындар ұйымдастыру, пəнаралық байланыстарды тудыру, оқушылардың өздігінен 
орындайтын жұмыстарын тиімді ұйымдастыру, білім тексеру мен бағалаудың алуан түрлерін 
ұтымды пайдалану арқылы оқытудағы кері байланысты жетілдіру;  

 Даму мүмкіндігі шектелген мектептердің бастауыш сыныптарында оқушылардың 
танымдық қабілеттерін дамыту үшін тиімді технологияларды пайдалану; 

 Мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты сыйластық 
түрінде орнатып, жүрек жылуының болуын қамтамасыз ету. 

Мүмкіндігі шектелген балалардың есте сақтау қабілеті əлсіз, қабылдау процестері 
тұрақсыз келеді. Сондықтан олар затты қолмен ұстап, көзімен көргенді ұнатады. Зейіндері 
тұрақсыз болғандықтан бір сарынды оқудан тез жалығады. Осыған сəйкес, мүмкіндігі 
шектелген бастауыш оқушыларына оқу іс-əрекеттеріне көрнекілік, ойын технологиясын 
кеңінен қолданған жөн. Сондықтан оқу мазмұны мен тəрбие əдістерін жаңарту бағытында 
оқушыларға сапалы білім мен саналы тəрбие беру үшін жан-жақты іздене отырып, 
оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын оятып, танымдық қабілеттерін 
арттыруға жағдай жасау керек деп ойлаймын. Əр сабақты қызықты, өзгеше өткізу үшін, əр 
пəн бойынша көптеген жұмыстар жасауға тура келеді. Білім беру жүйесінде педагогикалық 
технологияны қолдана отырып келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, 
белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау əрбір педагогтың міндеті болып табылады. 
Білім беру жүйесінде қолданылып жүрген педагогикалық технологиялар: ойын арқылы 
оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, оқытудың компьютерлік 
технологиясы, деңгейлеп оқыту. Кез келген оқыту технологиясы мұғалімнен терең 
теориялық, психологиялық, педагогикалық əдістемелік білімді, педагогикалық шеберлікті, 
балалардың жан дүниесіне терең үңіліп, оны ұғына білуді талап етеді. Мысалы, ойын арқылы 
оқыту технологиясының мақсаты дидактикалық, тəрбиелік, дамытушылық, 
əлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Сонымен бірге баланың бойындағы білімділік, 
танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді. Ойын – балалар үшін оқу да, 
еңбек те. Ойын – айналадағы дүниені танудың тəсілі. Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде 
кездескен қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың 
ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады.  

Осындай арнайы қарауды қажет ететін балардың қоғамда бар екендіктерін ескере 
отырып, арнайы мүмкіндігі шектеулі балалардың танымдық процесстерін дамытуға арналған 
лекотека құралдары жөнінде сөз қозғауға болады.  

Лекотека сөзі - шведтің (leco) жəне гректің (theke) – сақтайтын орын сөздерінен 
шыққан. Лекотека ең алғаш 1963 жылы мұғалімдер мен ата – аналардың бастамасы мен 
Стокгольмде ашылды. Лекотеканың көлеміне байланысты локотекада бір маман жəне 
еріктілер тобы қызмет ете алады. 

Лекотеканың негізгі мақсаты - құрдастарымен қарым-қатынаста проблемалары бар 
балаларға сөйлеу, математикалық дағдыларды дамыту, психологиялық көмек көрсету. 2 
айдан 7 жасқа дейінгі балалар мұндай мекемелерге бара алады. Кітапхана оқытушылары 
дамуында ауытқулары бар балаларға көмектеседі, оқу іс-əрекетінің алғышарттарын 
қалыптастырады, балалардың жеке басының дамуына қолдау көрсетеді, тіпті ата-аналарға 
психологиялық-педагогикалық көмек көрсетеді. Жаттығу ойын түрінде өтеді. 

Лекотеканың міндеті: медициналық – əлеуметтік мекеме мамандарына жəне даму 
мүмкіндігі шектеулі балаларды барлық бағытта түзете – дамыта тəрбиелеу үшін лекотека 
құралдарын түрлі қырларынан пайдалану əдістерін көрсету.  

Ата-аналармен ынтымақтастықтың бастапқы нүктесі - баланың ауытқуларының мəнін 
жəне олардың даму динамикасын түсінуге, баланың күшті жəне əлсіз жақтарын анықтауға 
жəне түсінуге көмектесу. Лекотеканың қызметі білім берудегі гуманистік көзқарасқа 
негізделген жəне бағытталған: 

 Ата-аналардың баланың жеке тұлғасын қалыптастырудағы күш-жігерін қолдау;  
 Баланың басқа отбасы мүшелерімен тиімді байланысын орнату;  
 Оқытудың алғышарттарын қалыптастыру;  
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 Ата-ана мен бала қарым-қатынасын үйлестіру. 
Лекотека мамандары ерекше қажеттіліктері бар баланы тəрбиелеуші ересектер 

ойынды жас балалар үшін өмірлік қажеттілік ретінде қабылдайтынына сенімді. Өйткені, бұл 
білімнің, дағдылардың жəне жақсы көңіл-күйдің басты көзі. Ата-аналар кез-келген ағымдағы 
жағдайды жеңуге дайын болуы керек. Ал ересектердің əрекеті мəнерлі, жұмсақ жəне 
баланың мүмкіндіктеріне сəйкес болуы керек.  

Лекотеканың қызметі ерекше қажеттіліктері бар баланың жəне оның айналасындағы 
адамдардың ойын үйренуге жəне қарым -қатынасты дамытуға арналған ойын əрекетіне 
толық қатысуын қамтамасыз ететін көмекші құралдарды қолданумен байланысты. Бұл 
ерекше қажеттіліктері бар баланың оның ойын іс-əрекетін ұйымдастырумен байланысты 
барлық негізгі қажеттіліктерін қамтуы керек. 

Лекотеканың материалдық базасы кем дегенде келесі бөлімдерді қамтуы керек: 
 Қозғалысы бұзылған балаларға арналған арнайы жабдықтар; 
 Жалпы ұтқырлықты дамытуға арналған жабдықтар;  
 Қолмен жұмыс жасау дағдыларын дамытуға арналған ойыншықтар; 
 Тактильді қабылдауды дамытуға арналған ойыншықтар;  
 Ойыншықтар мен көруді қабылдаудың құралдары; 
 Есту қабілетін дамытуға арналған ойыншықтар; 
 Ойлауды дамытуға арналған ойыншықтар; 
 Сөйлеу жəне тіл дамыту үшін ойыншықтар;  
 Əлеуметтік жəне эмоционалды дамуды қолдау үшін ойыншықтар. 
Лекотека жұмысының негізгі формалары: 
Кеңес беру: Лекотека бойынша маманның ата-аналармен (тəрбиешілермен) кездесуі, 

оның барысында мамандар мен ата-аналардың арасындағы сындарлы ынтымақтастық жүзеге 
асырылады. 

Диагностикалық ойын сессиясы - бұл арнайы жабдықталған бөлмеде баламен бірге 
ата-аналардың (тəрбиешілердің) бірлескен ойыны. Маман не болып жатқанын бақылайды, ең 
дұрысы, ДОС бейне таспаға жазылады. Бақылау нəтижелері ресімделген бланктерге 
жазылады. ЖТЖ нəтижелері бойынша отбасын қолдаудың маусымдық жоспары жасалады. 

Терапевтік ойын сессиясында (əдетте - 40 минут) маман баламен бірге, ал кейде ата-
аналардың (тəрбиешілердің) қатысуымен өзара əрекеттеседі. TIS-ке дейін жəне одан кейін 
мамандар қысқа уақыт ішінде (5 минут) ата-аналарымен (тəрбиешілермен) сөйлеседі. TIS-тен 
кейін маман хаттаманы толтырады. 

Ата-аналарға арналған топтық жаттығу. Қатысушылар топтық ата-аналар тренингіне 
ерікті түрде қосылады. Əдетте, бұл қарым-қатынас, ойын, сенімділік, көркемдік тəсілдер, 
арнайы техникалар, ойыншықтар жасау жəне басқа жаттығулар. Кейбір жағдайларда ата-
аналарды ДОС нəтижелері бойынша тренингке қатысуға шақырады [3] 

Арнайы қарауды қажет ететін балаларды, қоғамға бейімдеу үшін белгілі бір əдісті 
қолдану қалыпты даму жолына толықтай еңгізбеседе, қандай да бір оң əсерін тигізуі мүмкін. 
Осы бір жағдайды ескеріп, локотека құралдарын қолдана отырып танымдық процестерімен, 
əлеуметтік ортаға бейімдеуге жағдай жасауға болады. 

Қорта келгенде, қоғам қаншалықты саналы болса, соғұрлым мүмкіндігі шектеулі 
жандарды əлеуметтік ортаға бейімдеу, оларға белгілі бір коррекциялық жұмыс жүргізу 
методикаларды қоладну жеңіл болады. Қазіргі кезде дамып келе жатқан инклюзиялық даму 
үрдісінің нəтижеге жетуі тікелей қоршаған орта мен қоғамға сай болады. Мүмкіндігі 
шектеулі балаларды жан – жақты психологиялық, педагогикалық, танымдық ерекшеліктері 
жағынан дамытуда көбірек назар аударып, көрнекі қүралдар мен əдістемелерді жүйелі түрде 
қолдану, маманды оң нəтижелерге жеткізеді.  

Біз ел болып, етек жинаған еңселі елміз, сондықтан қоғамдағы жайттар басты назарда 
болу керек. Ең алдымен мүгедек, жарымжан балаларды сəби кезінен бастап анықтап, олардың 
ортаға бейімделуіне жағдай жасау қажет. Сондықтан осындай кемшіліктерді анықтайтын шағын 
кабинеттер ашып , арнайы жұмыс жүргізіп, əр баланың қабілеті мен даму мүмкіндігін анықтаса, 
оларға арнайы түзету жұмыстарын жүргізіп, үй жағдайында өсіріп тəрбиелеуде ата-анаға ақыл-
кеңестер берілсе, бұл да мүмкіндігі шектеулі балалар үшін атқарылған игі істің бірі болар еді. 
Өйткені ата-ана бұл жағдайды басынан бір жақты болып өткеруде, бұл кезде ата-анаға арнайы 
маманның көмегі, ақыл-кеңесі жəне балаға аялы алақанмен жан жылуы, ары қарай бұл 
жағдаймен күресуіне маманның түзету жұмысының көмегі қажет екені баршаға аян. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ 

ЗАНЯТЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН-ДОМОХОЗЯЕК 
 

Интерес к сфере внутрисемейных отношений растет, тем более, что на современную 
семью оказывают огромнейшее влияние внешние, социально-экономические факторы жизни. 
Меняется статус женщины в обществе: все больше они становятся независимы от мужей, многие 
предпочитают построить карьеру, кто-то, наоборот, отдается семье и воспитанию детей [1]. Все 
это в совокупности сказывается непосредственно на особенностях отношений с детьми. Каким 
образом фактор занятости влияет на качество детско-родительских отношений 
– наиболее актуальнейший вопрос сегодняшнего дня. 

Занятые женщины успешнее стали удовлетворять свои потребности в аффилиации и 
самореализации. В связи с этим встает вопрос, насколько успешно выполняются занятой 
женщиной ее материнские функции? Обратная проблема возникает у женщин-домохозяек: 
неудовлетворенная потребность в признании социумом также может накладывать отпечаток 
на их отношения с детьми [2]. Данный аспект приобретает еще большую актуальность и 
остроту, если учитывать то, что, во-первых , общение является одним из основных факторов 
формирования личности ребенка и имеет огромное значение для его интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития; во-вторых, во многих семьях дети чаще общаются с 
матерью, чем с отцом [3].  

Для анализа родительского отношения матерей к ребенку (установки матери, 
особенности воспитания) нами были использованы следующие психо-диагностические 
методы и методики: методика PARI Е.С. Шефера и Р.К. Белла; методика АСВ (Анализ 
семейного воспитания) Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса. В исследовании приняли 
участие 45 работающих женщин и 45 женщин-домохозяек, а также их дети в возрасте с 6 до 
11 лет. Таким образом, общее количество испытуемых составило 180 человек.  

Итак , по методике PARI, диагностирующей установки матери по отношению к 
своему ребенку и к семье в целом, нами получены следующие результаты (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Средние значения по методике PARI в выборках матерей-домохозяек и занятых 
матерей  

№ Родительские установки Выборка 
  Матери - Занятые 
  домохозяйки матери 

1 Побуждение вербализаций 16,58 16,62 
2 Чрезмерная забота, установление отношений зависимости 13,91 13,8 
3 Ограниченность интересов женщины рамками семьи 13,87 13,69 
4 Преодоление сопротивления, подавление воли ребенка 15,09 14,33 
5 Ощущение самопожертвования в роли матери 14,44 15,09 
6 Создание безопасности, опасение обидеть ребенка 15,31 15,49 
7 Семейные конфликты 13,36 13,76 
8 Раздражительность, вспыльчивость матери 12,69 13,33 
9 Суровость, излишняя строгость 11,28 11,64 

10 Исключение внесемейных влияний 13,98 14,47 
11 Сверхавторитет родителей 15,33 14,91 
12 Подавление агрессивности 12,93 13,29 
13 Неудовлетворенность ролью хозяйки 11,6 12,6 
14 Партнерские отношения 14,62 14,93 
15 Развитие активности ребенка 15,29 16,13 
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16 Уклонение от контакта с ребенком 11,49 10,93 
17 Невключенность мужа в дела семьи 13,82 13,11 
18 Подавление сексуальности 12,51 13,0 
19 Доминирование матери 13,8 13,64 
20 Чрезмерное вмешательство в мир ребенка 14,8 13,31 
21 Уравнительные отношения между родителями и детьми 16,98 14,09 
22 Стремление ускорить развитие ребенка 11,93 12,09 
23 Зависимость и несамостоятельность матери 16,96 15,56 

 
Как видно, наиболее важным в отношениях занятых женщин с детьми является 

побуждение вербального контакта с ними (16,62), в процессе которого удовлетворяется 
потребность в общении, в заинтересованности его делами, проблемами . В процессе такого 
взаимодействия одновременно осуществляется и развитие ребенка (16,13), создается 
атмосфера безопасности и психологической защищенности в силу того, что для матерей 
актуально опасение обидеть его (15,49). Подобная установка родителей по отношению к 
ребенку способствует формированию у него уверенности в себе, чувства значимости для 
них, установлению прочных доверительных связей.  

Отмечены такие особенности, как партнерские отношения – 14,93, являющиеся 
признаком того, что для занятых важен равный контакт с ребенком, восприятие его как 
сформировавшейся личности, как полноправного члена семьи без недооценки и переоценки 
его роли. Наряду с этим проявляется сверх-авторитет родителей – 14,91 и подавление воли 
ребенка – 14,33. В сочетании с высокой степенью вербализации данная шкала 
интерпретируется как возможность применения родителями санкций, строгости по 
отношению к ребенку в случае его проступков, но это сопровождается обоснованием своих 
требований и применяемых наказаний. При этом ребенок усваивает нормы поведения, точно 
знает, чего от него ждут и какими могут быть последствия несоответствия требованиям 
родителей. Из этого логично проявление следующего признака – стремление к исключению 
внесемейных влияний на ребенка – 14,47. У занятых происходит осознание того, что 
большую часть времени дети проводят вне дома (в школе, у родственников) или без их 
непосредственного присутствия (у телевизоров, за компьютером), что ведет к большей 
строгости и контролю. Низкие цифровые значения были получены по шкалам: уклонение от 
контакта – 10,93; излишняя строгость – 11,64; стремление ускорить развитие ребенка – 12,09. 
Это позволяет говорить о том, что занятые матери также стремятся к взаимодействию с 
ребенком, проявляют некоторую строгость, хотя все опять же зависит от обстоятельств. Так 
как они большую часть времени проводят вне дома, на работе, соответственно возникает 
неудовлетворенность ролью хозяйки дома.  

 выборке матерей-домохозяек женщин сложилась следующая картина. В семьях 
домохозяек равные, партнерские отношения с детьми имеют большую ценность (16,98), ребенок 
воспринимается ими как личность, как субъект взаимодействия, а не объект воздействия. Таких 
родителей отличает активная позиция в воспитании, заинтересованность его развитием, учебой и 
делами. Все это сочетается с высокой степенью вербального общения  
 детьми (16,58), что проявляется в сформированной потребности в контакте с ними, в 
доверительных беседах, в свободном выражении эмоций и чувств. Эти особенности 
взаимодействия родителей и детей способствуют развитию у вторых чувства защищенности, 
признания и уверенности в себе, а также определенной степени доверия родителям и 
общительность. Несамостоятельность же матери (16,96) может быть следствием ее 
зависимого положения от супруга в как материально-финансовом плане, так и в плане его 
участия в воспитании детей.  

Помимо этого, отмечается такая черта, как сверхавторитет матери –15,33, который может 
проявляться в требовании дисциплины, уважительного отношения к себе со стороны детей в 
силу своего положения как хранительницы семейного очага, как человека, заботящегося о их 
благополучии. С другой стороны, как уже отмечалось, женщина-домохозяйка в определенной 
степени зависима от мужа. Вероятно, и этот факт ставит ее в ситуацию, в которой она проявляет 
свой авторитет в отношениях с детьми (как элемент компенсации). Отмечается еще один 
достаточно интересный факт. Было выявлено, что матери опасаются обидеть своего ребенка – 
15,31; стремятся развивать его активность –15,29; одновременно подавляют его волю – 15,09. 
Этот противоречивый момент в воспитании объясняется тем, что женщины чрезмерно 
вмешиваются в мир ребенка – 14,8; наличие 
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свободного времени позволяет им уделять большую его часть детям, занятиям с ними по 
развитию познавательных процессов, активности и самостоятельности. Таким образом, 
возникает феномен, который можно назвать «мнимая самостоятельность ребенка»: женщины, 
стремясь научить детей самостоятельности, на самом деле подавляют ее своим контролем за 
поведением, действиями ребенка, держат его в рамках своих требований и образцов социально 
желаемого поведения. Вместе с тем отмечается ощущение самопожертвования в роли матери  
– 14,44. Это является следствием большого вклада как физических, так и моральных сил в 
процесс воспитания ребенка, а также неудовлетворенной потребностью в социальном 
признании.  

Низкие показатели были отмечены по шкалам: излишняя строгость – 11,28; уклонение 
от контакта с ребенком – 11,49; неудовлетворенность ролью хозяйки – 11,62; стремление 
ускорить развитие ребенка – 11,93. Так как эти признаки имеют место среди особенностей 
детско-родительских отношений, но по ним были получены достаточно низкие значения, то 
интерпретируются они следующим образом. Матери-домохозяйки не отличаются излишней 
строгостью, хотя в зависимости от обстоятельств она может проявляться. Для них 
характерно стремление к контакту с ребенком, но может быть и некоторое уклонение от него 
в силу усталости или занятости. Интересно и то, что выявленное ранее стремление матери 
развивать активность ребенка лишь частично совпадает с желанием ускорить его развитие.  

Сравнительный анализ результатов исследования двух выборок по методике PARI 
позволил сделать следующие выводы. И для домохозяек, и для занятых свойственно побуждение 
вербальной активности ребенка, стремление к контакту с ним, опасение обидеть его и причинить 
боль, проявление авторитета и строгости. Что касается самоощущения женщин, то и те, и другие 
чувствуют свою жертвенность в роли матери и неудовлетворенность ролью хозяйки. Различны 
лишь причины: у домохозяек это происходит в силу их неизбежной привязанности к быту и 
актуальной потребностью в социальном признании, у занятых же – по причине невозможности 
уделения большего времени семье и дому. Значимые различия, выявленные по t-критерию 
Стьюдента, были получены по следующим шкалам: занятые больше, чем домохозяйки развивают 
активность ребенка (tэмп=3,1>t 0,01=2,7). В свою очередь, домохозяйки больше, чем занятые: 
несамостоятельны (tэмп=2,98>t0,01=2,7), вмешиваются в мир ребенка (tэмп=3,55>t0,01=2,7), 
поддерживают партнерские отношения  
(tэмп=4,59> t0,01=2,7). 

Другим важным аспектом в изучении ДРО являются особенности семейного 
воспитания (стили, ошибки), которые мы проследили с помощью методики «Анализ 
семейных взаимоотношений». Данные, полученные в результате исследования женщин по 
этой методике, представлены ниже (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Средние значения по методике АСВ в выборках матерей-домохозяек и занятых 
матерей  

Элементы Наименование шкал  Выборка 
диагностики  Занятые  Матери- 

  матери  домохозяйки 

Особенности 
Гиперпротекция 5,7  5,44 
Гипопротекция 3,6  3,22 

семейного 
    

Потворствование 3,8  3,98 
воспитания 

    

Игнорирование потребностей ребенка 1,1  1,13 
 Чрезмерность требований - обязанностей 1,7  2,29 
 Недостаточность требований - обязанностей 2,3  1,98 
 Чрезмерность требований - запретов 2,4  2,29 
 Недостаточность требований - запретов 2,4  2,33 
 Строгость санкций 2,1  2,02 
 Минимальность санкций 3,3  3,33 
 Неустойчивость стиля воспитания 2,3  2,53 

Психологичес 
Расширение сферы родительских чувств 2,8  2,33 
Предпочтение в подростке детских качеств 1,8  1,64 

-кие причины 
    

Воспитательская неуверенность родителей 2,8  3,13 
особенностей 

    

Фобия утраты ребенка 2,6  2,38 
воспитания 

    

Неразвитость родительских чувств 2,0  2,2 
 Проекция на ребенка нежелательных качеств 1,8  1,84 
 Вынесение конфликта в сферу воспитания 0,9  0,53 
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 Предпочтение мужских качеств 2,5 2,69 
 Предпочтение женских качеств 0,7 0,62 
 

 выборке занятых матерей высокие баллы отмечены по шкалам: гиперпротекция (Г+) 
– 5,7; потворствование (У+) – 3,8; минимальность санкций (С-) – 3,3; наличие запретов (З+) – 
2,4. Сочетание этих признаков обуславливает тип воспитания детей в семьях занятых – 
доминирующую гиперпротекцию. Ее особенности заключаются в том, что ребенок также 
находится в центре внимания родителей, его потребности и желания также удовлетворяются, 
однако ему предъявляется большое количество требований, запретов, которые так или иначе 
ограничивают свободу и самостоятельность ребенка. В данном случае воспитательный 
процесс строится на основе родительских требований. При этом высказывания отражают 
преувеличенное представление о последствиях, которые может иметь даже их 
незначительное нарушение ребенком. Если говорить о влиянии данного стиля на личность 
детей, то следует отметить, что у гипертимных подростков такое воспитание лишь усиливает 
реакцию эмансипации, а у астеничных – способствует формированию тревожно-мнительных 
и сенситивных черт характера. 

Каковы же психологические причины, детерминирующие – доминирующую 
гиперпротекцию? По результатам исследования ими стали расширение родительских чувств 
(РРЧ) – 2,8 и фобия утраты ребенка (ФУ) – 2,6. Расширение чувств возникает чаще всего 
тогда, когда супружеские отношения в силу каких-либо причин не удовлетворяют родителя, 
играющего основную роль в воспитании детей. При этом у матери возникает неосознаваемое 
желание в том, чтобы ребенок стал для нее чем-то большим, чем просто ребенком, чтобы он 
удовлетворил хотя бы часть потребностей, которые обычно удовлетворяются в 
психологических отношениях супругов (например, потребность во взаимной привязанности). 
Женщины отмечают, что, кроме ребенка, им никто не нужен. Когда же он взрослеет, у них 
возникает стремление удержать его с помощью доминирующей гиперпротекции. Отсюда 
вытекает вторая причина – фобия утраты ребенка, проявляющаяся в чрезмерной заботе, 
мелочном опеке, а следовательно и в ограничении самостоятельности ребенка. Следует 
отметить и то, что по шкале «расширение родительских чувств» было получено 
статистически значимое различие по t-критерию Стьюдента: у занятых оно проявляется 
больше, нежели у домохозяек (t эмп = 3,6 > t 0,01 = 2,7).  

Несколько иная картина сложилась выборке матерей-домохозяек. Были получены 
результаты, свидетельствующие о том, что у них по отношению к детям сформировалась 
потворствующая гиперпротекция (таблица 2.3). Это подтверждают значения по следующим 
шкалам: гиперпротекция (Г+) – 5,44; потворствование (У+) – 3,98; минимальность санкций 
(С-) – 3,33; недостаточность требований-запретов (З-) – 2,33. Т.е., женщины –домохозяйки 
уделяют ребенку много времени, внимания и сил, стремятся к максимальному 
удовлетворению его потребностей и желаний, но предпочитают обходиться без наказаний 
или применять их крайне редко. Следует отметить, что воспитание, являясь центральным 
делом жизни родителей, сочетает удовлетворение не только материально-бытовых 
потребностей ребенка (в пище, одежде, предметах развлечения), но и духовных – и прежде 
всего в общении с родителями, в их любви и внимании.  

Таким образом, в данном стиле воспитания «отправной точкой» является ребенок, весь 
воспитательный процесс строится на основе его запросов и желаний. Однако, формирование 
этого типа воспитания обуславливают также личностные особенности и проблемы матерей. 
Результаты исследования показывают, что причиной такового является, во-первых, 
воспитательская неуверенность родителя (ВН) – 3,13; во-вторых, фобия утраты ребенка (ФУ)  
– 2,38. В первом случае происходит перераспределение власти между родителями и детьми – 
родитель идет «на поводу» у ребенка, уступает ему даже в тех вопросах, в которых, по его же 
мнению, уступать нежелательно. Это может происходить либо по причине психастенических 
черт характера родителя и его нерешительности, либо в формировании этой особенности 
могли сыграть роль отношения матери со своими собственными родителями. Их 
характерные высказывания касаются признания ими массы ошибок в воспитании, боязни 
упрямства и самостоятельности детей, нахождения множественных поводов им уступить. Во 
втором случае женщины испытывают страх потерять своего ребенка, который и заставляет 
их тревожно прислушиваться к потребностям своего «чада» и удовлетворять их. У таких 
родителей наблюдается неуверенность, боязнь ошибиться, превалируют преувеличенные 
представления о «хрупкости», слабости ребенка. Источником таких переживаний могут быть  
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различные обстоятельства: история появления ребенка на свет (тяжелая беременность, 
сложные роды), осложненное развитие (частые и продолжительные болезни).  

Таким образом, результаты по методике АСВ позволили нам выявить преобладающий 
стиль воспитания: в семьях занятых – доминирующая гиперпротекция, в семьях домохозяек 
– это потворствующая гиперпротекция. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ 

ЖОСПАР ҚҰРУДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 
 

Қазіргі жаһандану заманында ХХΙ ғасырдың азаматтарының бойында қандай білік, 
дағды қалыптасу керек? сұрағы негізгі мəселеге айналып отыр. Бұл дағдыларды жаңартылған 
білім мазмұны бағдарламасының ерекшеліктерін жете түсінген, өз пəнін, өз мамандығын 
шексіз сүйетін, білімді мұғалім ғана қалыптастыра алады. Сондықтан, əр мұғалім оқу 
бағдарламасының мазмұнын, педагогикалық тəсілдер мен бағалау тəсілдерін бір мақсатқа 
жұмылдырып, сабақ жоспарында үйлесімді жоспарлау керек. Мұғалім қысқа мерзімді сабақ 
жоспарын дайындау барысында оқушылардың жеке қажеттіліктерін, пəннің ерекшеліктерін 
негізге отырып, саралап оқыту тəсіліне ерекше назар аударған жөн. Қысқа мерзімді 
жоспарлау мұғалімге сабақты тиімді құруға көмектеседі. Ол үшін мұғалім оқу материалы 
мен сабақтағы əрекетті мұқият іріктейді. Талданғалы отырған дүниетану пəнінен 
құрастырылған қысқа мерзімді жоспарда оқу мақсатына жету үшін іріктелген педагогикалық 
белсенді əдістер, саралау тəсілдері мен критериалды бағалау түрлері қалай іске асырылады? 
Бұл əдістер оқушылардың оқу мақсатын меңгеруіне қалай ықпал етеді?  

Іс -тəжірибеде 3 сыныптың дүниетану пəнінен (ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
«Тарих беттерінен», ортақ тақырып: «Өнер») тақырыбында берілген мақсаттарды іске 
асырудағы мұғалімнің жаңа үлгідегі сабақты жоспарлаудағы қысқа мерзімді жоспары.  

Ұсынылып отырған оқу мақсаты: 3.3.5.1 Қазақстанның бейресми символдардың 
маңызын түсіндіру. (ескерткіш «Алтын адам», «Бəйтерек», «Мəңгілік ел» салтанат қақпасы 
т.б)  

Оқу мақсатынан оқушылардың жеке қажеттіліктері мен ерекшеліктерін ескере 
отырып, сабақ мақсаттарын нақты өлшемді қолжетімді шынайы түрде саралап оқыту 
тəсіліне негіздеп жоспарланған.  

Барлық оқушылар: Қазақстанның бейресми символдардың маңызын түсіндіреді. 
(ескерткіш «Алтын адам», «Бəйтерек», «Мəңгілік ел» салтанат қақпасы т.б) 

Көптеген оқушылар: Қазақстанның бейресми символдардың маңызын сипаттайды. 
(ескерткіш «Алтын адам», «Бəйтерек», «Мəңгілік ел» салтанат қақпасы т.б) 

Кейбір оқушылар: Қазақстанның бейресми символдардың маңызын зерттейді. 
(ескерткіш «Алтын адам», «Бəйтерек», «Мəңгілік ел» салтанат қақпасы т. б)  

Оқушылардың оқу мақсаты негізінде қол жеткен табыстарын анықтау мақсатында 
бағалау критерийлері таңдап алынған. 

Сабақ мақсатына негізделген бағалау критерийі: Қазақстанның бейресми 
символдардың маңызын түсіндіреді. (ескерткіш «Алтын адам», «Бəйтерек», «Мəңгілік ел» 
салтанат қақпасы т.б)  

Сабақ мақсатына қалай қол жеткізеді? Ол үшін, оқушы қажеттілігін қанағаттандыру 
мақсатында, дүниетану пəнінің ерекшелігіне сай зерттеуге негізделген белсенді оқу əдістерін 
таңдап, сабақты тиімді жоспарлау қажет. Ал, зерттеуге негізделген оқу сындарлы оқыту 
теориясына сүйенеді. Зерттеуге негізделген оқу тəсілдері оқушылардың берілген 
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ақпараттарды сұрыптап, өздерінің сұрақтарын, болжамдарын ұсынуға, түрлі ресурстарды 
пайдаланып қорытындылар жасауларына тиімді ықпал жасайды. Сабақ үдерісінде 
оқушылардың сыни тұрғысынан ойлау, топпен жəне жеке дара жұмыс істей алу, мəселелерді 
шешу жəне шешімдер қабылдау сияқты кең ауқымды дағдыларын дамытуға, оқушылардың 
жаңа білімді игеріп, алған білімдерін іс жүзінде қолдана алуларына мүмкіндік береді. 
Белсенді əдістер Блум таксономиясының ойлау дағыларына сай іріктелсе, оқушының өз 
мүмкіндіктерін анықтауына, оқуға деген «ішкі уəжінің» оянуына əсерін тигізеді. Хэтти 
мидың қызметін талдай отырып жүргізген еңбегінде, кең ауқымды дағдыларды меңгерту 
шеберлігі тек іс əрекет кезінде белсенді қызмет арқылы жүзеге асатынын, сондықтан 
оқушылар тек тыңдаумен айналыспай , білім алуға белсенді əрекет ету керектігін атап 
көрсеткен. (Hattie J., 2014). Сондықтан, оқу мақсаттарына табысты қол жеткізу үшін, 
жеңілден күрделіге, алдыңғы білімнен жаңа білімге өту қағидаттарын сақтай отырып, «Қара 
жəшік», «Зерттеу парағы» əдістерін білу, түсіну деңгейлеріне сай сабақтың басында, 
«Кестені толтыр», «Есіңе түсір, талқыла, жаз» əдісі қолдану деңгейінде сабақтың ортасында, 
«Шығармашылық шеберхана» əдісін талдау, жинақтау, бағалау деңгейіне сəйкес сабақтың 
қорытындылау кезеңіне жоспарланған.  

Бұл əдістер оқушылардың алдыңғы білімдеріне сүйене отырып, жұптық, топтық 
жұмыс негізінде дəлелдер іздестіру, сыни ойлау, шешімдер қабылдау салыстыру, зерттеу 
сияқты дағдыларын дамытуға ықпал етеді.  

Барлық оқушылардың оқуға ынталануы, қызығушылығы бірдей болмайды. 
Сондықтан, кез-келген мұғалімнің алдында оқушыларды қалай сабаққа ынталандыруға 
болады? деген сұрақ туындайды. Бұл мəселені шешуде саралау тəсілі маңызды рөл атқарады. 
Саралау тəсілін таңдағанда Чиксентмихай «өзіндік мақсат» деп, Раян мен Деки «ішкі уəж» 
деп атайтын оқушылардың қасиеттерін басшылыққа алған жөн. Себебі, дағдылары жоғары 
оқушыларға жеңіл тапсырмалар берілсе, оларда енжарлық, зерігу, ал дағдылары төмен 
деңгейдегі оқушыларға күрделі тапсырмалар ұсынылса ол оқушыларда қорқыныш, үрей 
пайда болады. Мұндай кезде сабақ өзінің өнімділігін жоғалтады. Сондықтан, мұғалім тиімді 
оқу ортасын құру үшін, білім деңгейі əр түрлі оқушыларды топтарға жіктеп, əр топтың 
деңгейіне сай саралау тапсырмаларын құрастыру керек. Егер, таңдалынған белсенді оқу 
əдістері негізінде, саралау тəсілдерін оқушы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін іріктеп 
алса, онда оқудың табысты болатыны сөзсіз. Аталған оқу мақсаттарына қол жеткізу 
мақсатындағы таңдалынған саралау тəсілдері:  

«Зерттеу парағы» əдісінде саралаудың дереккөздер, диалог жəне қолдау көрсету 
тəсілдері, «Ойлан, талқыла, жаз» əдісінде тапсырма жəне қарқын тəсілдері, «Кестені толтыр» 
əдісінде дереккөздер, жіктеу, диалог жəне қолдау көрсету, тапсырма тəсілдері, 
«Шығармашылық шеберхана» əдісінде дереккөздер, диалог жəне қолдау көрсету, жіктеу, 
тапсырма тəсілдері оқушылардың өз қабілеттері мен мүмкіндіктерін іске асыруына зор 
ықпал етеді. Мысалы: «Шығармашылық шеберхана» əдісінде оқушыларды топтарға жіктеп, 
əр топтағы оқушылардың деңгейіне лайықтап, ұсынылған саралау тапсырмалары 
оқушылардың «ішкі уəжі» мен танымдық белсенділіктерін арттырады, өзіндік рефлексия 
жасау дағдыларын дамытады.  

 деңгейі: Энциклопедияны, интернет желісін пайдалана отырып, əлемнің бес елінің 
«Салтанат қақпалары» туралы мəліметтер жаз. Бұл тапсырмада оқушылар ақпараттарды 
оқиды, талдайды, берілген тапсырма бойынша мəліметтерді жазады.  

В деңгейі. Оқушылар топта бірлесіп өзі тұрған жеріне арнап монументтің жобасын 
жасайды. Жобада қаланың немесе ауылдың тарихын білдіретін маңызды бөліктердің болу 
керек. Монумент жобасын аяқтағаннан кейін, өз жұмыстарын қорғайды. Басқа топтар 
жобаны бағалайды. 

Ұсынылатын критерийлер: -туған жер тарихының ашылуы; -ерекшелігі; -
ұқыптылығы; -тарихи оқиғамен сəйкестігі. Бұл деңгейдегі оқушылар топта ақылдасып, 
алдыңғы берілген мəтінге сүйеніп, өз аймақтарының тарихын зерттеп, шығармашылық 
жұмыстарын жасайды. Бір-бірімен диалогке түсіп, ынтымақтастық ортасын құрады. Сол 
арқылы оқу мақсатына табысты қол жеткізеді.  

С деңгейі: Рөлдік ойын. Туризм нұсқаушысы. Оқушыларға əлемдегі көрнекті қақпалар 
туралы ақпараттар таратылады. Əр топ өз араларынан саяхат жүргізетін туризм нұсқаушысын 
белгілейді. Туризм нұсқаушысы қақпаның қай жерде орналасқанын, қандай маңызды оқиғаға 
қатысты жасалғанын, оның əр бөліктерінің маңызын айтып береді. Талқылауға барлық 
оқушылардың қатысуын қадағалау топ басшысына беріледі. Бұл топтағы дағдылары жоғары  
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деңгейде дамыған оқушылар ақпараттар негізінде дəлелдер іздестіреді, сыни ойлау, 
шешімдер қабылдау, салыстыру сияқты дағдыларын дамытады. Салтанат қақпаларының 
маңызын сипаттау негізінде оқу мақсаттарына жеткенін дəлелдейді.  

Оқушылардың оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтау үшін бағалау критерилерін 
Блум таксономиясының ойлау дағдылары бойынша жіктеп алу мұғалімнің жұмысын тиімді 
етеді. Неге? Себебі, оқушылардың ойлау, қабылдау деңгейлері əртүрлі болғандықтан, 
мұғалім таңдаған қалыптастырушы бағалау түрлері оқушылардың оқу жетістігін өзі 
бақылауына, өзінің даму бағыттарын анықтауларына, бірін-бірі бағалауларына мүмкіндік 
береді. Қалыптастырушы бағалау əдістерін сабақ жоспарында сабақтың басынан бастап, 
соңына дейін, яғни, оқу əрекеттерін ұйымдастырудың топтық, жұптық кезеңдерінде, 
тақырыпты түсіндіру, тапсырма орындау, кері байланыс жасау кезінде жоспарлау керек . 
Тиімді берілген қалыптастырушы бағалау оқушылардың тапсырманы орындауға деген 
«уəжін» іштен туындатып жатса, онда оқуды сапалы болды деп санауға болады. Себебі, 
қалыптастырушы бағалау оқушылардың оқу жетістіктерінің дамуы мен өсуіне əсер ететін 
сабақ барысындағы негізгі үдерістің бірі боп табылады. 

Таңдалынған белсенді оқу əдістері, саралау тəсілдері, қалыптастырушы бағалау 
түрлері оқудың жақсаруын қамтамасыз ететін тиімді кері байланыстың болуына əкеледі. 
Сабақ үдерісінің əрбір кезеңіне кері байланыс түрлерін мұқият жоспарлау мұғалім 
қызметіндегі жақсы тəжірибе болып саналады. Кері байланыс мұғалімнің білім 
алушылармен үздіксіз өзара əрекет етуін жүзеге асыруға, нəтижесінде оқу үдерісін түзетіп , 
сабақты əрі қарай жоспарлауға мүмкіндік береді. Сабақ соңында берілген оқушының кері 
байланысы, мұғалімнің келесі сабақты жақсартып, қолданылатын əдіс-тəсілдерді 
тапсырмаларды, ресурстарды, оқушы деңгейіне сай оңтайландыруға мүмкіндік береді.  

«Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді 
тоқтатқан да оның мұғалімдігі де жойылады» деп К.Д.Ушинский айтқандай мұғалім əр уақытта 
өзінің кəсіби деңгейін жетілдіріп, заман талабына сай өзгерістерге бейім болуы керек. 

Жаңартылған білім бағдарламасының мəні, баланың функционалды сауаттылығын 
қалыптастыру, яғни, оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірде пайдалана алу 
керектігін басты назарда ұстаған жөн. 

Қорыта айтқанда, əрбір мұғалім: 
 сабақты жоспарлағанда белсенді оқу əдістері, саралау тəсілдері, бағалау 

критерийлері оқу мақсатынан туындайтынын басты назарда ұстау керек. 
 Оқыту мен оқудың заманауи белсенді əдістері оқушылардың жеке ерекшеліктері 

мен қажеттіліктерін ескеріп таңдалынса, онда сабақтың тиімділігі жоғары болатынын ескеру 
керек.  

 Оқушылардың оқу мақсатына табысты қол жеткізу үшін, олардың «ішкі уəжін» 
оятатын, оқуға ынталандыратын тапсырмаларды нақты, қолжетімді етіп таңдау керек. 

 Оқыту бағдарламаларын оқушылардың сыни ойлау қабілетін жəне өз бетімен 
іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. 

Бұл мақала жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында жазылған. Баяндама 
мұғалімнің қысқа мерзімді жоспарды қалай тиімді құруға болатынына көмекші нұсқау бола 
алады. Осы мақсаттарды жүзеге асыруда, таңдалынып алынған əдіс-тəсілдер оқушының өз 
пікірін еркін айтуларына, алынған білімдері мен түсініктерін сабақ барысында қолдана 
алуларына бағытталған. Іс-əрекеттердің белсенді түрлерін жəне тиянақты сараланған 
тапсырмалар мен жаттығуларды қолдану арқылы оқушылардың сабаққа деген ынтасы мен 
қызығушылықтарын арттыруға болатындығы ескерілген.  

Мəселелерді анықтау үшін өз пікірлерін жеткізу, дəлелдер келтіре алу, болжам құру 
жəне ұсыныс жасау қабілетін дамытуға ынталандыратын тапсырмалар тиімді жоспарланған. 

Сабақ жоспарын əр мұғалім жүйелі пайдаланса, оқушылардың алған білімдерін 
өмірде пайдалана алуларына жəне олардың функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыруларына көмегін тигізетіні сөзсіз. 
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«ХИБАТУЛ-ХАҚАЙЫҚҚА» ҚҰРАН КƏРІМНІҢ ƏСЕРІ 

 
Ислам мəдениетін жасауда қазақ жерінен шыққан ғалымдар мен ақын - 

жазушылардың орны зор. Мұсылман мəдениеті көне антикалық мəдениет дəстүрі мен шығыс 
дүниесі өркениетін біріктіру арқылы Еуропалық Оянушылықтың негізін жасаған.  

Құран – адамзат мəдениетінің ірі ескерткіштерінің бірі. Құраннан ежелгі шығыс 
мифологиясын көреміз. 

Орта ғасырларда Араб халифатының ықпалында болған Азия, Африка, Индия мен 
Испанияға дейінгі жерлерде біртұтас мұсылман мəдениеті жасалды. 

Қарахандық ақын Йүгінеки білім, ғылым, тəрбие, жақсы мінез-құлық сынды 
мəселелерді кеңінен қамтиды. Ол жеке адамдардың қарым-қатынасы, өзін -өзі ұстау, 
ақылдылық, сабырлылық тағы да басқа адамгершілік қасиеттерді өзінше жырлап, оны ислам 
діні тұрғысынан халыққа түсіндіруге тырысады. Міне, осындай жағдайлар дидактикалық 
сарындағы əдебиеттің пайда болуына негіз болды. Н.Келімбетовтің айтуы бойынша: 
«Дидактикалық əдебиеттің негізгі міндеті - философиялық, моралдық, этикалық жəне діни 
идеяларды көпшілік оқырман қауымға уағыздау, насихаттау, ғибрат айту арқылы жеткізу 
болып табылады» [1].  

«Ақиқат сыйына » Құран Кəрімнің тигізген əсердің молдығы бір бөлек айтарлық 
мəселе. Шығарманы оқығанда ақынның ислам дінін үгіттеуші болғанын аңғаруға болады. 
Дінді түсіндіруде басты құрал етіп поэзияны таңдауы - ақынның халық жүрегіне тура жолды 
тауып, өз мақсатын орындағаны. Ол халыққа рухани жетекші бола білді. Ақын алғашқы 
сөзін қайырымды да мейірімді Алланың атымен бастаса, келесі жолдарда ең соңғы 
пайғамбар Мұхаммедке салауат айтумен жалғастырады. Сонымен қатар пайғамбардың төрт 
досы Əбубəкір, Омар, Оспан сахабалардың ерлік, əділдік, батырлық, адалдық істерін 
сипаттауы əсерлі шыққан. 

Қарахан дəуірі жəне Алтын Орда мемлекеті тұсында өмір сүрген ақындар 
шығармаларында белгілі бір адамға арнау кең құлаш жайған. Бұл мəселеге байланысты 
«Оғыз-наме» мен «Мұхаббатнама» дастандарын алғаш оқырмандармен таныстырған 
Ə.Дербісалин, М.Жармұхамедұлы, Ө.Күмісбаев орта ғасырдағы шайырлардың туындыларын 
əмірші, бек, патша, мемлекет қайраткерлеріне арнап жазғанын ерекше атап өтеді [2]. 
Солардың бірі Ахмет Йүгінеки «Ақиқат сыйы» дастанын Дад Испаһсалар бекке арнап, 
адамгершілік қасиеттерін өлең жолдарына қосады. Дад Испаһсаларды ақыл-парасаттың 
қоймасына, білімнің, жақсылықтың кеніне теңейді. Əрбір сөзді құбылтып, əсірелеп ұтымды 
пайдалана білген ақын əміршісін теңізге, оның ашуланғандағы кейпін арыстанға балаған. Бұл 
ақынның ешкімге ұқсамайтын ақындық шеберлігі болып саналады.  

Бұл шығарманың негізгі айтар ойы халыққа ислам дінін түсіндіру, адамгершілік 
мəселелерді насихаттау болып табылады. «Ақиқат сыйы» дастанының көтерген тақырыбы мен 
идеясы — халықты рухани тазалыққа шақыру, ақыл -кеңес беру, үгіт-насихат айту. Йүгінеки өзі 
өмір сүрген уақытта адамның теріс жолға түсіп, бейбастықтың көбейіп жалған дүниенің 
қызығына алданып, басты нəрсені ұмытқанын зарлана отырып жырлайды. Олардан аулақ болып, 
тазалыққа ұмтылуға, мəңгілік нəрсені иеленуге шақырады. Міне, осындай жағдайлар авторды 
халықты оқу-білімге шақырып, имандылық пен əдептілікке үндеуге итермелейді. Адамгершілік, 
моральдық ұғымдар мен жақсы мінез-құлық жайында өсиет-ойлар айтады.  

Дүниеге шыр етіп келгеннен бесік жырымен тербетіп, ақтық сапарға жоқтау өлеңмен 
шығарып салатын қазақ халқының болмысы өлеңмен байланысты екені белгілі. Міне, соның 
тағы бір дəлелі — жат тілдегі дінді ел арасына тарату. Бұған ақындардың қосқан үлесі мол 
болған. Қашан да тобықтай сөздің түйінін бір ауыз сөзге сыйдырып айтқан, сөзге ден қойған 
көпшілік бөтен дінді таратушыларды емес, өз жанынан шыққан ақындарды тыңдап, 
солардың артынан ерген.  

Бұл туралы А.Байтұрсынов: «Қазақтың өлеңді сүйетін мінезін біліп, дінді халыққа 
молдалар өлеңмен үйреткен. Шариғатын, шариғат бұйрықтарын өлеңді хикая, өлеңді əңгіме 
түрінде айтып, халықтың құлағына сіңіріп, көңілдеріне қондырған» [3],-дейді. Сондықтан да, 
түркілердің өлең-жырды сүйетінін білген дін өкілдері ең алдымен ақындарға үміт артқан. Міне, 
сол үміттің орындалғанына осы шығарма дəлел, оның үлкен нəтиже бергені де шындық.  
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«Адамның өмірдегі мақсаты не?» - деген сұраққа Əдиб Ахметтің жауабы - Алланы тану. 
Құрандағы: «Əр адамның мақсаты — Алланы тану», - деген сөзді басты қағида етіп алып, оның 
құралын іздей бастайды. Ол - білім. Ақынның алғашқы сөзін оқы, біл, үйрен деп бастауы бекер 
емес. Бұл заман оқығандардың дəуірі екенін жақсы түсінген автор білімнің пайдасы мен 
надандықтың зияны туралы былайша ой түйеді: Білім іздеу жолында адам екі дүниенің де бақыт 
кілтін тауып, оқу-білімнің кəусар бұлағынан сусындау керек. «Білімді адам ғана батыл 
ұмтылыстар жасайды» деп топшылаған ол надан адам төмен құлдырайды, оған шын сөз ащы 
тиіп, қанша үгіт-насихат айтқанымен ешқандай нəтиже бермейді деп ойын қорытады.  

Ақын дастанда барша əлемнің сырын ашатын кілт — көкірек көзі ашық, оқыған, 
білімді адамдардың қолында деген пікір айтады. 

Ахмед Иүгінеки білімді жандарды көкке көтере мадақтайды, оқушысын оқу-білімнің 
кəусар бұлағынан еркін сусындауға шақырады. 

Дидактикалық тақырыпта толғаған бұл дастанда қоғамдағы адамдардың жақсы 
қарым-қатынаста болу үшін, əдепсіздік, дөрекілік, екіжүзділік, надандық жəне тағы басқа 
теріс мінез-құлықтардан арылудың қажеттілігін түсіндіруге тырысады. Йүгінеки адам 
бойындағы жақсы қасиеттерді мадақ тұтып ардақтайды. «Ақиқат сыйында» ақын 
əдептіліктің басы - тілге сақ болу, өсек-өтіріктен сақтану, дұрыс ойланып сөйлей білу деп 
тілге бір тарау арнаған. Бұл жерде ақын тіл өнері жайында бірнеше жыр дестелерін келтіреді. 
Жақсылық та, жамандық та тілден туындайтынын ескерте отырып, ақын Мұхаммед 
пайғамбардың хадисін өлең жолдарына айналдырған: 

Тіліңді бақ, аз болсын сөзің, 
Тіліңді бақсаң, боларсың аман өзің. 
Пайғамбар: «Адамның жүзін отқа күйдіретін, 
Ол – тіл» — деді. Тіліңді тарт. Сақтан оттан өзің [4].  
Тек Ахмет Йүгінеки ғана емес, қоғамның күнделікті тұрмыс-тіршілігінің əрбір 

құбылысына, мəніне терең бойлап, өз түйіні, айқын көзқарасы, пайымдауы бар Баласағұн да 
«Құтты білік» дастанының жетінші тарауын «Тіл өнерінің қасиет-сипаты мен пайда, 
зиянына» арнаған. 

Алласын таппай, теріс жолға түскендерді дұрыс бағытқа бастайтын да, адасуға 
итермелейтін де тіл екенін жақсы түсінген ақындар жақсылыққа үндейді. 

Дастан 504 өлең жолынан тұрады, онда білімнің пайдасы мен надандықтың зияны 
туралы ақыл сөздермен басталады. Сондай-ақ тіршіліктегі өмірдің əсемдігін жырлайды, 
адамгершілікті, имандылықты, ізгі істерді, қарапайым адамдардың ұнамды іс-əрекеті мен 
жарасымды мінез-құлқын бірінші кезекке қояды. 

Сонымен қатар, қазіргі таңда байбалам салып отырған тіл мəселесі сол кездің өзінде-
ақ тілдің маңызы, сөйлеу мəдениетін дамыту жөнінде кеңестер берсе, үшінші бөлімде 
дүниенің бір қалыпта тұрмай, өзгеріп тұратындығы сөз болады.  

Дастан жомарттықты, қарапайымдылықты, сыпайылықты, өршілдікті дəріптеп, 
менмендік пен надандықты, сараңдық пен дөрекілікті айыптайды. 

Автор сол замандағы адамдардың осы іспеттес ұнамды, ұнамсыз моральдық-
этикалық ерекшеліктерін атап қана қоймай , сонымен бірге мінез-құлықтың жақсы 
қасиеттерін қалайша тəрбиелеу керектігін, сондай-ақ оның теріс қасиеттерін жою жөнінде 
бірсыпыра пайдалы кеңестер мен ұсыныстар береді («Егер өкіметке қолың жетсе, мақтанба», 
«Бастық болсаң, жайсаң бол, кəріге де, жасқа да құрмет көрсет», «Айтар лебізіңді алдымен 
ойлап ал», т.т.). осындай ұлағатты лебіздер бейнелі салыстырулар мен теңеулерге, нақылдар 
мен мақал-мəтелдерге толы.  

Бұл ақыл-кеңестер бүгінгі таңда да мəнін жойған жоқ. Өскелең ұрпақ үшін мəні өте 
зор. Дастанның жастарға беретін тəлім-тəрбиелік маңызы, жақсылық пен жамандықты 

айыра білуге бағыттайды.  
Сондықтан автор артына қалдырған мұрасының жастар үшін бүгінгі таңда маңызы 

айрықша зор. 
«Ақиқат сыйы» дастаны негізінен «Білімнің пайдасымен надандықтың зияны 

жайында» деп аталатын жырдан басталады. 
Айтайын білім жайын, құнты бар бол, 
Ей, достым, білімдіге ынтызар бол. 
Ашылар білімменен бақыт жолы, 
Білім ал жолға түсіп бақыт толы. 

 
380 



Дастанның бұдан кейінгі тараулары «Тілді тыйып ұстау - əдептіліктің шарты», «Тіл 
жайында», «Дүниенің өзгеріп тұратыны жайында », «Жомарттық пен сараңдық жайында», 
«Игі мінез бен жарамсыз қылық жайында», т.б. деп аталады.  

Ахмет Жүйнеки «Ақиқат сыйы» дастанының соңында адам бойындағы ізгі қасиеттер 
туралы өз ойын қорыта келіп, кітап оқушысына қарата былай дейді. 

Сөйтіп ақын: ғалым, ақын бақыт жолын өнер-білімнен табады, ал ашу-ызаға тізгін 
берген кісі қашанда надандыққа, қараңғы түнекке душар болады деген пікірге келеді. Автор 
дастанның өзге тарауларындағы əдептілік, мейірімділік, жомарттық секілді басқа 
мəселелерді де осы оқу-білімнің құдіретті күшімен байланыстырып, кез-келген түйінді оқу-
білім арқылы шешуге əрекет жасайды.  

Ақынның оқу мен білім жөніндегі бұл пікірлері кезінде зор прогрессивті роль 
атқарды. Ғұлама ақын адамның бақытты болуы – білімге, ал бақытсыздық – қараңғылыққа, 
надандыққа байланысты деп ұғынды.  

Тарихи тұрғыдан түркі ислам философиясының қалыптасу процесі ұзаққа созылды. 
Тарихта түріктер Аббаси, Самани, Қарахан, Селжұқ жəне т.б. мемлекеттік жүйелерде ислам 
өркениетінің кең таралуына, өркендеуіне жан-жақты үлес қосты. Бұл үлестерді мемлекеттік 
басқару, моральдық құндылықтар, жауынгерлік-соғыс өнері, дін ғылымы, философия, 
астрономия, математика, тіл, мəдениет, дін жəне əдебиет салалары бойынша талдап 
көрсетуге болады.  

Əр сала бойынша түрік-ислам өркениетіне жол салған тарихи тұлғаларымыз Фараби, 
Ибн Сина, Матуриди, Баласағұни, Қашқари, Иүгнеки, Иасауи жəне т.б. сияқты даналарымыз 
болатын. Бұл өркениеттің негізінде Құран жатыр. Мысалы, Фараби Құрандағы болмыс, 
Алланың заты, сипаты, саналар əлемі, мемлекеттік жүйе, кемел адам мен кемел қоғамның 
мəнін рухани арылу мен рухтың дамуына негіздейді. Ибн Сина да Құрандағы рухани хəлдер 
мен махаббат жəне құдайлық ғашықтық мəселесін сөз еткен. Матуриди болса, тауил жəне 
тафсир, ақыл мен нақыл, амал мен ой теңдігін, негіздері мен ұстанымдарын реттеді.  

Баласағұн Құрандағы құт-хикмет мəселесі төңірегінде ой толғады. Қашқари Құран 
аяттарын түркі тілінде сөйлетті. Иүгінеки мен Иассауи Құран хикметін моральдық-этикалық 
тұрғыдан түсіндірді. Құран арқылы ойлау жүйеміз жалпы қоршаған əлеміміз болмыстық, 
мазмұндық , құндылық тұрғысынан қайта түлеп-толықты. Құран мен хадисті негізгі 
танымдық өлшем деп білетін түркілік сопылық мектеп, Алланы оның аяттары мен сипаттары 
арқылы білуге тырысатын ислам дінінің ішкі мəні болып табылады. 

Қазақ даналығының негізі сопылық философиямен тікелей байланысты. Даналық , 
хикмет, терең ой, сарын, сыр сияқты категориялар қазақ ойлау жүйесінің негізгі іргетастары. 

Жалпы түркілік даналықтың, сопылықтың бастауы осы Орта Азия, оның ішінде 
Түркістан, Сыр бойында кең тараған Иассауийа мектебінен бастау алатындығы тарихтан 
белгілі.  

Орта Азияда ислам, фикх, философиялық мектептер де кеңінен дамығандығы мəлім. 
Ислам өркениеті тұрғысынан бұған сай келетін интеллектуалдық дəстүрлер теология-кəлам, 
ислам философиясы жəне сопылық-даналық болды. Əрбір сала өзара бір-бірін толықтырып 
тұратын танымдық, методологиялық табиғаты мен ұстанымдары арқылы ерекшеленді. 

Ислам дін ғылымдарының қалыптасуының нəтижесінде олардың танымдық 
ерекшеліктеріне қарай ғылым сыныптамасы жасалды. Бұл сыныптамалар бойынша 
ғылымдар нақли (аяндық) жəне ғақли (адамдық) болып екіге бөлінді. Тафсир, хадис, фикх, 
кəлам, сопылық сияқты ғылымдардың міндеті негізінен Құран мəтінін түсіну жəне түсіндіру 
болғандықтан нақти ғылымдар қатарына жатады. Исламдағы əрбір ғылымның зерттеу 
нысанына қарай қарастыратын мəселелері мен сұрақтары да, ұстанымы мен идеясы да 
өзгеріп отырады. Кəламның мақсаты негізінен ғақли методтарды қолдана отырып, 
қалыптасқан сенім (доктрина) негіздерін қорғау, анықтау жəне негіздеу болып табылады.  

Алайда методтар қаншалықты рационалды болса да, негізгі мақсат иманның қорғалуы 
болатын. 

Кəламды нақли ғылым қылған оның Құранмен доктриналық байланысы, ал 
рационалдық қылған философиялық, логикалық методтарды жоғары деңгейде қолдануы 
болатын. Кəлам ғылымы Алла, əлем жəне адам ретінде тізбектелген болмыс түрлерін 
Алланың Бар жəне Бір екендігін дəлелдеу логикасымен топтастырса, ал сопылық, Алланың 
болмысын, оның Бар екендігін (мағшуқ) Алланың махаббатына жету идеалымен ауыстырды. 
Ислам ғылымдары жүйесінде хикмет маңызды орын алады. 
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Кəлам ғылымының даму процесінде қарастырған мəселелерінің оны өздігінен 
философияның зерттеу аясына тартқандығын, бұл проблемалардың уақыт өте келе 
философияның қарастыратын мəселелерімен параллель болғандығын жəне сол себепті де 
кəламды философиямен байланыстырғандығын көруге болады. Бұған қоса ислам 
философиясына діни ақиқат ұғымы тұрғысынан қарағанымызда осы дəстүрдің хикмет 
ұғымына жақын екендігін көруге болады.  

Философияның көзқарастар желісі бір мəдени кеңістіктерден асып, келесі бір 
мəдениетке үздіксіз еніп отыратын мұра. Ол ақиқат теориясы шеңберінде пайғамбарлық 
таныммен үндесіп, философиялық хикметке байланысты интеллектуалдық ой желісі діни 
мəтіндердегі хикметтің мағынасына ауыстырылуы нəтижесін туғызған. 

Бұл түсіну формалары хикмет ретінде философия пайғамбарлықтан пайда болғандығы 
үшін (мишкат-ул нубууа) яки, пайғамбарлық танымның философиялық ақиқатты 
қамтитындығынан философия діни негіздегі интеллектуалдық əрекет ретінде қабылданды.  

Бұл қабылдау формаларына мысал ретінде əл-Фарабидің «Мадинат-ул-
фадила»(Парасатты ел) теориясын «Миллату-ул фадила» (парасатты дін) теориясымен тұтас 
қарастырғандығын айтуға болады.  

Сонымен кəлам, философия жəне сопылықты өзара байланыстырушы негізгі фактор 
исламның қасиетті кітабы Құран жəне Құрандағы Алла, əлем жəне адам туралы терең ойлы 
рационалдық негіздердің болуы дер едік. Жоғарыда көрсетілгендей Құранда Алланың өзін 
танытуы, біртұтас əлем туралы мəлімет беруі жəне адамды болмыстардың ішіндегі маңызды 
орынға қоюы, ислам өркениетіндегі осы үш ғылым жүйесінің тақырыптары мен 
проблемаларының ортақ болуы өзара байланысты күшейтті. Алайда бұл байланыстың тарихи 
себептері де бар. Кəлам, философия мен сопылық əрбірі өз салаларында қалыптасу, даму 
сатысын аяқтап, нəтижесінде тарихи үлкен мұраларды дүниеге əкелді. Осы мұраларда 
интеллектуалдық тəжірибелер метод, сөйлем мен ұғыну мəселелерін шешу үшін өзара 
диалог жасауға мəжбүр болған. Осы диалогтар нəтижесінде үш түрлі таным яки, көзқарас 
өзара ықпалдасты.  

Кəлам ғылымы өзінің зерттеу объектісіне «қай сенім?» сұрағымен қараса, философия 
«қай дəлел?», ал сопылық негізінде «қай адам?» сұрағымен қатынас жасайды. Берілетін 
жауаптар да ретімен сүннет жəне жамағат, дəлел (бурхан) жəне толық адам (инсан-и камил) 
болып келеді. 

Тақырыптары бір жəне ортақ болғанымен Алла, əлем жəне адам қатынасын 
əрқайсысы өзіндік сұрақтар мен ұстанымдар арқылы методологиялық негізде 
тұжырымдаған. Таным жəне методологиялық мəселе сопылық танымның ислам 
философиясы тарихындағы орнын ашып көрсетуге жарайды. 

Дегенмен кəлам, философия жəне сопылық салаларындағы ойшылдардың Алла 
туралы тұжырымдарын тарихи тұрғыдан салыстырғанымызда сопылардың Алла түсінігі 
жоғары тұрғандығын көреміз.  

Сопылардың адам мен Алла арасындағы байланыс орнату, онымен үйлесімді болуы 
үшін жасаған теорияның негіздері мен практикалық психотехникалық əдістері кейінгі ислам 
философтарына терең ықпал етті.  

Сонымен ислам философиясы тарихындағы кəлам, сопылық жəне хикмет арасындағы 
өзара əдіс, таным жəне ойлау жүйелері арқылы қалыптасқан Алла, əлем жəне адам 
қатынастары арқылы қоғамдағы танымдық басымдылықты да көрсетуге болады. Санадағы 
ақиқат - өмірдегі қолданыстардың кескіні. Сондай-ақ үш саланың да негізгі өлшемі құдайлық 
аян екендігі белгілі жəйт.  

«Түркі тілді діни поэзия» дегеніміздің өзі негізінен сопылық поэзия болып табылады. 
Діни бағыттың бүкіл ортағасырлық поэзиядағы басты бағыт болғаны, ал «түркі 
халықтарының лирикалық позэиясы сопылық поэзия негізінде туындағаны» (А.Бомбачи) 
белгілі. Əлішер Науаиге дейінгі Орта Азиядағы ақындық мектеп – Қожа Ахмет Ясауи 
мектебі болғанын өз кезегінде көрнекті ғалым Ə.Қоңыратбаев атап көрсеткен болатын .  

Сонымен, «Ақиқат сыйы» дастанының авторы оқушысын білімді, инабатты, мейірімді, 
əдепті сөйлейтін, жомарт, адал жан болуға үндейді. Жарамсыз мінез-құлықтан сақтандырады. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ҚОҒАМДАҒЫ САНАҒА ƏСЕРІ 

 
Қалауынша істейді кей істі адам, 
Əйткенмен соны ойлап қуыстанам. 
Сілкіп тастап бойдан жат қасиетті, 
Рухани жаңғыруға тиіс қоғам. 

Иə, бар-жоғы екі-ақ жылда ұлттық идеалогиямыздың айнасына айналған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» тақырыбындағы бағдарламалық мақалада қала мен даланың арасын 
жақындату, ұлттық код мəселесі, елді- мекендерді абаттандыру, прагматизмды қолға алу, 
Қазақстан театрлар қауымдастығын құру сынды түйткілді жобалар қолға алынып, тіптен іске 
асырылып та келеді. Гуманитарлық ғылымдар үстемдік құрған ғасырда рухани жаңғырмасақ 
қоғамдық сананың тікелей құлдырауына əкелері сөзсіз . Руханият байымаса, қайта 
жаңғырмаса ұлт пен ұлыстың меңіреу күй кешкені. Осы тұрғыда рухани жаңғырудың 
қоғамдағы санаға əсері қаншалықты, жалпы жаңғыра алдық па, рухани жаңғыру дегеніміз не 
деген сұрақтардың басын ашып алғанымыз жөн шығар. Біздің түсінігімізше, рухани жаңғыру 
- ой-сананың кемелденіп, білімнің салтанат құруын, жан-дүниенің баюын айтамыз. Ал ол 
үшін ненің қажет екені бесенеден белгілі. Салмағы ауырлау салт-санамыздың, дəстүр 
ұлағатымыздың, мəдениетіміз бен өнерімізді, бастағы білімімізді жүйелеу керек. Ал осы 
бағдарламалық мақала шыққалы қай жерде, қалай əсер етті, қоғам оны қалай қабылдады 
деген сұрақтарға жауап берейін. [1]  

Жалпы аталмыш бағдарламаның басты мақсаты, келіп тірер межесі "мəңгілік ел" болуға 
алғышарт жасау. Болашақта қазақ халқы жемісті еңбек беруі үшін, қарайған қара есеппен емес, 
табиғи байлығымен жеңіске жететінін білуге тиіспіз. Осы тұрғыда тұңғыш президент 
Н.Ə.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының алғашқы 
жолдарында «Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп 
қала береді » деген қатал қағиданы айтып өткен. Расымен қоғамдық сана қаншалықты өзгерді? 
Ұлы хакім Абай : «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды 
деген кісінің тілін кесер едім» деген жоқ па?[2] Демек, рухани жаңғыру бағдарламалық 
мақаласында дөп басып айтылған. Бізге өзгеру керек. Өзгердік те. Көзім көріп, құлақ естіп 
жүргендерден жазушылар одағында жаңа роман, повесть, поэмалар мен пьесаларды талқылау 
үшін жиі-жиі жиналыстар жасалатын болды. Бұл əдебиетімізде сапалы тың бірнеше 
туындыларды дүниеге əкелді. Байырғы өзіміздің латын графигіне көштік. Бұл орыстың 
кириллицасынан түбегейлі арылуды былайша айтқанда боданынан босағанды білдірді. 
Коррупцияны хабарлайтын бірнеше сенім телефондарын орнаттық. Түрлі шаралар жасадық. 
Статистикалық мəліметтерге сүйенсек, елімізде бір жылда 132 парақор сенім телефондары 
арқылы ұсталған. Балабақшаларда жағдай жақсы болсын деген ниетпен, тəрбиешілердің еңбек 
ақысын біршама көтердік. Бұның өзі бала тəрбиесінде үлкен рөл ойнайтыны белгілі. Театрлар 
ашылды, шығармашылық кештер өткізілді. Бір жылда рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 
елімізде 12 театр ашылса, 6 мəдениет үйі жөндеу жұмыстарын өткізген, 865 ақындар мен 
жазушылар, кəсіпкерлер Мемлекет қолдауымен жеке жинақтарын жарыққа шығарған. Бұның 
бəрі мəдениет. Ал мəдениетіміз қарыштап дамып жатқан соң қоғамдық орталарда 
интеллигентный, білімді, парасатты адамдарша өзімізді ұстайтын болдық. Өзгеріс пе, əрине 
өзгеріс!  

Екіншіден, Елбасымыз: «Мен ең алдымен болашақ Қазақстандықтың болмысын айқындап 
, қандай болуы қажеттігін атап өттім. Алдымен, ол – əлемдік бəсекеге қабілетті жасампаз тұлға» 
деген екен.[3] Əрине, əлемдік бəсекеге қабілетті жасампаз тұлға - ең əуелі үш тілді жетік 
меңгеруі тиіс. Осыдан көп жыл бұрын шет елге іс- сапармен барған , қазақтың маңдайалды 
жазушысы Мұхтар Əуезов : «Қап, миым жетіп, тілім жетпей тұрғаның қарашы» - деп, өкінген 
көрінеді. Сол сияқты қанша жерден шекеміз жалтырап тұрғанымен , тіліміз тіліп түсер наркескен 
болмаса, бəрі бос əурешілік екен. Осы орайда тіл мəселесіне қаншалықты 
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көңіл бөлінді? Тағыда статистикаға жүгінейік. Елімізде 4 тілде оқытатын Сүлейман Демирел 
университеті болса, 5 тілде оқытатын Ақтөбе қаласынан оқу орны салыну үстінде екен . 
Оның жемісі болашақтың еншісінде. Ал бір Алматының өзінде əр кітапханадан , əр мəдениет 
үйінен ағылшын жəне орыс тілін үйрететін тегін курстар ашылды. Балабақшадан бастап осы 
жобамен оқып келген бала мектеп бітірген шағында үш тілде сайрап тұрары сөзсіз. Əрине, өз 
тіліміз алғашқы орында![4]  

Келесі, сана мəселесі. Тұтас ұлт болу үшін сананы қалыптастыру керек. Ұлттық мүдде 
мен мемлекеттік мүддені жеке бастың мүддесінен жоғары қою керек. Қазақ баяғыда былай 
деп айтқан: «Қора толы қой бер, бесік толы бала бер, ол балаға сана бер, сана бермесең ала 
бер». Сондықтан сана – адам қоғамында ең жоғары тұратын сезім. Тұңғыш президенттің 
мақаласынан кейін Қазақстандағы үлкен-кішінің бəрі істеген ісінде сананы бəрінен де 
жоғары қойып жүргендердің біразын көрдік. Қалтасында ақшасы бар емес, басында санасы 
барлар қоғамда бағаланатын дəрежеге жеттік. Ал рухани жаңғырған саналы адам болу үлкен 
білім мен тектілікті қажет ететіні анық. 

Ендігі мəселе: дін мəселесі. Дін адам өмірінде ерекше орын алады. Қазақстанда 18 
конфессия татулық пен өзара келісімді ту етіп келеді. Таяуда ғана елімізде жүзеге асырылған 
конституциялық реформалар бойынша дінаралық келісімді бұзу заңға қайшы іс-əрекет 
ретінде танылды. Бұл – өте маңызды қадам. Біздің халқымыз үшін дəстүрлі дін қай уақытта 
болмасын жоғары мəнге ие. Дініміздегі Ханафи мазһабы Еуразия кеңістігіне кеңінен тарап, 
ол ата-бабаларымыздың санасына берік орнады əрі халқымызды біріктіре білді. Сондай-ақ, 
өзге ағымдардан құтылу үшін түрлі шаралар жасалды. Кинолар түсірілып , «асыл арна» 
телеарнасына қолдау үстіне қолдау білдірілді. «Жиһад», «жаһид» сынды өз-өзін жарып 
жіберетін өзге дін өкілдерінен сақтану үшін сақтық шаралары жасалды. Мəселен аэрапорт, 
метрода баяғыдай еркіндік жоқ. Кірген бойда үлкен тексерістерден өтесің . Діни білімнің 
болуы үшін, ел тыныштығы үшін мектеп пен жоғарғы оқу орындарында "дінтану" пəні 
енгізілді.  

Сонымен қатар «Əлемді идеялар билейді» деген сөзді қазір күнде естіп жүрміз . 
Өмірлік жаңа ұғымдар мен дамудың жаңа көкжиектерін ашатын идея кімді де болсын елең 
еткізбей қоймайды. Сен лашықта тұрып-ақ көкжиегіңмен биікке көтерілуін əбден мүмкін. 
Рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылғандай ұшқыр-қиял, фантазиямызды, 
идеямызды ішке сақтамай кез келген жерде еш имікпестен айтатын жағдай туды. "Идеяң 
болса...", "Сіз не ойлайсыз?" сынды ұлттың ұлт болуы үшін кімнің қандай керемет идеясы 
бар екенін аңғартатын түрлі байқаулар ұйымдастырылып, қолға алынды. Біздің мемлекетте 
идеялы адамдардың қадірлі екені қоғамдық санаға түсінікті болды.  

Ендігісі: ұлттық сана мен тəлім- тəрбиені алға тарту. Яғни қай жерде, қай елде болсақ 
та біз ұлтымыздың ұлттық құндылықтарын, мінер аты мен ішер асын, ою- өрнегі мен салт-
дəстүрін насихаттап жүруіміз қажет. Ал бұл бағдарламалық мақала арқылы айтыла салатын 
дүние емес. Ол құрсаққа біткен күннен бастап ой- саларлық мəселе. Осы тұрғыда 
елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі – үлкен 
көрегендік пен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. Бұл 
– тəуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. 
Өйткені, рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз үшін де, əрбір жеке 
тұлғадан құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс екенін айтқымыз келеді. 
Ең қызығы, ұлттық дəстүрімізді ұлықтайтын көп дүниелер іске асты. Атап айтсақ: қазақи ою-
өрнекті, кең бешпентті киімдерді, сəукелені насихаттайтын түрлі сəнді киімдер жарыққа 
шығып, заманауи түрде əндер де айтылып жатыр. Оны көзімізбен көріп те жүрміз. 

Қоғамдық сана тағайыны бойынша инструменталды (рационализм, атеизм), сипаты 
бойынша таптық (бай-кедей) мазмұнда қалыптасқан кеңестік Қазақстан үшінде азаматтық 
қоғам орнату сұрақтары əлі де күн тəртібінен түспей тұрған өзекті мəселе еді. Бұл өзектің де 
мəнісі шешілді.  

Сонымен, Рухани жаңғыру қоғамдық санаға оң əсерін беріп қана қоймай, кез-келген 
модернизациялық процестің бастауында тұратын, кертартпа һəм тиімсіз сана болмысын 
күмəнға салып, керек болса Раблеше əжуалап, оны сергітуге бағыттап, халықтың парасат 
деңгейін бір сатыға болсын көтерді. Рухани жаңғырған елде рухани жаңғырған азамат болып 
қызмет ету менің ұлы парызым. Ал менің ұлы парызымды өз мақаласында айқындай түскен 
тұңғыш президент Н.Ə.Назарбаевқа айтар алғысым шексіз! Өз заманымның жаңғыру 
жолындағы білікті де білгір, саналы да салиқалы, тəрбиелі де текті маман етіп өз-өзімді 
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дағдыландырамын. Мен де елімнің өркендеуіне өз үлесімді қосамын. Менің бүгінгі əрекетім 
ертеңгі өмірім. Мен сол өмірімнің мəнді де мағыналы болу жолында аянбай тер төгемін.  

Иə, тұңғыш президент Н.Ə.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында тарихтың өткеніне көз жүгіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге жан-
жақты баға бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа деген өзінің парасатты 
пікірлері мен көзқарасын білдірді. Екі дəуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға түбегейлі 
жаңғыру жəне жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи 
мүмкіндігі берілді жəне əлі де беріліп келеді. Бүкіл қоғам болып осынау ұсыныстардың 
маңызын терең түсінеді деп сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің 
дамуымыздың ең басты қағидасы. Кетпес бұрын халқының қоғамдық, рухани санасына 
сілкініс жасап кеткен тұңғыш президент өз ұлылығын тағы бір дəлелдеді! Өзекке өрт түсірді! 
Бұл бағдарламаның атқарып бітуге тиіс белгілі бір уақыты болғанымен, біз үшін мəңгілікке 
арналған жоба. Күнбе күн, жылма жыл санамыздан шығармай орындауға тиіспіз . Бұл дұрыс 
өмір сүру үшін қажет. Саяси тұрғыдан бағамдасам қазаққа əлі де өзгерістер керегі анық.  

Ендеше, болашақта да рухани жаңару арқылы əлем мойындар табысты ел болып, 
жарқын болашаққа деген сенім мен үмітті үндестіре отырып, баршамыз бірлік туы астында 
бақытқа бірге жетейік! 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ 
 

Перефразируя слова профессора Преображенского из повести М. Булгакова «Собачье 
сердце», можно сказать: «Разруха не в окружающем мире, разруха в головах !» Если 20-30 
лет назад экологические проблемы обсуждали только специалисты, то сейчас о том, что 
такое «экология», знают даже дети. Человек должен уйти от своего эгоцентрического 
отношения к окружающей среде. 

Сегодня всё активнее формируется неэгоцентрическое мировоззрение, проявляющееся  
 экологическом сознании и экологической морали (системе представлений о мире и 
отношения к природе), для которых характерны: 

 ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие 
противопоставления человека и природы; 

 восприятие природных объектов как полноправных партнеров в общей 
жизнедеятельности; 

 стремление к балансу во взаимодействии человека с окружающей средой; 
 способность ограничивать свои потребительские аппетиты при пользовании 

«дарами» природы и забота о сохранении жизни на планете Земля. 
Проблема формирования экологического сознания возникла в середине двадцатого века, 

когда человечество стало осознавать пагубные последствия своей деятельности, которые 
привели к масштабным экологическим кризисам. Проявление этого кризиса можно было 
наблюдать в самых различных сферах жизнедеятельности человека: загрязнение окружающей 
среды, исчезновение целого ряда животных, птиц и растений, нерациональное использование 
природных ресурсов и т.д. Это привело к постановке проблемы формирования экологического 
сознания общества, и экологического сознания молодежи в частности.  

Специфика формирования экологической культуры связана с преимущественным 
воздействием на духовную сферу личности и оперированием системы понятий «ценности-
отношения-деятельность», которые реализуются в процессе воспитания. В ходе 
экологического образования акцент делается на интеллект и оперирование системой понятий 
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«Сознание-мышления-знания-деятельность». Рассматривая экологическую культура как 
новообразование личности, гармоничное ее развитие ее интеллектуальной, эмоционально-
чувственной и деятельной сфер И.В.Цветкова выделяет показатели экологической культуры 
и классифицирует их на внешние и внутренние. Для характеристики внутренних показателей 
экологической культуры личности – использованы такие понятия как: потребности, мотивы, 
способности, привычки, готовность к созидательной работе в природе. Внешние показатели 
характеризуются такими понятиями как: отношение, поведение, деятельность.  

 целью определения экологического сознания студентов в данной статье 
анализируются данные социологического исследования, которое было проведено авторами в 
феврале 2018 года среди студентов КГКП «Геологоразведочный колледж» УО ВКО а.  

Результат: 1) Как вы думаете, заинтересованы ли сегодня в воспитании экологической 
культуры общество, учителя, молодежь? 

60% - положительный, 18 % - отрицательный, 22% - затруднились ответить 
2)Что вы думаете о экологической ситуации по стране в целом? 
29% считают, что экологическая обстановка в стране критическая, 62,5%, что 

некоторые проблемы существуют, но в основном все в порядке,8,5% никогда об этом не 
задумывались  

3) Из числа опрошенных студентов 12,5% ответили, что природные ресурсы можно 
добывать бесконечно. Следовательно, молодежную общественность все еще необходимо 
убеждать в истощаемости нефтяных и других запасов. 87,5%- нет.  

4) О проблемах экологии в повседневной жизни часто задумываются -90 %, не 
задумываются 10%. 

5) Респондентов беспокоит экологическая безопасность жилища, чистота продуктов 
питания и культура потребления в целом 83 (%), 17% опрошенных данная проблема не 
беспокоит.  

6) Глобальные экологические проблемы волнуют 81% опрошенных, не волнуют -19 
%. Среди глобальных проблем респонденты выделили: глобальное потепление, загрязнение 
лесов, рек, почвы и воздуха.  

7) Большинство респондентов - 75% считают нужным углубить свои экологические 
знания, 25% - не видят в этом необходимости. 

8) На вопрос "Знаешь ли ты смысл слова ЭКОЛОГИЯ?" 56% ответили "защита 
природы", 44% "охрана природы", % затруднились ответить. 

9) Внимание большинства респондентов 67% привлекает информация экологического 
характера в книгах и периодических изданиях, а именно: меры борьбы со свалками в лесах, 
вырубка лесов, изменения климата, спасение животных, любая информация экологической 
тематики. 33% не интересуются информацией экологического характера в книгах и 
периодических изданиях.  

10) Заниматься экологической деятельностью хотят только 46%, а остальные 54 % не  
хотят. 

11) К природе относятся с любовью -42%, 58 % - ответственно.  
Ученые рассматривают качество отношений человека к природе, людям, самому себе 

как показатели развития его экологической культуры. Представление об экологической 
культуре конкретизируется на каждом этапе развития личности определенными 
показателями, что обусловлено психологическими особенностями возраста. 

Уровень развития экологического сознания0 выступает, таким образом, в качестве 
критерия экологической воспитанности личности. Человек, овладевший экологической 
культурой, подчиняет все виды своей деятельности требованиям рационального 
природопользования, заботится об улучшении окружающей среды, не допускает ее 
разрушения и загрязнения. Поэтому ему необходимо овладеть научными знаниями, усвоить 
моральные ценностные ориентации по отношению к природе, а также выработать 
практические умения и навыки по сохранению благоприятных условий, природной среды.  

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время остановить нарушение 
экологических законов можно, только подняв на должную высоту экологическую культуры 
каждого члена общества, что возможно сделать, прежде всего, через образование, через 
изучение основ экологии. 

Экологическое образование людей должно начинаться семьи. Участие в 
природоохранительной деятельности, знание основных законов по охране природы позволит 
учащимся и студентам более грамотно делать выводы, предложения и рекомендации по  
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итогам исследовательской работы, понимать причины, порождающие проблемы охраны 
природы, и основные направления экологической политики, как в регионе, так и на 
государственном уровне. 
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ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚАСИЕТТЕРІ 

 
«Тəрбие тал бесіктен басталады» деген қазақ мақалы бар. Тəрбие - ол бала күнімізден ата 

анамыз бойымызға сіңірген нəр. Адамның инабатты болуы, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор 
болуы, ізеттілік пен əдептілік адам баласының бойына үлкеннен көрген тəрбие арқылы беріледі. 
Отбасынан бала нені көріп білсе, соны істейді,- деп қарт ата – апаларымыз жауап беруші еді. 
Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру, оның өмірге келген сəтінен 
басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесу керек, ал үлкен 
ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деген сөз бар. Иə, қандай халықты, қандай адамды алып 
қарасаңда өзіне тəн ерекше қастерлі қасиеттері болады. Сонау заманнан бері қариялар жас 
өскіндерге алғысын «Иманды ырысты бол», - деп білдіруші еді. Яғни, сол аталарымыз 
имандылықты ырыстан жоғары қойды. Осыны жаңа өсіп келе жатқан періште сəбидің бойына 
сіңірді. Ал шырақ бұзғандарды имансыз деп сөкті. Бұл сөз сол замандардағы ең ауыр қарғыс деп 
саналатын. Сонда бір «иман» сөзінің бойына барлық адамның бойындағы асыл қасиеттерді (ұят, 
ар-намыс, сабырлық, жомарттық, шыншылдық, адалдық, мейірімділік, кішіпейілділік, т.б) 
сыйдырып жіберген екен . Əр адамның жүрегінде имандылық орын алып, көкірегінде сақталса, 
қазіргі қоғамда болып жатқан əрбір теріс əрекеттер болмас еді. Сонда өмірдің мəндік түсінігінің 
негізінде діни сауаттылық жатады. Тарихта Ресей империясы Кеңес үкіметінің құрамындағы 
халықтарды өз дінінен, өз ділінен, өз салт дəстүр құндылықтарынан айырып, орыс ұлтына сіңіру, 
ассимилияциялау саясатын жүргізді. Əр халықты мəжбүрлікпен шоқындырып, өз рухани 
құндылықтарынан айыруды көздеді. Жергілікті жерлердегі мешіттерді, ислами білім беру 
орындарын қиратып, өздеріне қаратуға тырысты. Көптеген халықты күшпен өз діндерінен 
айырып, христиандықты қабылдатты. Соның нəтижесінен шоқынған татарлар, марийлер, 
мордвалар қауымдары қалыптасты. Орыстандыруды күштеп жүргізу халық наразылығын 
күшейтті. Себебі, өз дінінен айырылу, ұлт тағдырына əсер етерін олар білді. Дін жоқ жерде – ұлт 
болмайды. Соны білген қазақ зиялылары біздің ұлтымыз, халқымыз, дініміз үшін күресті. 
Жастарымыздың бойындағы қазақи тəлім тəрбиені жоғалтып алмас үшін бəріне дайын болды. 
Патша үкіметі қанша қысым жасаса да, олардың алдында бастарын иген емес. Алға қойған 
мақсаттары қара бастың қамы емес, халықтың, ұлттың, болашақ ұрпақтың тағдыры болды. 
Халықтың қамын жеп, ел үшін еңіреген азаматтарымыздың қатары көп болмаса аз емес. 
Мысалы, қазақ жастарының көзін ашу мақсатында Ыбырай атамыз ашты, М. Сералин көп 
еңбектеніп , талпынуының арқасында тұңғыш қазақ тіліндегі «Айқап» журналын шығаруға 
рұқсат алды. Бұл журналдың шығу білім əлеміне ашылған терезе сынды болды. Себебі, білім ол 
келешекке бастар жол. Білім алып, жан жақты көзі ашық адам болсаң, ел тағдырын ойлап , 
еңірейтін азаматтың бірі боласың. Білім - ол адамдардың белгілі бір жүйедегі ұйымдардың, 
деректер мен пайымдаулардың жиынтығы десек, білімді азамат мəдениеттің ең ауқымды 
ұғымдарының бірі болады. Қазақстанымыздың тұңғыш президенті Н.Ə.Назарбаев халыққа 
жолдауында «Төртінші басымдық: Қазіргі заманғы білімді дамыту, кадрлардың біліктілігі мен 
оларды қайта даярлауды ұдайы арттыру жəне Қазақстан халқы мəдениетінің одан əрі өркендеуі» 
дегені бəрімізге мəлім. Бұл жолдауындағы айтқан сөзі біздің көкірегімізге кең тыныс бергендей 
болды. Себебі, білімді жастар ұлт, мемлекет тағдыры. Күн сайын өзгеріп жатқан аласапыран 
заманда сана-сезіміміз бен дүниетанымымызды жаңғыртып, бүгінгі таңның басты да айқын 
талабына айналуымыз керек. 
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Бұл туралы да тұңғыш елбасымыздың «Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру» атты мақаласында: 
«Біздің мақсатымыз, бағытымыз белгілі, ол əлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу, саяси 
жəне экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады. Рухани 
жаңғыру тек бүгінгі басталатын жұмыс емес. Біз Тəуелсіздік кезеңінде бұл бағытта бірнеше 
ауқымды іс атқардық. Енді осының бəрінен де ауқымды жəне іргелі жұмыстарды бастағалы 
отырмыз. Мен еліміз мықты, əрі жауапкершілігі жоғары біртұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай 
қадам басатынымызды жəне бұқаралық сананы қалай өзгертетініміз туралы көзқарастарымды 
ортаға салуды жөн көрдім» – деп, ұсынып отырған идеясының негізі қазақ елінің қасиеті, ұлан 
байтақ жері, рухы асқақ, намысы биік ел, қазақ елінің қалыптасуындағы мызғымас берік 
идеялогиялық негізі, ұлттық сана, ұлттық рух, ұлттық құндылық, ұлттық тəрбие т.б мəңгілік ел 
идеясын іске асырудағы негізгі ұстанымы екенін көреміз. Қазақстанда əлемнің алпауыт, алып 
елдерінің көшіне ілесуінде интелектуалды ұлт қалыптастыру, интелектуалды əлеуетті арттыру – 
негізгі стратегиялық міндет болып табылатындықтан қоғамның алдында тұрған негізгі міндет – 
рухы күшті тұлға, халық, қуатты мемлекетті қалыптастыру мəселесі тұр. Ұлттық мəдниет пен 
əлемдік өркениетті өзара сабақтастыра отырып, бүгінгі ХХІ ғасыр адамына лайықты тұлға – өз 
ана тілін білетін, басқа да тілді құрметтейтін, тарихи зердесі жоғары, ұлттық салт-дəстүрден нəр 
алған, əлемдік ғылыми – техникалық прогресс көшіне ілесе алатын адамды қалыптастыру 
көзделген. Бұндай адам қалыптастыру үшін не істеуіміз керек? Əрине, ең бірінші дінімізді дұрыс 
білуіміз керек. Себебі, дін адамның рухани азығы. Дін -ол тазалық. Қазіргі таңда дінімізді 
кірлетіп, ізгі мақсаттарды бұрмалап, арам пиғылдарды пайдаланған топтар көбейіп кетті. Олар 
«радикал-экстремистер» деген атпен белгілі. Өкінішке орай, бұндай теріс ағымдарға көбінесе 
жастарымыз алданып, радикал топтардың құрығына түседі. Сондықтан біздің болашағымызды 
жəне салт – дəстүрімізді сақтау - барлығымызды ойландыратын ортақ мəселе. Ерте заманда 
гректің ойшылы Сократ: «Ешкім де жамандықты саналы түрде жасамайды, ал жамандық 
жасайтындар оны білмегендіктен жасайды», - деген екен. Санасы ашық, халқының ұлттық жəне 
адами құндылықтарын бойына жинаған əр азамат өз еліне, өз халқына жамандық жасамайды. 
Сонда қоғамды дүркіреткен экстремистер қайдан шықты? Менің ойымша, бұл адамдардың 
жеткілікті мөлшерде діни білім алмауынан немесе ата-ананың тəрбиені дұрыс бермеуінен болуы 
мүмкін. Бұл орайда мектептің жай күйін айтпай кетпеуге болмайды. 2009-2010 оқу жылдарынан 
бастап жалпы білім беретін мектептердің 9-сыныптарынан бастап «Дінтану негіздері» атты 
факультативтік сабақтар енгізілді. Курстың көлемі оқу жылы бойынша 34 сағат екен. Ал 
сабақтың негізгі мақсаты – дін жəне діни нанымдар туралы жалпы білім беру, баланың жалпы 
рухани – адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру. Мұнда қандай да бір дін туралы немесе оны 
насихаттау туралы сөз қозғалмайды. Яғни, сабақ зайырлы сипатта оқытылады. 2017 жылдан 
бастап бұл сабаққа толықтай өзгертулер енгізіліп, «Зайырлылық жəне дінтану негіздері» деген 
атпен оқытыла бастады. Бұл бастаманың негізгі мақсаты – біріншіден адамзатты бала кезінен 
ұлтжандылыққа тəрбиелеу, қоғамның негізгі заңдылықтарын түсіндіруге жəне кейбір діндердің 
негізгі принциптерін тануға зор қызмет атқарады. Егер болашақ жастарымыз дін жағынан 
сауатты болса, түрлі діни теріс ағымдарды бірден танып, одан аулақ болады. Екіншіден 
бойымыздағы болашағымызға əсер ететін жаман қасиеттерімізді жоюымыз керек. Көпке топырақ 
шашқанымыз емес, кейбір адамдардың бойындағы мінез -құлықтарында жағымсыз қасиеттер 
болады. Мысалы, біреуді-біреу көреалмаушылық, іштарлық, екіжүзділік, тəкаппарлық, 
жағымпаздық, пайдакүнемдік, қызғанушылық , өзімшілдік, жемқорлық, жалақорлық, бұзақылық 
жəне тағысын тағы. Атаққұмарлық пен мансапқорлық жайлы Р. Шеридан: «Ең құдіретті 
құштарлық – атаққұмарлық . Міне осы құштарлықтан құтқарар болса, қалғандарынан мен өзім ақ 
құтылар едім» - депті. Адамның бойындағы жағымсыз қасиеттерді қазақтың ұлы Абайы да он 
беске жеткізген екен... Ал қазіргі заманғы ғалымдарымыз отызға жеткізіп отыр. Осы кезде 
көгілдір экранды қосып қалсаңыз, келеңсіз əрекеттерді көзіміз шалады. Мысалы, жоғары 
лауазымды адамдардың қылмасқа жол беріп, істі болып жатқандары белгілі. Алаяқтықпен 
айналысып талай адамның обалына, көз жасына қалып, заңды белшесінен басып, желден озбақ 
болып жүргендер, тамыр таныстықпен майлы сорпаға ие болып, өз қара бастарының қамын 
ойлап, шешуге тиісті істерін шешудің орнына, ауыздарын қу шөппен сүртіп, жалған уəделер мен 
өтірік сөздермен жұртты алдап, ақылынан айласы жоғары, қабілетінен қулығы басым адамдар, өз 
сыбағасы үшін алдындағы кездескен əрбір адамды жапыратын менмен мінезді 
бағыныштылардың саны көбеймесе, азаятын емес. Нəпсіқұмарлық, дүниеқоңыздық, қатыгездік 
пиғылдар мен жағымпаздық, науқандылдық, көзбояушылық əдеттер белең алды. 
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Сыбайлас жемқорлық мұқтаж адамдардың жеке мəселесін шешу үшін пара беруге мəжбүрлеп, 
дəрменсіз жұртшылыққа қиянат жасап келеді. Өз қателерін түсінсе де, менменсіген мінездері 
жібермей, жасаған қылмастарын біреудің мойынына іліп, өздері сүттен ақ, судан таза бола 
қалады. Бұл туралы да хакім Абай атамыз: «Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ жоқ» - 
деп айтып, қазіргі заман суретін екі жол мақалмен ақ жеткізді. Қазір «Ел пайдасы» деген 
түсінікті «Өз басымның пайдасы» деген түсінікпен алмастырған азаматтарымыздың пайда 
болғаны қай заман . Əрине, бұл тұста сол керемет ағаларымыздың жеке сана-сезімінің , ішкі жан 
дүниесінің, ар – ұят тазалығының кірленгені мен имандылығының жоғалғандығын анық көрініс 
байқаймыз. Ұят- ізгіліктің ұясы, ал ізгілікке ұмтылу - жауапсыздықтан безінген адамның 
құндылығы десек, барлық мəселенің мəні тəрбиеге келіп тірелетіні сөзсіз. Кезінде халқымыздың 
көрнекті өкілі Жүсіпбек Аймауытов «Тəрбие» деген мақаласында «Рум халқын атақты, күшті 
қылған кім? Тəрбие. Ескендірді данышпан хəкім қылған кім? Аристотельдің тəрбиесі, Неронды 
залым қылған кім? Философ Сенеканың қате тəрбиесі. Неміс жұртының ұлтшылдық, 
бірлікшілдігі неден? Тəрбиенің қуаты. Міне, тəрбиенің зор ғылым екендігіне, адам баласын 
бұзатын да, түзейтінде тəрбие дегенінің дəлелі осы», - деп жазуы тегін емес.  

Қай заманда болсын, қай қоғамда болсын жас ұрпақтың тəрбиесіне аса қатты мəн 
беруіміз керек. Əсіресе, қазіргі дамыған қоғамдағы тəрбие күшті болуы тиіс. Себебі, ұлттың 
да, мемлекеттің де алдыңғы болашағы, дамып қарыштауы қазіргі жас буынның қолындағы 
дүние. Осы тұста ата-ананың, мектептің , университет пен колледждердің алдына қойылатын 
басты мақсаты мен мəселелерінің бірі – өркениетті, азаматтық адамгершілігі мол, сондай ақ 
ұлттық құндылықты жоғалтпаған, бəсекеге түсе алатын биік өрелі, терең білімді ұрпақ 
тəрбиелеу.  

Қазіргі үшінші мыңжылдыққа қадам басып келе жатқан тəуелсіз егеменді еліміздің 
білім беру жүйесі қоғам талабына сай құрылып, оқыту мен тəрбиелеу мазмұнын жаңартуда 
көптеген жұмыс жасалынып, жаңа оқу құралдары мен əдістемелік оқулықтар шығарылып 
мектептерге таратылып жатыр. Бұл жердегі мақсат білім беру жүйесі мен тəрбие ісіндегі 
кетіп жатқан қателіктердің орынын толтыру. Жастар өздерінің қоғамдағы орынын түсініп, ел 
экономикасының қазіргі сұраныстарына жауап бере алу үшін, жан – жақты дамыған, білімді, 
сауатты рухани адамгершілік қасиеттеріне бай, өнегелі тұлға болып қалыптасуы үшін 
барынша қолдау көрсету керек. Ең басты міндетіміз жастардың бойына рухани адами 
құндылықтарды барынша сіңіру. Қазіргі жастардың көбісі рухани байлықтан гөрі 
материалдық байлықты бəрінен биік қояды. Себебі, олар адам жанының алтын арқауы – 
рухани құндылық екенін ұмыта бастаған сыңайлы. Болашағына сенім арттырып, ел жұртына 
пайдасы тиер азамат болуды көздеген адамзат мұндай тұманды ойлардан аулақ болады. 
Дегенмен де, жастардың көбісі жоғары атақ-мансапты, ақшаны өмірдің мəні деп, «ақша 
болса, бəрі де болады» дейтін пасық ойлардың елесіне шырмалғаны ащы болса да ақиқат. 
Əрине, адамдардың анасы ақшаға уланған заманда осындай ойлардың болуы айдан анық. 
Дегенмен, бар байлықты жинауға тырысқан адам – бақытсыз боларын, бақ пен дəулеттің 
көпшілігін, байлықтың бейне бір қолға ұстаған мұз сияқты еріп кететінін ойламаймыз. Қарап 
отырсақ, байлық пен мансап, атақ пен даңқ немесе керісінше басында баспана, қалтасында 
қаражатының жоқтығы, ішерге ас, киерге киім таппаған кедейшілік адамды өзгертіп 
жібереді. Кейбір адамдар байлықтың буын көтере алмаса, кейбірі қарапайымдылығынан 
айырылмай, ата-анасының тəрбиесін жадында мəңгі сақтайды. Осындайда қазақтың «Жаман 
атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпайды, жаман адамға жал бітсе, қасына қоныс 
қондырмайды», деген мақалы есіме түсіп отыр. Ал, кедейлікке келсек ше? Намысын 
қайраған адамзат кедеймін деп басын имей, əр атқан таңына шүкіршілік етіп, отбасын мен 
бала-шағасына арам асты ішкізбей, адал еңбегімен нəпақасын табады. Кейбірі дайын асқа тік 
қасық болғысы келіп, денсаулығы бола тұра жалқаулығы жібермей, біреудің тапқанын ұрлап 
жеп азық етеді. Қолға түссе, өмірлерін қор қылып, темір тордың ар жағынан көздері 
мөлдіреп қамалған азаматтарымыз да жетерлік . Сонда адамзаттың шынайы байлығы, 
қанағат пен еңбек, имандылық қайда? Адамның дүниеқоңыздықпен жинаған байлығы өрт 
шықса түгі де қалмай əп сəтте күлге ұшады. Ал, адамның кеудесіндегі рухани байлықты 
ешкімде ұрлап , ешкімде өртеп кете алмайды. Ненің не екенін, ақ пен қараның айырмасын 
көре отыра, кеудеңді байлыққа толтырасың. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 Н.Ə. Назарбаев «Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» // Айқын. – 2013.-13 сəуір. 13 б. 

 
389 



 Ү. Сəрсенбин Діни сана жəне Рухани жаңғыру идеясы // «Ақиқат журналы». - 2018. - 12 
басылым. 

 К. Жолдыбай Жастар иманды елдің болашағы зор // «Ақиқат» журналы. - 2019. -16 тамыз 8 
басылым.- 6 бет. 
 

ƏОЖ 37.04 
БОЛАТБЕКҚЫЗЫ К. 
№ 9 «Арман» балабақша-бөбекжайы, Өскемен қ., Қазақстан 

 
ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТƏРБИЕСІ 

 
Адамзат қоғамының тарихи даму тəжірибесіне көз жүгіртсек, «рухани-адамгершілік» 

тəрбиесінің мəні үнемі жаңа адам тəрбиелеу міндеттерін көздегені белгілі. Жастарды рухани-
адамгершілікке тəрбиелеу əр кезеңде де маңызды мəселе саналып, педагогиканың тарихы 
мен теориясында əр қырынан зерттелінген. Педагогика тілімен айтқанда тəрбие дегеніміз 
адамды қоғамдық өмірге, сапалы еңбекке үйрету мақсатында аға ұрпақтан, кіші ұрпаққа 
берілетін тарихи тəжірибе деп көрсетілген [5]. Біздің ата- бабаларымыз тəрбиенің озық 
үлгілерін көрсеткен. Қай заманда болмасын адамзат баласы рухани-адамгершілік қасиеттерді 
жоғары бағалаған.  

Рухы биік, адамгершілік асқақ ұлтымыздың ұландарын отаншылдыққа, рухани-
адамгершілік құндылықтарға тəрбиелеуде ежелден от ауызды орақ тілді би-шешендердің, 
жыршы-жыраулардың, ақындардың, əншілер мен күйшілердің орындары ерекше болып 
келген. Сонау Кетбұғы, Қорқыттан бастап Құрманғазы күйлері, авторлары ұмытылып халық 
меншігіне айналған эпикалық жырлар, шешендік сөздер – осылардың барлығы 
руханилықтың тарихи үлгілері болып табылады. Халықтың арманындағы тұлғалық бейнелер 
фольклорда, аңыз-əңгімелер мен дастан-жырларда бойын кернеген қуат-күшімен қатар 
рухани кемелденген кейіпкерлер түрінде көрніс тауып отырған. Осындай халықтық 
жауһарлар ғасырлар сырынан өткен қомақты тəжірибе, бүгінгі жастарға үлгі болатын рухани 
мұра ретінде сақталынуы тиіс. Елге ұйытқы, ар-азаматқа ақылгөй болған жыраулар поэзиясы 
туралы ерен еңбектері жайлы Мұхтар Мағауиннің «Қобыз сарыны» атты туындысында жан-
жақты баяндалады[6]. Олар қолына домбырасын алып, данагөйлікпен, ақыл айтумен, жұртты 
ел қорғауға шақырумен шектеліп қалмай, 

«Жауға шаптым ту байлап, 
шерті бұздым айғайлап. 
Дұшпаннан көрген қорлықтан 
Жалынды жүрек қан қайнап, 
Елді-жұртты қорғайлап, 
өлімге жүрміз бас байлап»- деп Ақтамберді жырласа; 
«Ереуіл атқа ер салмай, 
егеулі найза қолға алмай, 
Ашаршылық, шөл көрмей, 
Арып-ашып жол көрмей,  
Ерлердің ісі бітер ме!?» - деп Махамбет жырлағандай, өздері де қару жарағын асынып, 

қанды қол ұрыстарға тікелей енген. Міне, осындай ел - жұртқа қадірлі адамдардың «сегіз 
қырлы, бір сырлы» болуы жəне ең маңыздысы отаншыл, адал, əділ болуы жас ұрпаққа, ел 
шетіне жау тисе шеттерінен сарбаздарға айналып шыға келетін ер -азаматтарға таптырмас 
үлгі, тəрбие көзі болды. Соның нəтижесі ретінде, өзінің ар-намысына дақ түсірмеу, екі 
сөйлемеу – ұлы рухани-адамгершілік құндылықтарға айналған. Осындай, азаматтардың 
арқасында болашақ ұрпақ, үлгі аларлық батырлық, шығармаларымен берілген тəрбие 
əрқашанда сарқылмас қазына іспеттес.  

Алғашқы президентіміз Н.Ə. Назарбаев: «Мəндік жəне көркем екі əлемнің 
шығармашылық тұлғалары ретінде олар біздің жаңа қазақ тарихына терең мазмұн əкелді. Олар 
тарихтың уақыт ағынындағы біздің мəдениетіміздің ерекше тұлғалары» [6] деп баға берген 
ұлтымыздың ұлы ойшыл ағартушылары Ш.Уəлиханұлы, А.Құнанбайұлы, Ш.Құдайбердіұлы, 
Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, А.Байтұрсыновтардың рухани-адамгершілік 
құндылықтары туралы көзқарастарында адамға деген қайымдылық, мейірімділік, ар, ұят, абырой, 
парыз т.б. асыл қасиеттер үнемі дəріптелініп келген. Олардың қалдырып кеткен құнды 
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ой пікірлері болашақ офицерлерді тəрбиелеудің теориялық негіздері, теоретикалық-
əдістемелік бастауы бола алады.  

Өзінің бүкіл қоғмдық-саяси, ағартушылық қызметін қазақ даласын жайлаған 
қараңғылық пен надандыққа діни фанатизмге қарсы күреске арнаған Ш.Уəлиханов туған 
халқының санасындағы «намыс», «əділдік», «парыз», «білімге ұмтылушылық» сияқты басты 
жалпы адами рухани-адамгершілік құндылықтарды жаңғыртып, патшалық Ресейдің 
басқыншылық саясаты мен ішкі алауыздыққа қарсы тұрғызуға күш салды[7].  

«Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық...» деп үндеу тастаған Ы.Алтынсарин 
(1841-1889) қазақ мектептерін қалыптастырудың қордалы мəселелерімен қатар халық ағарту 
ісінің рухани-имандылық негіздерін қалап , өз еңбектерінде Қазаққа тəн бауырмалдылық, 
əдептілік, əділділік, қанағатшылдық, білімге құштарлылық сияқты рухани -адамгершіліктің 
негізгі қағидаларына зор маңыз бере отырып, адамгершілік тəрбиесінің иоральдік 
бастауларын көрсетіп берді [8]. 

Абай Құнанбаевтың мұралары мəңгілік адами проблемаларды, гуманизм идеяларын 
өзгеше пайымдауымен ерекшеленеді. Абай философиясында руханилық категориясы адам 
болудың əмбебап өлшемі жəне жеке адам мəдениеті ретінде негізделеді. Ұлтымыздың ұлы 
ойшылы руханилық адамның өзіне деген сенімін нығайта, əлеуметтік енжарлық пен 
қауымның тығырыққа тірелуін жоя, рухани күштер жеке жəне қоғамдық сананы 
адамгершілік құндылықтарға, ал жеке адамды жасампаз əрекет пен қоғамдық игілікке 
қызмет етуге бұра алады деген ой айтқан[9].  

Адамның қалыптасу үдерісіндегі тəрбиенің , қоршаған ортаның рөліне үлкен мəн бере 
отырып, Абай өзін-өзі тəрбиелеумен айналысудың қажеттілігі туралы ойды баса айтады. 
Адам өзіне-өзі басқаша көбен қарауға, өзіндік талдау, өзіндік баға беру, өзіндік бақылау 
қажеттілігі туралы есте сақтауға тиіс. «Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне 
бір мəрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса, айына бір, өзіңнен өзің есеп ал!Сол алдыңғы 
есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге 
жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіпсің? Жоқ, болмаса, не қылып өткізгеніңді 
өзің де білмей қалыппысың?» деген тоқтамға келеді. Қазіргі таңда осы бір Абай айтқан 
философилық ойға көз жүгіртсек, адам өзі өзіне есеп беру арқылы, істеген ісінің нəтижесін 
көреді жəне өзін-өзі тəрбиелейді. 

Абайдың ұсынған адамгершілік идеялары – адамды шыққан тегіне, қоғамдық 
дəрежесіне, байлығымен бақуаттылығына емес, адамдарға жасаған жақсылылығына, рухани-
адамгершілік қасиеттеріне қарап бағалау. Адамның өмірдегі шамшырағы нұрлы ақыл мен 
ойлы жүрек болса ғана оның еңбегі мағыналы, ауқаттылығы орынды болмақ екенін айтады. 

Адамның рухани-адамгершілік əлемі туралы ұлы ұстазының жолын жалғастырушы, 
Абайдың шəкірті, жақын інісі, ағартушы, ойшыл ақын Ш.Құдайбердіұлыныңадам тəрбиесі 
мəселелеріне қатысты теориялық ізденістер мен ұстанымдарына гуманистік ой-пікірлер мен 
зерттеу нысанына деген сындарлы, рационалды көзқарастар тəн. Шəкəрімнің қалдырған 
педагогикалық ойларындағы адамның рухани-адамгершілік мəселелерін қамтыған 
шығармаларын атайтын болсақ: «Үш анық», «Тіршілік, жан туралы», «Тумақ, өлмек 
тағдырдың шын қазынасы», «Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр», «Жан мен дене һəм 
көңіл» өлеңдері жəне «Тау басындағы ой» циклды өлеңдер жинағы [10]. Бұл 
шығармаларында ойшыл ақын жан мен тəн, ақыл-ойлылықпен материалдық құндылықтар 
арақатынасы, адам рухының, адамгершілігінің, танымның қалыптасу жолдары туралы тілге 
тиек етеді. Ақын ойынша оқу мен ғылымды игеру адамды теориялық білім, практикалық 
білік жəне дағдымен қаруландырса, ұждан осыларға рухани-адамгершілік мазмұнын жəне 
сипат береді. Əл-Фарабидің – «Тəрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы » деген 
пікірмен үндес [11]. Бабалармыздың салған ізімен жүру, қазіргі жастарды əдебиет тілімен 
үндестіре тəрбиелеу қажет.  

Қазіргі таңдағы білім беру жүйесі қоғам талабына сəйкес қайта құрылып, оқыту мен 
тəрбиелеу мазмұнын жаңартуда көптеген жұмыстар жүргізіліп, жас ұрпаққа жаңа оқу 
құралдары, əдістемелік құралдары жасалынып, білім беру мекемелеріне енгізілуде. Мұндағы 
алға қойылған басты мақсат – бүгінгі таңдағы жастардың білімі мен тəрбиесінде кездесіп 
жатқан кемшіліктерді жойып, тəуелсіз мемлекет құруда еліміздің əрбір азаматын, əсіресе 
жастарды өзінің қоғамдағы орнын саналы түсінетін жəне ел экономикасының бүгінгі 
сұранысына жауап беретін, жан-жақты дамыған, білімді, сауатты, рухани-адамгершілік 
қасиеттерге бай, өнегелі тұлға ретінде қалыптастыру. 
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Бұл мəселелер Қазақстан Республикасының Конституциясында: «Жеке тұлғаның 
рухани жəне жан-жақты дамуының қайнар көзі білім мен ғылымды қоғам талабына сай 
дамыта отырып, жастардың бойында имандылық, адамгершілік қасиеттерді 
қалыптастыру»[1], Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Жеке адамның 
шығармашылық, рухани дене мүмкіндіктерін дамыту адамгершілік пен салауатты өмір 
салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы 
интеллектілігін байыту – қазіргі білім беру жүйесіндегі басты міндеттердің бірі» [2], 
«Қазақстан-2030» бағдарламасында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық жəне 
жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практиканың жетісіктері негізінде жеке тұлғаны 
қалыптастыру жəне дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау»[3] деп нақты көрсетілген.  

Аталған мемлекеттік бағдарламаның негізгі тəрбие бағыты – рухани-адамгершілік 
тəрбиесі болып табылады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі 
білім беруді дамыту тұжырымдамасының басты міндеттері ретінде: ұлттық жəне 
жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адам 
əрекетін ұйымдастыруға, тұлғасын дамытуға жəне кəсіби əрекетін шыңдауға бағытталған 
сапалы білім беру үшін қажетті жағдайлар жасау; жеке адамның шығармашылық, рухани 
əлеуетін дамыту мен дербес ерекшеліктерін анықтауға қолайлы жағдай жасау деп 
көрсетілген[4].  

Рухани-адамгершілік тəрбие адамға туа біткен қасиет емес. Ол адамның ішкі 
дүниесінде қалыптасатын ішкі еркінің сезімі. Осы негіздерге сүйене отырып, рухани-
адамгершілік тəрбие – тұлғаның бойында мінез-құлықтың белгілі бір сипаттарын 
қалыптастыру жəне олардың өздерінің де бір-біріне, отбасына, басқа адамдарға, мемлекетке, 
Отанға деген қатынасын анықтайтын мінез нормалары мен ережелерін дарыту деуге болады.  

Жастарды рухани-адамгершілікке тəрбиелеудің міндеттері: Отанға жəне оның 
мұраттарына, еңбек іс-əрекеттеріне, адамдарға қатысты жоғары адамгершілік сезімдерді 
тəрбиелеу, өзінің өмірдегі орнын, атқаратын міндетін, қазіргі жəне болашақ ұрпақ алдындағы 
жауапкершілігін, дүниенің күрделі құрылымын түсіну жəне өзін-өзі үздіксіз, бірқалыпты 
жетілдіру. Сонымен қатар бəсекеге қабілетті, елін сүйетін ұлтжанды азамат, ақпараттық 
мəдениеті жоғары дамыған шығармашыл құзыретті, эстетикалық сезімі кең , жаны нəзік, сұлу, 
салауатты, өзін-өзі, басқаны да өрге сүйрейтін қайратты, рухы таза, ертеңгі ата-ана, тəрбиеші, өз 
елінің, басқа да елдердің салт-дəстүрін, өнерін құрметтейтін толерантты тұлға дайындау.  

Зерттеуші ғалым Ə.Табылдиев «Ұлттық тəрбие иірімдері» атты еңбегінде жастарға 
адамгершілік, имандылық тəлімдерін дарытудың төмендегідей жолдарын көрсеткен: 

 Адамгершілік қасиеттерді жеке тұлғаға үйретіп, оны орындауын талап ету; 
 Əдептілік негіздерін тəрбиеленушіге үйретіп, оны орындау жолдарын көрсету; 
 Имандылық дəстүрін (болашаққа өмір заңдылықтарына сену, адал, əділетті, 

шыншыл болу, үлкен-кішімен сыйласу, кісілік жасау, т.б.) тəрбиеленушіге жан-жақты 
ұғындырып, оны өмір қолданысынан талап ету;  

 Визуальдық, аудиовизуальдық (картина, кинофильм, радио, театр) тəрбие 
тəсілдерін ұйымдастыру арқылы тұлғаның адамгершілік қабілетін қалыптастыру, т.б. 

Олай болса жастардың бойына рухани-адамгершілік қасиеттерді сіңіру – жоғары 
мектеп педагогтарының басты міндеті. Жастарды оқу үдерісінде тəрбиелеудің өзіндік 
ерекшеліктері бар, күрделі үрдіс. Бұл үрдіс оқу уақытында екі жолмен іске асады:  

 Өзара қарым-қатынас кезінде рухани-адамгершілік тəжірибе жинау;  
 Əлеуметтік-ізгіліктік циклдегі пəндер мазмұны (этика, эстетика, мəдениеттану, 

т.б.) рухани сезіну жəне меңгеру арқылы. 
Білім алушыларды тəрбиелеуге педагог тұлғасының рөлін бағалау қиын. Педагогтің 

əсер ету қасиеттері: кішіпейілділік, ұқыптылық, сөйлеу мəдениеті, талап етушілігі, 
жауапкершілігі, бағалауда əділ болуы, парасаттылығы,т.б. жатады.  

Оқу үрдісіндегі тəрбие міндетін іске асырудағы қиындықтың бірі топтағы білім 
алушылардың рухани-адамгершілік түсініктерінің əр түрлі болуында жəне де тəрбие күрделі 
үрдіс болғандықтан, бір дəріс не семинар барысында жастарды адалдыққа, қайырымдылыққа, 
батылдыққа, шындыққа тəрбиелеу мүмкін емес. Алайда, жастардың бойына рухани-адамгершілік 
құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тəрбиелеуде толық мəнді педагогтар шешуші рөл 
атқарады. Осыған орай оқытушы-педагог қазіргі жастарды рухани-адамгершілікке тəрбиелеуде 
өзгеріп жатқан өмір жағдайларына бейімделту, əлеуметтік-саяси жағдайда, өз көзқарасы мен 
сеніміне, иделына жəне ізгіліктік құндылықтарға сүйене отырып мақсат қойғызу, ұлттық санасы, 
отансүйгіштік қасиеттері болып, елінің экономикалық  
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дамыған, əлемдік қоғамда өзіндік орны бар зиялы мемлекет болып қалыптасуына қатысуға 
талпынтып, заңды сыйлап , қоғам алдында əлеуметтік жауапкершілігі қалыптасқан, 
азамматық ерлігі, ішкі еркіндігі мен өзіндік ар-намысы бар жастарды қалыптастыруы қажет. 
Сонымен қатар жастардың тұлға аралық қатынасын дамыту, яғни өз құрбы-құрдастарымен, 
отбасы мүшелерімен, ұстаздарымен дұрыс қарым-қатынас жасай білуі, ол үшін өзге 
адамдарды түсінуі, қабылдауы , əр адамның құндылығын жəне даралық ерекшелігін жасына, 
жынысына, ұлтына қарамастан саналы түрде түсіне білуі жəне өзіне сырт көзбен қарап, 
өзінің көңіл-күйін, атқарған іс-əрекетінің себебін түсініп, істеген ісінің нəтижесіне өзіндік 
баға беруі – тəрбиедегі басты мəселе болып саналады.  

Осыған байланысты бүгінгі студент жастардың бойынан мынадай қасиеттер табылуы 
тиіс: - əділеттілік, ар-ұят, адалдық, өтірік пен арамдықты қабылдамау; - мейірімділік, 
кішіпейілділік, батырлық, қайсарлық; - басқа адамдармен қарым-қатынас, оларды құрметтеу, 
сыйлау; - белсенді болу, өз күшіне, жетістікке сену. 

Қорыта келе, біздің мемлекетіміздің болашағы, еліміздің ертеңі – қазіргі Қазақстан 
жастары болып табылады. Осы жастардың бойында рухани-адамгершілік қасиеттерінің 
қалыптасуы қоғам игілігі үшін маңызды. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев болашақ ұрпағымызды 
тəрбиелегенде имандылық пен салауаттылық қасиеттерді сіңіре білсек, сонда ғана ұлттық 
рухы дамыған Отанының гүлденуіне өз үлесін қоса алатын жастарды өсіре 
алатындығымызды айтады. Жастардың рухани-адамгершілік тəрбиесіне жауап беретін 
негізгі тұлға – оқытушылар болғандықтан, жоғары оқу орындарында рухани-адамгершілік 
тəрбие беру үрдісі кең көлемде жүргізілуі тиіс. 
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ОТБАСЫНДАҒЫ ҚЫЗ БАЛА ТƏРБИЕСІ 

 
Қазіргі кезде қыз баланың тəрбиесі өте өзекті мəселелердің бірі болып табылады. 

Аналар үйі мен тастанды балалар, қарттар үйі т.б осы секілді көптеген өзекті мəселелер қыз 
балалардың тəрбиесіндегі олқылықтардан туындауда. Осы тұстарымызды түзеп, Мəңгілік 
елге айналу үшін отбасындағы қыз бала тəрбиесіне аса қатты назар аударғанымыз дұрыс.  

Қазақ халқының қыз баласын тəрбиелеудегі мақсаты - əдет-ғұрып, салт – дəстүрін 
қыздың бойына сіңіре отырып, қыз балаға келешекте асыл ана, аяулы жар, шаңырақтың құт 
берекесі екенін ұғындыру, əдептілікке, сыпайылыққа, имандылыққа тəрбиелеу. Қыз баланың 
бой жетуі, яғни, жан-жақты жетіліп, белгілі бір дəрежеде өмір тəжірибесіне ие болуы заңды 
құбылыс. Қыздың жолы – жіңішке, қызға – қырық үйден тыю, - деген сияқты халық 
даналығының мəнін түсініп қана қоймай, бойжеткен одан өзіне қатысты қорытынды шығара 
білуі керек. Ұят –əдеп, имандылықты белден басып, қыз тəрбиесі деген ойына кіріп 
шықпайтын қыз өзіне ғана емес, ата-ана, туған- туыстарынада сөз келтіріп, жерге қараты [1].  

Отбасындағы бала тəрбиесінің рөлі Чехтың ұлы педагогы Ян Амос Коменскийдің 
еңбектерінің төрінен орын алған. Ол тəрбие негізі ретінде отбасын бөліп қарастырып, оны 
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білім беру сатысының алғашқы «Ана мектебі» деп көрсетеді. Өйткені, бала адамгершіліктің 
негізгі түсініктерін отбасында алып, алғашқы адамның қасиеттерін отбасында 
қалыптастырады.  

Қазақ ағартушы – педагогтары А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев т.б 
еңбектерінде кеңінен қарастырылған. Тəрбиедегі басты бағыт делінген тəлім-тəрбие 
тұжырымдамасында: «Əрбір адам ең алдымен өз халқының перзенті, өз Отанының азаматы 
болу керек екенін, ұлттың болашағы тек өзіне байланысты болатынын есте ұстауға тиіс. 
Оның осындай тұжырымға тоқталуына ұлттық əдет-ғұрыптар мен дəстүрлер көмектеседі, 
солар арқылы ол жалпы азаматтық мəдениетке аяқ басып, өз халқының мəдени игілігін басқа 
халықтарға жақын да түсінікті ете алады. Əрбір ұрпақ өз кезі мен өткеннің тағдыры мен 
талаптарын обьективті факторлар ретінде ұсынып , сол арқылы ұрпақты өмірге даярлап, 
оларды жинақталған тəжірибе негізінде тəрбиелей отырып, өзінің ата-аналарының рухани 
мұрасын игере түсуі керек» деп айтылған [2]. 

Ұлттың адаспай , ұлт болып қалуы, қоғамның дамуы мен мемлекеттің өркендеуі – 
соңында келіп əйелге, келешек ана болар қыздардың қалай тəрбиеленетініне байланысты 
болмақ. Əрбір елдің өміріндегі шешуші кілт – қыздарға берілетін тəлім- тəрбие арқылы 
өлшенеді. 

Біздің халқымызда «Қыз» деген сөздің өзі əдеміліктің, əдептіліктің, сұлулықтың 
символы ретінде қолданылады. Отбасы қоғамның бір бөлшегі, ал отбасының алтын қазығы – 
əйел адам. Сондықтан да бүгін жалпы берілетін тəрбиенің ішінен қыз бала тəрбиесіне 
байланысты тұстарын бөліп алғандығы негізгі мақсатымыз : адамгершілігі мол, əдепті, 
инабатты, сыпайы қыздарымызды тəрбиелеп шығару.  

«Қызым үйде – қылығы түзде» демекші, қыз баланың жүріс-тұрысы мен киім киісі 
тəрбиенің негізі болып саналады. Жасыратыны жоқ кейбір ата-ананың баласымен араласуға 
да уақыты жоқ. Осыдан барып бала əке – шешесінен суып, оларға деген сыйластықтан 
алыстай бастайды. Бала кезінен жылылық мейірімді көрмеген адам баласы жүрегін бойлаған 
суық ызғардың өшін өзгелерден алатын қатыгездікпен өседі.  

Қыз баланы кішкентайынан төрге шығарып отырған қазақ оның болашақтағы ел 
анасы боларына кəміл сенген. Халқымызда «Келіннің шашына күн тисе, кіндігіне у тиеді» 
деген даналық сөз бар. Ізеттілік, көргенділік нəресте кезінен ана сүтімен бойға сіңеді. «Қызға 
қырық үйден тыйым » деп қыз баланың жүріс-тұрысынан бастап дауыс ырғағына дейін мəн 
берудің өзі қыз бала тəрбиесінің маңыздылығын сездірсе керек. Қазақ қыздарымыз тəрбиелі 
ұлтжандылығымен, өздеріне тəн нəзіктігімен жəне рухани тазалығымен ерекшеленетін еді. 
Ар-намысын жоғары ұстай білген қыз ғана жұрт алдында əрдайым абыройлы, сыйлы болары 
хақ. Дана халқымыз «Қыз қылығымен сүйкімді» екенін ерте біліп, қызды қашанда «жат 
жұрттық» уақытша қонақ ретінде жас күнінен отбасының сенімді серігі, қара қазанның иесі, 
үйдің ұйытқысы ретінде тағылымды тəрбие берген. Қазақ қыздарының менталитетіне 
қарапайымдылық, сыпайылық, инабаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету, 
ақылдылық, имандылық сияқты қасиеттер кіреді [3].  

Тарихқа көз жүгіртсек, Айман, Құртқа, Назым сияқты қыздарымыз, Домалақ ана, Айша 
Бибі сияқты аналарымыз нағыз қазақ əйелдерінің үлгісі болды. Ұлжан ана данышпан Абайды 
ғұсыл-дəретсіз емізбегені – адамзаттың баласын тəрбиелегені болып табылады. Халқымызда 
бала тəрбиесін құрсақтан бастаған асыл аналарымыз болған. «Қызың өссе, қызы жақысы мен 
ауылдас бол», «Келіні жақсы үйдің керегесі алтын» деп көңілі мен жүрегі таза, əдемілікке, 
нəзіктікке құмар, өзінің емес, өзгенің өресін көтермелейтін қыз бала келешекте іргелі үйдің 
шаңырағын жоғары көтеретінін айтса керек. Ақыл да анадан дариды, дана да əйелден туады. Қыз 
бала тəрбиесін ұрпақ тəрбиесі деп қарау қажет. Қазақ халқының тарихы дəстүрге өте бай. Отбасы 
үшін ежелден тəн қасиеті балажандылық, балаларды еңбексүйгіштікке тəрбиелеу, үлкенді 
құрметтеу, туысқандық кең байланыс, көршілермен жəне ұлты басқа халықтармен достық, ізгілік 
қатынастар-осының бəрі қазақ халқының тұрмыс қалпына байланысты болған. Қазақ қыз-
келіншектері мен ер-азаматтарының бойында өзге халық өкілдерінің бойынан көрінетін даралық 
қазақы болмысының жарқырай көрініп, жүрекке жылы əсер еткен. Əсемдік пен əдептілік 
үйлесімділік тапқан. Мəселен, ата-ана құқықтары қыз беріп, қыз алу, құда түсіп құдалы болу 
қазақ некелерінің ерекшеліктері қалың мал мəселесі, бата бұзу, ажырасу, бала асырау, əмеңгерлік 
, мирас пен мұра ежелгі отбасы дəстүрлерімен соған қатысты қағида ерекшеліктері жайында 
мағлұматтардан қазақ халқының отбасына ерекше мəн бергенін шаңырақ шайқалып босаға 
босамауына назар салғанын көреміз. 

Халық арасында бойжеткен қыз ажарына қарай 6-ға бөлінген:  
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 Əдемі қыз – баппен сөйлеп, биязы күліп, жақсы-жаманның жөнін біліп тұратын; 
 Көрікті қыз – істі үйіріп, сөйлесе бұйырып, баурап алатын, бірден көзге түсе 

қоймайтын; 
 Əсем қыз – жүзі жылы, өзі ұяң, тəні нəзік;  
 Ажарлы қыз – дене бітімі жинақы, сөзі салмақты, ісі тиянақты; 
 Шырайлы қыз – жанары өткір, бет-əлпеті бал-бұл жанған, тəні шымыр;  
 Ару қыз – бет пішіні, дене мүсіні келіскен, сөзі сыпайы, бет - əлпетті, сұңғақ бойлы, 

терең ойлы. 
Философ Дьюидің айтуы бойынша, адамның өзінің маңыздылын сезінуі оның тамақ ішу, 

ұйықтау сияқты ең қарапайым, алайда ең қомақты қажеттілігі екен. Бірақ та бұл қажеттіліктің 
орнын өмір бойы толтыра алмай өтетіндер де болады. Өмірдегі өз орнының барын дəлелдеуге 
құмарлық əр адамның табиғатына тəн нəрсе. Мұнда терең психология жатыр. Кішкентай қыздың 
ең бірінші көретін ер адамы кім? Əрине, ол оның – əкесі. Егер де əкесі қызына көңіл бөліп, оның 
əдемі, ерекше екенін сездіріп, көзқарасымен болсын білдірсе, онда ол қыз жаңағы айтып отырған 
өзінің маңыздылығын дəлелдеуге өмір бойы қажетсінбейді. Өйткені, ол өз ата-анасының алдында 
бұл сезімінің құмарын басып алған. Енді ол тек өзіне ғана емес, өзгеге де көңіл бөле алады, 
өзгенің жанын жұбата алады. Ал керісінше, анасынан болсын, ең бастысы əкесінен болсын, 
тиісті көңіл бөлінбесе, бала келешекте сол қуысты жақсы дегенде, не өзіне, не өзгелерге дəлелдеу 
арқылы белгілі жетістіктерге жетуі мүмкін немесе жаман дегенде олқылықтың орнын басқа 
зиянды заттармен толтыруы мүмкін. Осыдан қазірдегі үлкен адамдардың ортадағы өзін-өзі 
ұстауына қарап, оның кішкентай кезіндегі керекті назарды алған, ала алмағанын білуге болады. 
Баланың өмір бойына өзімен бірге болатын санасы мен мінезі балалық шағындағы алғашқы 
сезімдердің жиынтығы. Ал сезімтал келетін қыз баланың тəрбиесіне өте мұқият қарау керектігі 
айтпаса да белгілі [4].  

Соңғы кезде қазақ халқының табиғатына тəн ана сүтімен бойымызға сіңген ізгі əдет - 
ғұрыптардан тыс қалып бара жатқандаймыз. Өз ұлтының өткені мен болашағына бей-жай 
қарайтын тəрбиеден тысқары қалған жастар аз емес. Ата-ананы сыйлау үлкенге құрмет көрсету, 
кішіге ізет білдіру əдеп сақтаудан хабарсыз кей жастардың қылығы əркімнің-ақ намысына тиері 
сөзсіз. Халық өнерін игеру жастарды еңбексүйгіштікке, əсемдікке бағыттап халқының тарихын 
біліп, мəдени мұрасын қадірлеп, жақсы əдет ғұрыптарын жалғастыруға баулиды. Ұлттық 
тəжірибеміз отбасынан басталып кейінде жалғасын тауып жатса, қазіргідей қазақ халқының 
қанында жоқ ата-баба тəрбиесіне жат өзін жарық дүниеге əкелген анасын, əлпештеп өсірген 
асқар тауы əкесін қарттар үйіне өткізген, нашақорлықпен маскүнемдікке салынғандардың 
шаңырағы ортаға түспес еді [5]. «Алтын кездік қап түбінде жатпайды» - дейді, халық даналығы. 
Бұл ой мен сөздің түпкі сырына ден қойсақ, шыны асыл қымбат қазына  
 қилы кезеңде де, шытырман уақытта да сыны мен сипатын өзгертпейді. Бала жүрегіне 
жолды сөзбен де, айла тəсілмен де, балаға деген жүрек сезімін махабатпен де табуға болады. 
Жылы-жылы сөйлесең жібімейтін жүрек жоқ тек соған апаратын жолды таба білуіміз керек. 
Сондықтан біз оның мынадай бірнеше шешу жолдарын ұсынғымыз келеді: 

 Мектеп  пен  отбасының  бірлескен  жұмыстары,  сайыстар,  кештер,  апталықтар  
өткізілсе; 

 Имандылық сабақтарын өткзіп отыру;  
 Ұстаз, ата-ана, отбасының əдістемелік жұмыстары жайлы басқа мектеп, аудандар 

мен пікір алмастырып отырса; 
Жазушы Ə.Нұршайықовтың мына бір сөздерін əрбір қыз баланың бойына сіңірсек 

құба-құп: «Қыздар! Өздеріңді алақанға салып əлпештеп отырған осынау бір елімізге адал 
перзент, асыл азамат боламын десеңдер, еңбекшіл болыңдар! Еңбекшіл адам ең ардақты 
адам. Əдемі болыңдар, əсем болыңдар! Сонымен бірге ақылды болыңдар! Сұлу болыңдар, 
сымбатты болыңдар! Сонымен бірге саналы болыңдар! Қыздар ұйқышыл болмаңдар, 
ұмытшақ болмаңдар, ұрысқақ болмаңдар! Инабатты болыңдар, ілтипатты болыңдар, 
ұйымшыл болып өсіңдер!».  

Бабаларымыздан қалған насихат мұраларын жастардың санасына сіңіре білу басты 
міндетіміз болуы қажет. Жас ұрпақты отанын, туған жерін сүйіп, оны қорғай білуге үйрету, 
оқушы бойында патриоттық сезім мен адамгершілік сананы қалыптастыру - егеменді 
мемлекетіміздің əр отбасы мен азаматтарының міндеті. Елдің ертеңгі ұрпағы, киелі жердің иесі-
жастар тəрбиесі біз бен сіздің басты мақсатымыз. Тəрбиенің көзі ата- бабамыздан қалған дана 
сөздер десек, біз сол насихаттың жүргізушісіміз. Бұған қоғам алдындағы үлкен міндет ретінде 
қараған жөн. Бүгінгі қазақ бойжеткендері ертеңгі еріне адал жар, балаларының анасы.  
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Олардың бойында имани тəрбие болғанын қалаймыз. Бүгін ол қыздар өнегелі тəрбие алса, 
ертең ұрпақ тəрбиелейтін қазақтың дана аналарына айналары сөзсіз. 
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Человек всегда стремится к красоте. Красота является одной из важнейших категорий 
культуры. Умение заметить красоту называется эстетическим отношением или чувством. В 
словаре «Эстетика» категория «Эстетика» (от греческого aisthetikos – чувствующий, 
относящийся к чувственному восприятию) – наука о природе и закономерностях 
эстетического освоения действительности, о «творчестве по законам красоты» (К. Маркс). В 
качестве обозначения определенной области знаний термин «эстетика» был введен в 
научный обиход немецким философом Баумгартеном в середине XVIII в., однако история 
эстетики уходит в глубокую древность [2, с. 416].  

Эстетическое отношение к действительности, как воплощение собственно человеческой 
характеристики необходимо развивать с детства, так как оно открывает новые горизонты 
прекрасного. В жизни мы замечаем прекрасное в природе, в человеке, в искусстве.  
 современном мире многообразие направлений искусства поражает своеобразием 
различных жанров: мода, живопись, музыка, кино, актерское мастерство, балет, фигурное 
катание, дизайн, техническая эстетика и т.д.  

Музыкальное искусство родилось в древности и сопровождало историю развития 
человека. Музыка (от греческого musike) вид искусства, в котором художественные образы 
формируются с помощью звуков, из сочетания звуков рождалась интонация. Уже в 
античности музыку рассматривали как правильно организованный звук, приближая ее к 
математике. Музыкальный текст является наиболее "неуловимым" и неопределенным по 
смыслу, поскольку индивидуальные интерпретации и индивидуальное восприятие музыки 
могут быть совершенно различными. Готовность слушателя к восприятию музыки возникает 
в процессе её слушания, но особым статусом обладает самостоятельное исполнение 
музыкальных произведений. Специфические особенности музыки, её способность выражать 
тончайшие оттенки чувств, психических состояний, возможность влиять на глубинный мир 
человека, ценились с древности и являлись средствами воспитания на протяжении всей 
истории человечества.  

Возвращаясь к обозначенной выше теме, необходимо отметить, что 
образовательный процесс игре на фортепиано сложен и многогранен. Он включает в себя не 
только пианистическое, музыкальное развитие учащихся, но имеет большое воспитательное 
значение, способствующее раскрытию многогранных способностей учащегося и их развитие. 

Одним из эффективных способов повышения уровня эстетического воспитания на уроках 
фортепиано является дифференцированный подход к процессу обучения, под которым 
понимается владение педагогом различными методами работы в классе, способствующими 
адекватному индивидуальному подходу к ученику, учитывая их технические возможности и 
творческий потенциал. Умение общаться с учеником, помогая ему восходить на более  
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высокий уровень понимания законов музыки, граней и возможностей исполнительства, 
затрагивая при этом эмоциональную сферу (прежде всего самого начинающего исполнителя), 
может придать занятиям особую заинтересованность, стабильность их посещения и, естественно 
более ярких результатов в его обучении-восхождении. Знакомство ученика с возможностями 
самой музыки, которой подвластно отразить движение времени, истории, жизни человека, 
природы, человеческих отношений, человеческого характера, мирной беседы или убедительного 
утверждения происходит в непосредственном общении со старшим другом  
– учителем, который постепенно вводит ученика в русло общения с музыкой, приводя 
примеры реальной жизни человека. 

Величайший русский учёный и мыслитель, знаток человеческой души В. М. Бехтерев, 
в своей работе «О значении музыки в эстетическом воспитании ребёнка с первых дней его 
жизни» отмечал, что работа по музыкальному воспитанию детей с раннего возраста, даёт 
хорошую основу для эстетического, а, следовательно, нравственного воспитания ребёнка. По 
признанию Е.М. Орловой «Представленные архивные данные показывают, что учреждение 
В.М. Бехтеревым в России Комиссии по выяснению лечебного воспитательного и 
гигиенического значения музыки (1913) вызвано стремлением ученого придать работам в 
данном направлении определенную организационную форму, привлечь внимание 
общественности, представителей науки и музыкального искусства к научной дискуссии и 
исследованиям по данной проблематике» [3]. Основанием для данного решения В. М. 
Бехтерева была уверенность о положительном влиянии музыки на психоневрологическое 
состояние человека. 

Ф. Дзержинский писал: «Красота и добро – это две родные сестры». Он считал, что 
«невозможно научить ребёнка добру, без формирования у него понятия «красивое» и 
«некрасивое». «Кто чувствует красоту, тот может уловить и понять сущность жизни 
настоящего человека» [4]. В музыке понятия красота и добро тоже сочетаются и на это тоже 
надо обращать внимание во время общения на уроке фортепиано в младших классах, 
приводя в пример благозвучные сочетания звуков и острые, диссонирующие сочетания, 
дополняя разговор о красивом и некрасивом, добром и злом, то есть как в жизни, так и в 
музыке может быть нарушено «звучание жизни». 

«Некрасивое», «страшное» – это тоже эстетические понятия, категории эстетики, 
противоположные красоте. «Некрасивое» есть антипод «красивому», также как гармония 
противостоит хаосу. Гармония, мера, духовная составляющая, - эти характеристики 
заставляют признать музыкальное произведение «шедевром». Однако, в наше время часто 
признаются шедеврами и довольно неблагозвучные произведения в музыке. То есть мы все 
чаще, наблюдаем натуральное совпадение музыки с жизнью. Жизненные «сюрпризы» иногда 
настигают и детей в младенческом возрасте и заставляют понимать, что есть зло, жестокость, 
презрение. Конечно, такой опыт встречи с эстетикой нежелателен, особенно в детском 
возрасте, но жизнь такова, она не спрашивает, что нравится человеку, а что ждет 
неокрепшую душу ребенка завтра. 

Итак, остановимся на том, что большинство музыкальных произведений для детей - 
это понятные для их возраста музыкальные зарисовки, которые воплощают картины их 
реальной жизни. Построение музыкальной композиции имеет свои законы, сродни 
математическим, и имеет свои принципы. В первую очередь – это структура самой мелодии, 
она должна быть напевной, иметь правильное построение: начало, развитие и конец фразы. 
Но, главное, в мелодической фразе, должна содержаться мысль, которая в свою очередь, с 
гармоническим обрамлением, заключённая в определённый ритм, темп, яркая, своеобразная 
динамика, что и создаёт художественный образ. Для детей в наше время написано много 
интересной музыки, но и классика остается востребованной: П. И. Чайковский, Ф. Э. Бах, Й. 
С. Бах, Л. Моцарт, Л. ван Бетховен и многие другие. Именно классика учит и сдержанности, 
и буйству чувств, она заставляет вслушиваться, думать, сопереживать эмоционально, а со 
временем и любить, испытывая высшие эстетические чувства.  

 детской музыкальной школе работа учителя с учеником идет по нескольким 
направлениям. Это не только постановка аппарата, работа над звукоизвлечением, техническое 
совершенствование исполнения того или иного произведения, но и развитие теоретического 
потенциала: понятия темпа, размера, фразировки, динамики, агогики, знакомство с биографией и 
творчеством композиторов. Освоение программы завершается стремление к художественному 
совершенствованию исполнителя, его личному росту, развитию 
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творческого исполнительского индивидуального начала, как собственной значимости в 
процессе постижения логики исполняемого произведения. В процессе освоения каждой 
последующей программы, при серьезном отношении к самостоятельным занятиям 
постепенно складывается понимание постановки и выполнения технических и 
художественных задач, знакомство с особенностями различных жанров, средств 
выразительности глубоком и детальном изучении и анализе не только формы произведения, 
но и на понимании закономерностей существования различных музыкальных стилей и 
направлений. Музыка способствует развитию образного мышления, которое у детей развито 
уже в дошкольные годы, однако за этим следует развитие адекватности словесного описания, 
создавшегося образа, что чаще и усилий работы с педагогом. Без способности перевести 
образы в слова ребенок не может усвоить логику музыкального текста и овладеть в полной 
мере исполнительским мастерством.  

Одним из важнейших аспектов в деятельности музыканта является развитие 
способности к самонаблюдению, самоконтролю и самоанализу. Эти качества воспитываются 
долго и учитель должен помочь ученику овладеть ими в полной мере. Если педагог с первых 
дней работает с учеником в данном направлении, то анализ произведений будет даваться с 
легкостью ученику и даже тех произведений, которые он не исполняет.  

На каждом уроке, после окончания исполнения произведения, ученик, следя по 
нотному тексту, должен вспомнить, какие задачи не удалось решить, где были допущены 
промахи и ошибки. При этом на начальном этапе он указывает лишь часть недостатков, 
причем часто – второстепенные, не самые главные. Важно подчеркнуть, что первоначальный 
анализ произведения необходимо предоставить самому ученику, и только после этого слово 
берет преподаватель и конкретизирует достигнутое и недостигнутое учеником в выполнении 
очередного задания, что способствует его интеллектуальной активности на уроке. При 
помощи учителя и ежедневном подобном тренинге постепенно способность ученика к 
самонаблюдению улучшается, и самоанализ становится более полным. Со временем 
самонаблюдение, самоконтроль и самоанализ становятся необходимой составляющей 
организации работы ученика, как в классе под руководством преподавателя, так и во 
внеаудиторной самостоятельной работе. 

Необходимой составляющей музыкально-эстетического развития является подбор по 
слуху. Этот вид деятельности позволяет значительно разнообразить занятия, развить 
активное, творческое отношение к музыке. В процессе работы при разнообразии 
фортепианного сопровождения ребенок не только практически применяет полученные 
теоретические сведения, но и осваивает основные пианистические приемы. Игра 
аккомпанементов способствует развитию ритма, слуха, координации, музыкально - 
образного мышления.  

Существующая в обыденном сознании мысль, что импровизация и сочинение есть дело 
особо одаренных детей. Однако, чем раньше педагог обратится к этому виду творчества, тем 
быстрее появятся результаты, так как эта деятельность обычно раскрепощает ученика. 

 каждом ребенке изначально заложена способность к устному звуко-творчеству 
(более в чем-то естественная, чем к творчеству через нотный текст), поэтому импровизации 
должно отводиться важное место - и как методу практического (за инструментом) изучения 
теории музыки, и как способу развития творческих (композиторских) навыков ученика, и как 
эффективному пути развития исполнительских качеств юного музыканта. Это процесс 
активно творческий, где главным является художественно-поисковая работа и ученика и 
педагога. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ И РИГИДНОСТИ 

ЛЮДЕЙ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Термином «аддиктивное поведение» обозначается злоупотребление различными 
веществами , изменяющими психическое состояние, с того момента как сформировалась 
физическая зависимость.  

Проблема наркозависимости изучается в психологической науке в рамках более общей 
проблемы – аддиктивное поведение. Во всем мире проблема наркомании является одной из 
самых острых и трудноразрешимых. М.Г. Цетлин и В.Е. Пелипас, заявляют, что наркомания 
стала «одной из острейших глобальных проблем, представляющих собой угрозу здоровью 
населения, экономике, социальной сфере, правопорядку во многих странах мира» [1], [2]. 
Употребление наркотиков является в настоящее время важнейшей не только клинической, но  
 психологической проблемой. При этом объем научных знаний о психологических 
особенностях больных наркоманией представляется недостаточным. Кроме этого явно 
недостаточно разработаны антинаркотические психологические программы, несмотря на то, 
что относительно успешно реализуется часть программ. 

Многие государства выделяют огромные суммы на борьбу с этой бедой, однако пока 
антинаркотические программы не приносят ожидаемых результатов. Необходима 
комплексная работа в этом направлении: предотвращение возможности распространения 
наркотических веществ, профилактическая работа (уже с ранних лет – в детских садах, 
школах), лечение, социально-психологическая и психологическая реабилитация больных.  

Лечение и реабилитация наркозависимых невозможна без индивидуального подхода, 
в котором учитываются не только общие характеристики наркозависимых (болезнь, 
личность), но и индивидуальные особенности (ресурсы, характер). И.Н. Пятницкая: «В 
духовном мире наркомана возникла аффективная насыщенная привязанность, кататимно 
исказившая мышление и снизившая субъективную ценность прежних интересов» [3]. Однако 
при этом каждый накрозависимый остается носителем индивидуальных характеристик, 
осложняющих или облегчающих процесс лечения.  

Нам представляется значимым учет такой особенности как ригидность – способность 
менять способы решения задач в соответствии с изменившимися условиями, а также 
установки и эмоциональные реакции. Помимо того, что это является важным адаптивным 
свойством, ригидность по мнению Г.В. Залевского также является основанием 
наркотической зависимости, которая может быть определена через понятие фиксированных 
форм поведения [4]. Сама же психологическая работа с наркозависимыми не может не 
учитывать такой составляющей личности как переживание – отображение событий внешнего 
мира во внутреннем. Знание особенностей переживания наркозависимых обеспечит 
понимание внутренних процессов, особенностей их внутреннего опыта.  

Методами исследования послужили: «Томский опросник ригидности Г.В. Залевского» 
(ТОРЗ); «Диагностическая анкета о критических ситуациях подростков» (Р.В. Овчарова). 
База исследованяи: ТОО «Альтернативный медицинский центр». Выборку составили 26 
испытуемых мужского пола, проходящие лечение от наркомании в указанном учреждении. 

Исследование позволило определить, что для наркозависимых в большей степени 
характерен умеренный уровень ригидности (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Процентное соотношение наркозависимых с различным уровнем психической 
ригидности по шкалам методики «Томский опросник ригидности Г.В. Залевского»  

Уровень симптомо- актуальная установоч- сенситив- ригидность премор- 
ригидности комплекс ригидность ная ная как бидная 

 ригидности  ригидность ригидность состояние ригидность 
Низкая 

0 0 0 11,5 26,9 0 ригидность       

Умеренная 
46,2 88,5 53,8 76,9 42,3 73,1 ригидность       
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Высокая 
53,8 11,5 46,2 11,5 26,9 26,9 ригидность       

Очень       
высокая 0 0 0 0 3,8 0 
ригидность       

 
Низкий уровень ригидности в группе наркозависимых обнаружен только по шкалам 

«Сензитивная ригидность» (11,5 %) и «Ригидность как состояние» (26,9 %). По шкале 
«Симптомокомплекс ригидности» умеренная ригидность обнаружена у 46,2 % испытуемых и 
 53,8 % – высокий уровень ригидности. Умеренный уровень актуальной ригидности 
обнаружен у 88,5 % наркозависимых, высокая психическая ригидность у 11,5 %. Умеренный 
уровень установочной ригидности характеризует 53,8 % наркозависимых, высокий – 46,2 %. 
Очень высокий уровень обнаружен у одного испытуемого по шкале «Ригидность как 
состояние». Умеренный уровень сензитивной ригидности обнаружен у 76,9 % и высокий у 
11,5 %. Ригидность как состояние в умеренной степени свойственно для 42,3 % 
наркозависимых, высокий уровень выявлен у 26,9 %. На то, что в подростковом и раннем 
юношеском возрасте ригидность была свойственна в умеренной степени, указал 73,1 % 
испытуемых, о высоком уровне говорят ответы 26,9 %. Несмотря на то, что наркомания 
является фиксированной формой поведения, в основании которой лежит ригидность, сами 
наркозависимые не обнаруживают тенденции к выраженности данного свойства. 
Действительно, по наблюдению наркозависимые достаточно легко отказываются от своих 
убеждений, быстро забывают свои чувства, эмоциональная сфера характеризуется высокой 
лабильностью. 

Рассмотрим, какие особенности в переживаниях характерны для наркозависимых с 
различным уровнем ригидности. На основании данных по методике «Томский опросник 
ригидности Г.В. Залевского» испытуемые разделены на две группы – высокоригидные и 
умеренноригидные наркозависимые. При этом каждый раз деление осуществлялось на 
основании различных видов ригидности (по шкалам методики).  
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Шкалы: 1) конфликты с женой, девушкой, 2) конфликты с сотрудниками, 3), конфликты между 

родителями; 4) неопрятности во взаимоотношениях с начальником, 5) разногласия между родителями  
 их знакомыми, 6) сожаления из-за того, что совершил, сделал или собираюсь сделать, 7) 
неприятности в учебе, на работе, 8) конфликты с братом или сестрой, 9) конфликты с полицией, 10) 
конфликты с родителями, 11) неприятные внутренние переживания 

Рисунок 1 - Гистограмма процентных соотношений событий, указанных как травматичные в 
пункте «Травматичность событий» испытуемыми с различными показателями по шкале 
«Симптомокомплекс ригидности» 
 

По рисунку 1 видно, что в группе с высоким уровнем ригидности преобладают 
указания на такие события как «Ссоры, конфликты с женой , девушкой» (85,7 %), тогда как в 
группе умеренноригидных такое событие было указано только 50 % наркозависимых. Расчет 
критерия Фишера равен 1,99, что говорит о существенности различий на 5-ти процентном 
уровне значимости. Следовательно, высокоригидные наркозависимые существенно чаще 
воспринимают ссору с женой (девушкой) как травматичное событие. На уровне тенденции 
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(p<0,1) обнаружены различия по событию «Конфликты с родителями». Высокоригидные 
наркозависимые переживают конфликты с родителями сильнее, чем умеренноригидные.  

Ознакомимся с данными по пункту «Субъективная оценка давности событий и 
вероятности их повторения». В группе высокоригидных (3,4) и в группе умеренноригидных 
(3,3) травматичные события в одинаковой степени удалены в прошлом. Также в одинаковой 
степени ожидается повторение этих событий в будущем (средний показатель 2 и 2,2 
соответственно). Между группами различий нет, но можно отметить, что испытуемые 
считают, что неприятные события повторятся в довольно отдаленные сроки: «очень не 
скоро», тогда как аналогичные события проходили «не очень давно».  

Рассмотрим, какие эмоциональные состояния испытывают наркозависимые с 
различным уровнем ригидности в неприятных ситуациях (рисунок 2). В группе 
высокоригидных наркозависимых в неприятных жизненных ситуациях выраженных 
состояний не обнаружено, в то время как в группе умеренноригидных состояние 
неудовлетворенности имеет достаточную степень, чтобы говорить о ее наличии (5,7 баллов). 
Так же умеренноригидные отмечают у себя ощущение самостоятельности.  
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Рисунок 2 - Средние значения по тесту «Характеристики переживания неприятных событий» в

группах с различными показателями по шкале «Симптомокомплекс ригидности»   
 

Различия в средних арифметических показателях проверены с помощью t-критерия 
Стьюдента. Расхождения обнаружены по таким характеристикам как:  

 «удовлетворенность – неудовлетворенность» (t=1,74, при p<0,1). То есть в группе 
умеренноригидных чувство неудовлетворенности действительно выше, чем в группе 
высоркоригидных (на уровне тенденции);  

 «спокойствие – беспокойство» (t=1,75, при p<0,1). Следовательно, в группе 
умеренноригидных уровень беспокойства выше, чем в группе высокоригидных 
наркозависимых.  

Далее проанализируем результаты по пункту «Реагирование на неприятные события» 
(рисунок 3). 

Для высокоригидных наркозависимых характерны такие типы реакций как желание 
«выплеснуть эмоции», зло (50 %), подведение итогов тому, что сделано в прошлом (42,9 %). 
Умеренноригидным свойственно желание что-нибудь пнуть, разрушить, ударить кого-
нибудь (41,7 %) и также «выплеснуть эмоции», злость (58,3 %). Некоторые реакции не 
составляют большой доли, но все же преобладают по сравнению с другой группой.  

По рисунку 3 мы видим, что только по некоторым реакциям различия возможны. На 
основании статистического анализа (критерий углового преобразования Фишера) мы 
выявили, что: 1) высокоригидные в сложных жизненных ситуациях более склонны 

придираться к людям, давать негативную оценку их деятельности ( *=1,9, при p<0,05); 2) 
высокоригидные действительно чаще умеренноригидных в сложных жизненных ситуациях 

начинают задумываться над прошлым, подводить итоги своей жизни (  *=1,5, при p<0,1). 
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разрушить, ударить, 3) возникало желание «выплеснуть» эмоции, 4) оценивал людей, их работу только  
 худшей стороны, 5) оценивал, «оглядывался» на свое прошлое, 6) строил планы на будущее, 7) 
подводил итог своей жизни, 8) появились мысли типа «заснуть и не проснуться» 

Рисунок 3 - Гистограмма процентного соотношения указаний на различные типы 
реагирования (мысли, желания) по пункту «Реагирование на неприятные события» у испытуемых с 
различными показателями по шкале «Симптомокомплекс ригидности» 
 

Важным показателем специфики переживания у наркозависимых с различным 
уровнем ригидности могут стать характеристики остаточных переживания (пункт 
«Характеристики остаточного переживания неприятных событий») (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Средние арифметические значения по пункту «Характеристики остаточного переживания 
неприятных событий» в группах с различными показателями по шкале «Симптомокомплекс 
ригидности»  
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Высоко 
4,9 5,4 4,3 4,4 3,6 3,7 3,4 3,6 3,6 2,9 3,4 3,7 4,2 2,9 3,5 3,5 ригидные                 

Умеренно 
4,7 4,8 4,3 3,8 2,8 2,7 3,3 2,9 2,8 2,5 2,8 3,7 4,1 4,3 3,4 3,1 ригидные                 

 
 в группе высокоригидных наркозависимых спустя некоторое время после ситуации 

выраженными становятся показатели неудовольствия (тогда как во время самой ситуации 
эти показатели были более низкими), при этом для них характерно спокойствие;  

 в группе умеренноригидных характерными являются состояния уверенности, что 
все измениться в лучшую сторону, уверенности в себе, самостоятельности, надежды на 
изменения.  

Статистически достоверными оказались различия по характеристике «возбуждение» 
(t=2,332, при p<0,05). То есть умеренноригидные наркозависимые уже после случившегося 
более возбуждены, чем высокоригидные, которые характеризуются большим спокойствием.  

Таким образом, переживания неприятных событий и переживания времени 
различаются у высокоригидных и умеренноригидных наркозависимых. В частности:  

 высокоригидные наркозависимые существенно острее переживают ссору с женой 
(девушкой) и родителями; 
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 при возникновении неприятных ситуаций в группе умеренноригидных чувство 
неудовлетворенности и беспокойства выше, чем в группе высоркоригидных; 

 высокоригидные в сложных жизненных ситуациях более склонны придираться к 
людям, давать негативную оценку их деятельности; высокоригидные действительно чаще 
умеренноригидных в сложных жизненных ситуациях начинают задумываться над прошлым, 
подводить итоги своей жизни; 

 после случившегося, через некоторое время умеренноригидные более возбуждены, 
чем высокоригидные, которые характеризуются большим спокойствием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: в статье приведены методы и приемы, используемые в воспитательном 
процессе.  

Ключевые слова: пассивный метод, активный метод, интерактивный метод, 
принципы, приемы. 

Форма организации деятельности – это система средств, с помощью которых педагог 
добивается включения учащихся в деятельность на основе сочетания разных видов работы [1].  

Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в 
которой учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а 
учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. 
Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, 
самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.  

Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при 
которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь 
не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным 
действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся 
находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль 
взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между 
активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на 
общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 
современную форму активных методов.  
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Интерактивный метод (схема 3). 
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act»  

- действовать)  –  означает  взаимодействовать, 
находиться в режиме беседы, диалога с кем- 
либо. Другими словами, в отличие от 
активных методов, интерактивные 
ориентированы на более широкое 
взаимодействие учеников не только с 
учителем, но и друг с другом и на 
доминирование активности учащихся в 
процессе обучения. Место учителя в  

интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей 
урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и 
задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал).  

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются 
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие 
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их учащиеся не 
только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.  

Очевидно, что решая задачу по поиску методов и форм обучения и воспитания 
необходимо давать предпочтение активным формам и методам, способствующим развитию 
мотивационной сферы учащихся, их творческой активности. 

Особенности методов 
Методы активного обучения (МАО) — совокупность педагогических действий и 

приёмов, направленных на организацию учебного процесса и создающего специальными 
средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и 
творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности. 

Учебный процесс с использованием активных методов обучения включает в себя 
специфические принципы [2]. Наиболее важными, на мой взгляд являются: 

 принцип проблемности. Преподаватель так организует занятие, когда обучающиеся 
узнают новое, приобретают знания и навыки через преодоление трудностей, создаваемых 
постановкой проблем.  

 принцип «негативного опыта». Преподаватель так организует занятие, когда 
обучающиеся учатся избегать ошибок, анализируя изучаемый материал, убеждаясь в 
необходимости более глубокого изучения материала.  

 принцип «от простого к сложному». Преподаватель организует занятие с учётом 
нарастающей сложности материала и применяемых методов. 

 принцип непрерывного обновления. Преподаватель организует занятие, которое 
информативно, то есть насыщенно новым, неизвестным, привлекает внимание обучающихся, 
побуждает изучать тему, овладевать новыми способами учебной деятельности.  

 принцип организации коллективной деятельности. Преподаватель так организует 
занятие, когда у обучающихся нет другого выхода, как необходимость решения проблемы в 
группе, коллективно.  

 принцип опережающего обучения. Преподаватель так организует занятие, когда 
обучающиеся овладевают в условиях обучения практическими знаниями и умениями 
воплотить их в практической деятельности.  

Как показывает, практика особенно ярко запоминается то, что является 
нестандартным. АМО позволяют разбавить скучные и привычные уроки и сделать их 
интересными и более познавательными. С этой целью я стараюсь использовать различный 
занимательный познавательный материал: сюжетно-ролевые игры, мини-викторины, 
кроссворды, занимательные ситуации.  

Применение активных методов обучения позволяют обеспечивать переход от 
информационно-объяснительного к деятельностно-развивающему обучению, которое 
предусматривает замену монологических методов предъявления учебной информации 
диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой. На таких 
уроках иностранного языка учащимся не скучно, они не безразличны к учебе, на это нет 
времени – все заняты делом. 
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Чтобы организовать продуктивную познавательную деятельность учащихся на уроке, 
создать рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе, важно на каждом этапе урока 
применять различные АМО. Что я и делаю. 

Можно выделить 3 группы приемов воспитания [3]. 
Первая группа приемов связана с организацией деятельности и общения детей в 

коллективе. 
Прием «Эстафета». Педагог так организует деятельность, чтобы в процессе ее 

организации взаимодействовали ребята из разных групп. 
Прием «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность детей, чтобы от 

помощи друг другу зависел успех совместно организуемого дела. 
Прием «Акцент на лучшее». Педагог в разговоре с детьми старается подчеркнуть 

лучшие черты каждого. При этом его оценка должна быть объективна и опираться на 
конкретные факты.  

Прием «Ломка стереотипов». Во время беседы педагог стремится, чтобы дети поняли 
то, что не всегда правильным может быть мнение большинства. 

Прием «Истории про себя». Этот прием применяется тогда, когда педагог хочет, 
чтобы дети больше информированы друг о друге и лучше поняли друг друга. 

Прием «Общаться по правилам». На период выполнения того или иного задания 
устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение детей.  

Прием «Общее мнение». Воспитанники по цепочке высказываются на тему отношений с 
различными группами людей: одни начинают, другие продолжают, дополняют, уточняют.  

Прием «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений детей , принятых ролей, 
образов, снижающих продуктивность общения с другими детьми и, препятствующих 
возникновению негативного поведения.  

Прием «Справедливое распределение» предполагает создание равных условий для 
проявления инициативы всеми ребятами. 

Прием «Обмен ролями»- воспитанники обмениваются ролями, которые получили при 
выполнении заданий. 

Прием «Мизансцена». Суть приема состоит в активизации общения и изменении его 
характера посредством расположения детей в группе в определенном сочетании друг с 
другом в те или иные моменты выполнения задания педагога.  

Вторая группа связана с организацией диалога педагога и ребенка, способствующего 
формированию его отношения к какой-либо значимой проблеме. Можно применить 
следующие приемы в рамках проведения такого диалога.  

Прием «Ролевая маска». Детям предлагается войти в роль другого человека и 
выступить уже не от своего, а от его лица. 

Прием «Прогнозирование развития ситуации». Во время беседы педагог предлагает 
высказать предположение о том, как могла развиваться та или иная конфликтная ситуация. 
При этом как бы ведется поиск выхода из сложившейся ситуации.  

Прием «Импровизация на свободную тему». Дети выбирают ту тему, в которой они 
наиболее сильны и которая вызывает у них определенный интерес, по- своему 
интерпретируют смысл происходящего и т.п.  

Прием «Обнажение противоречий». Позиции ребят по тому или иному вопросу 
разграничиваются в процессе выполнения творческого задания с последующим 
столкновением противоречивых суждений, различных точек зрения об отношениях 
различных групп людей. 

Прием «встречные вопросы». Воспитанники, разделенные на группы, готовят друг 
другу определенное количество встречных вопросов. Поставленные вопросы и ответы на 
них подвергаются затем коллективному обсуждению. 

Третья группа связана с использованием художественной литературы, кинофильмов 
ит.д.  

Прием «Сочини конец истории». Детям предлагается придумать свое завершение 
истории и решить нравственную проблему, описанную в литературном произведении. 

Прием «Любимые книги товарища ». Ребенку предлагается догадаться, какие книги 
(кинофильмы, песни) любят его товарищи.  

Прием «Добрые слова». Воспитанникам предлагается вспомнить добрые слова, 
которые говорят герои фильмов другим людям, и произнести их, обращаясь к своим 
товарищам.  
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Прием «Творчество на заданную тему». Дети свободно импровизируют на 
обозначенную педагогом тему.  

Прием «Киностудия». Ребята сочиняют пародию на известный фильм, используя 
сюжеты из жизни. Потом пытаются изобразить эту пародию. 

Среди множества педагогических приемов большое место занимает юмор, изменение 
обстановки, обращение к независимым экспертам и т. п. 

Педагогических приемов может быть бесконечное множество. Каждая ситуация 
рождает новые приемы, каждый педагог из множества приемов использует те, которые 
считает наиболее плодотворными. Прием, который подходит к одному воспитаннику, может 
быть неприемлем для другого. 
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АППРОБАЦИЯ МЕТОДА ЦВЕТОВЫХ МЕТАФОР И. СОЛОМИНА ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ВУЗА 
 

Сложность и многогранность феномена ответственности проявляется в том, что он 
приобретает специфические особенности как в зависимости от вида ответственности, так и в 
зависимости от субъекта, который ее несет. В рамках настоящей статьи субъектом 
профессиональной ответственности выступают менеджеры ВУЗа.  

 современном обществе к специалистам постоянно предъявляются требования быть 
ответственным, проявлять ответственность, ответственно относится к своим обязанностям. 
Потребность общества в профессионально ответственных специалистах [1], и в частности, 
руководителях все возрастает, однако суть, стоящая за этими требованиями понимается 
субъектами профессионального взаимодействия по-разному.  

Ответственность представляет собой универсальное профессионально важное 
качество, востребованное в любой сфере профессиональной деятельности, поэтому 
диагностические возможности психологического инструментария для изучения ее 
детерминантов, представляется чрезвычайно актуальным и отвечающим насущным 
потребностям сегодняшнего времени.  

Так как менеджер любого уровня представляет собой первое лицо организации 
(подразделения, отдела и т.д.), то именно он определяет его эффективность и цели 
деятельности, ответственен за психологический климат в коллективе [2]. Большинство 
исследователей подчеркивают ответственность менеджера за психологический настрой в 
коллективе, "за реализацию программ функционирования и развития организации, за 
достижение поставленных перед ней целей" [3]. 

Наиболее часто проблема ответственности рассматривается в рамках правовой сферы 
как особое социальное и морально-правовое отношение личности к обществу, которое 
характеризуется выполнением своего нравственного долга и правовых норм. В 
интерпретации исследователей юристов ответственность жестко завязана на 
противоположный полюс категории – безответственность и, предполагает наказание [4]. В 
философии категория ответственности обращена к человеческой сущности и 
рассматривается как субъективное качество, обеспечивающее социализацию личности в 
обществе, ограничивающее свободу поведения. 

Как показывает практика испытуемые, особенно менеджеры, имеют склонность давать 
при проведении исследования социально-желаемые ответы, потому целесообразно будет при 
изучении различных видов и уровней ответственности использовать проективные методы. 
 

406 



Одним из таких проективных методов, успешно дополняющим всевозможные анкеты и 
опросники, является метод цветовых метафор, разработанный И. Соломиным на базе 
цветового теста отношений (ЦТО) А. Эткинда с целью выявления мотивации человека [5]. 
От своего предшественника он отличается следующими характеристиками:  

- в методе цветовых метафор используется набор понятий для оценки эмоционально-
мотивационной сферы испытуемого?; 

 в соответствии с методом цветовых метафор определение разных понятий одним 
цветом считается непрямым признаком их субъективного сходства, т.е., сходства 
эмоциональные связи к этим понятиям;  

 при отсутствии стимульного материала теста Люшера в методе цветовых метафор 
позволяется применение любых цветов вне зависимости от уровня их соотношения 
цветовому набору Люшера;  

 метод цветовых метафор имеет возможность проводиться как в индивидуальной, так 
 в групповой форме. 

Процедура метода цветовых метафор подразумевает два этапа проведения: 
 Испытуемым предъявляется 8 цветных карточек, каждая из которых обозначена 

определенным номером, и бланк для ответов, содержащий список понятий. Испытуемые должны 
обозначить каждое понятие из списка определенным цветом, на их взгляд, лучше всего 
подходящим для данного понятия. Так как понятий предлагается заведомо больше, чем цветов, 
один цвет используется для обозначения нескольких понятий, что и свидетельствует  
 сходстве эмоционального отношения испытуемого к ним. 

 Испытуемыми производится запись номеров цветов, упорядоченных по 
степени привлекательности от самого приятного до самого неприятного для самого 
испытуемого. При обработке данных в бланке ответов в первом столбце отмечаются те 
понятия, которые обозначены самым привлекательным цветом, во втором – понятия, 
отмеченные вторым по привлекательности цветом и т.д.  

Таким образом, последний столбец включает понятия, обозначенные самым неприятным 
цветом. Подобная обработка данных позволяет наглядно видеть группы понятий, которые 
объединяются испытуемым, и особенности эмоционального отношения к ним.  

Нами была изучена возможность использования данного метода в нескольких 
случаях: - для выявления эмоционального отношения испытуемых в целом к 
ответственности; - для выяснения мотивационно-целевой сферы персонала; - для 
раскрытия субъективного представления о структуре ответственности 
С этой целью был составлен список из 44 понятий, который был предложен в 

результате проведенного интервью у менеджеров. 
 

Таблица 1 – Список понятий методики цветовых метафор Соломина для изучения 
ответственности менеджеров  

Ответственность Работа Радость Судьба 
Дисциплинированность Я – в настоящем Министерство Общение 

Пунктуальность Я – в будущем Карьера Отдых 
Имидж Семья Зарплата Лень –прокрастинация 

Исполнительность Компетенция ППС Общество 
Руководство Знания Опоздание Самореализация 

Я-Сам Коллектив Осуждение Инструкция 
Я – в прошлом Выговор Надежность Контроль 

Премия Коллеги Вина Обязанность 
Похвала Инициатива Поручение Осознанность 
Успех Совесть Требовательность Личная жизнь 

 
Исследование проводилось на выборке, в составе которой были менеджеры ВУЗа в 

количестве 20 человек, однако 3 бланка ответов респондентов оказались непригодны к 
анализу, потому выборка в итоге составила 17 человек.  

Обработка данных сводилась к подсчету количества случаев обозначения понятия 
ответственность каждым из восьми цветов и выделении на основе этого восьми групп 
понятий. Помимо этого нами были рассмотрены наиболее часто включенные понятие в одну 
группу с категорией «ответственность». Также мы отметили, насколько часто понятие 
ответственность вносится к актуальным цветовым группам у менеджеров ВУЗа. 
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Таблица 2 – Частота понятий, включенных в одну группу с категорией «ответственность» 
(высокие показатели)  

№ Понятие Встречаемость в группе ответственность «%»  
   

1 Совесть 88% 
2 Опоздание 82% 
3 Осуждение 76% 
4 Требовательность 76% 
5 Премия 58% 
6 Исполнительность 56% 
7 Обязанность 56% 
8 Контроль 56% 
9 Дисциплинированность 52% 
10 Пунктуальность 47% 
11 Я – в будущем 47% 
12 Руководство 41% 
13 Общение 41% 

 
Таким образом, мы видим из таблицы 2, что наиболее часто в одну группу с 

ответственностью попадают понятия: совесть, опоздание, осуждение, требовательность, т.е. 
менеджеры ВУЗа, связывают ответственность со способностью личности самостоятельно 
формулировать нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль, 
требовать от себя их выполнения и производить оценку совершаемых ею поступков, с 
нравственным самосознанием личности, с негативной оценкой поведения, внешнего облика 
или образа жизни другого человека .[6]  

Также согласно результатам исследования ответственности чаще всего менеджеры 
ВУЗа выбирали карточку зеленого цвета, что, согласно интерпретации цветого теста 
Люшера, говорит о связи данного понятия с потребностью в самоутверждении, пассивно-
оборонительной позиции, потребностью в отстаивании собственных установок. В данном 
случае мы можем интерпретировать это как потребность в защите, некоторой ригидности и 
вербальной агрессивности.  
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Рисунок 1 – Частота включения категории «ответственность» в сферу актуальной или 

незначимой в цветовом выборе респондентов 
 

Как видно из рисунка 1 испытуемые в 30% случаев придали понятию ответственность 
актуальную значимость, 23% отнесли категорию «ответственность» к отрицаемым, 
остальные 47%, т.е. большинство, в незначительные. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что для данной группы респондентов ответственность является не имеющей 
существенного, важного значения в их деятельности. 
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На наш взгляд это связано со следующими предположениями. Если более внимательно 
посмотреть на кластер вербальных характеристик, который складывается вокруг категории 
«ответственность» у данных респондентов, то видно, что большинство понятий определяют 
мотивацию ответственности через наказание: «опоздание», «осуждение», «контроль». 

Это говорит о том, что в основе данной мотивации лежат дисциплинарные категории, 
 не личные установки. Зачастую так происходит в организациях, где недостаточно 
используют мотивирующих факторов как материального, так и морального характера. 

 качестве выводов можно отметить, что данная методика И.Соломина позволяет 
определить личностные конструкты респондентов и их связь с любым исследуемым 
понятием. В нашем случае – это «ответственность». Дальнейший анализ позволит более 
подробно рассмотреть мотивы трудовой деятельности данной группы менеджеров, связь 
ответственности и представлении о карьере, выявить взаимозависимость личной и 
коллективной ответственности. 

Сегодня возросли требования к личности профессионала и его профессиональному 
поведению, к ответственности личности, как профессионально важному качеству персонала 
ВУЗов Казахстана, т.к. условия академической свободы требуют вышеперечисленного. Все 
это требует постоянного мониторинга трудовой мотивации, развитию новых компетенций, 
поэтому подбор и апробация надежных методов и инструментария социально-
психологического исследования остается актуальной и востребованной. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН 
ДАМЫТУДА ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН САБАҚТАРДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ƏДІСТЕМЕСІ 
 

Қазіргі жаңартылған білім мазмұны бойынша мектептерде балаларда қызығушылық 
пен көтеріңкі көңіл – күй туғызатын, түрлі шығармашылық тапсырмаларға толы сабақтар 
кеңінен қолданылады. Əрине, алуан түрлі əдіс – тəсіл сабақтың тартымдылығын арттырып, 
оны қызықты да нəтижелі қылғанымен, барлық сабақты жеке тұлғаға бағытталған сабақ деп 
санауға негіз болмайды. 

Жеке тұлғаға бағытталған сабақ дегеніміз – бұл мұғалімнің шығармашылық орта 
қалыптастыруы ғана емес, сонымен бірге оқушылардың субъект ретінде өмірлік тəжірибесін 
үнемі назарда ұстауы, сол тəжірибеге сүйенуі. Ең маңыздысы - əр оқушының өзіндік ерекше 
болмысын, тұлғалық қасиеттерін мойындау. 

Жеке тұлғаға бағытталған сабақ дегеніміз – оқушыға деген құрмет, ізгі қатынас, 
оқушылардың тұлғалық ерекшеліктері ашылатын, тұлғалық қасиеттері қалыптасатын, 
мүмкіндіктері жүзеге асырылатын оқыту жағдаяты, «сахналық алаң». 
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Жеке тұлғаға бағытталған сабаққа қойылатын талаптарды төменде айтып кетеміз. 
Дегенмен де, əр баламен жеке жұмыс жүргізуді қажет ететін жеке тұлғаға бағытталған 
сабақты жобалау жəне өткізу технологиясы мұғалімі жаңа, бұрын өзіне таныс емес кəсіби 
позицияға: əр баланың жеке даму процесіне, оның тұлғалық қалыптасуына кешенді 
педагогикалық бақылау жүргізетін ол бір мезгілде пəн мұғалімі де, психолог та болуы керек. 

Мектепке алғаш келген балалардың ой-өрісіне, сана -сезімінде кездесетін дербес 
ерекшеліктер олардың психологиялық даму себептері мен жағдайларына байланысты. 
Оқушыны жеке тұлға ретінде жан-жақты зерттеп білу-оның даму бағытын айқындаудың 
басты шарты. «Əдебиеттік оқу» пəні бойынша Т.Дəуренбековтың «Ақбота» деген əңгімесі 
бойынша өткен сабақта мəтінмен жұмыс барысында талдау-жинақтау əдісін, сонымен қатар 
шығармашылық жұмыстарды жеке тұлғаның рухани адамгершілігін дамыта оқытуға 
бағыттап отыру қажет. Мəтін мазмұны бойынша əңгіме желісін оқушының бойындағы 
қасиеттермен ұштастыра отырып, олардың өзіндік ой-пікірлерін білдіретін «Ақсақалдың 
кішіпейілділігін байқататын жерді тауып оқы,» «Аналардың «ботақаным» деп еркелететінін 
қалай түсінесің?» деген сұрақтар қойылып, ақ ботаның əдемілігін суреттей отырып, түйенің 
дəмді шұбатының қасиеті туралы шығарма жаздырып, ботаның суретін де салуға болады» 
деген сұрақ-тапсырмалар берілді. Сол сияқты «Қайсар» деген əңгімені оқу барысында 
«Бəріміз өз бойымыздағы адамгершілік қасиеттерімізді санап көрелік» деген тапсырма 
бойынша оқушылардың бойындағы адамгершілік қасиеттерге тоқталуға болады. Осыдан 
кейін қайсарлық қасиетінің мəні ашылып, «Жыл мезгілдерінің өзіндік ерекшеліктерін 
сипаттаңдар», «Олардың қандай мінездерін байқайсыңдар?» деген сияқты сұрақтар арқылы 
балаларға жыл мезгілдерінің өзгерістерін адам мінезімен салыстыра отырып, олардың 
табиғат пен адам өміріндегі үйлесімділіктің мəнін түсінулеріне мүмкіндік туғызуға болады.  

Балалардың дамуының жас кезеңдерін білетін мұғалім оның қатынастарын, 
күйзелісін, сезімдерін, яғни оқушының ішкі дүниесін көре біледі, əсіресе, бастауыш сынып 
оқушыларын тəрбиелеуде жəне оқытуда əрдайым зор нəтижеге жетеді.  

Жас кезеңдік дамудың психологиялық шарттарына түйсіктің, қабылдаудың, 
елестердің, естің, болжаудың , зейіннің, ойлау мен тілдің , темперамент пен мінездің, 
дағдылар мен біліктердің жəне басқа тұлғаның психологиялық белгілері мен қасиеттерінің 
өзіндік ерекшеліктері жатады. Мысалы, алты жасар баланың мектепке дейінгі танымдық іс-
əрекетінің жетекші түрі сезімдік таным, нақты бейнелік ойлау болады. Осыны бірінші сынып 
оқушыларына білім беру мазмұнын жəне əдістерін анықтауда ескеру қажет. 

Тұлғаға бағытталған білім.  
Қазіргі таңдағы білім беру саласындағы өзгерістер қоғамның шығармашыл тұлғаға 

мұқтаж екенін күнделікті өмірдің өзі дəлелдеп отыр. Бұл өз кезегінде мектепке үлкен 
талаптар қояды. Сондай басым бағыттардың бірі – тұлғаға бағытталған білім беру. Бұған 
баса назар аударудың өзіндік себептері бар. Олар мыналар: 

 еліміздің экономикалық дамуына сəйкес заманға лайықты өмір сүре алатын азамат 
қалыптастыру; 

 бүгінгі оқушының іс-əрекетке бейімдігі, еркіндігі, ұстаз бен оқушы арасындағы 
қарым-қатынастарда жаңа тəсілдер мен əдістердің болуы; 

 мектеп оқушылары мен үлкендер арасындағы қарым-қатынаста адамгершілік пен 
демократия жағының басымырақ болуы. 

Сондықтан бүгінгі таңда білім беруде тұлғаға бағытталған көзөқарасты жүзеге асыру 
– кезек күттірмейтін мəселе. 

Тұлғаға бағытталған көзқарас дегеніміз – педагогикалық іс-əрекеттің əдіснамалық 
жаңа бағыты, яғни, баланың қайталанбас дара тұлға ретінде өзін-өзі тануын, өзін-өзі 
жетілдіре отырып, дамытуын қамтамасыз ететін өзара тығыз байланысты идеялар, түсініктер 
жəне іс-əрекеттер жиынтығы. 

Тұлғаға бағытталған жаңа көзқарас түсінігін айқындау үшін негізгі үш бөлікке 
тоқтала кеткеніміз дұрыс болады. 

1.Тұлғаға бағытталған көзқарас ұғымын ашатын негізгі түсініктер:  
 жеке даралық – адамның ешкімге ұқсамайтын өзіндік ерекшелігі; 
 тұлғалық – тұлғаның үнемі өзгеріп отыратын əлеуметтік болмысы;  
 өзін-өзі көрсету – тұлғаның өзіне тəн қасиеттері мен мүмкіндіктерін таныту үрдісі;  
 субъект - өзін жəне қоршаған ортаны тануда саналы, шығармашыл белсенділік 

көрсететін жеке тұлға;  
 мендік тұжырымдама;  
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 педагогикалық қолдау – мұғалімдердің балалардың білім алуына, өмірлік, кəсіби 
көтерілуіне, денсаулық, психикалық қарым-қатынас бойынша алдын-ала жəне жедел көмек 
беру іс-əрекеті.  

2. Оқушыларға білім беру құрылымының негізгі ережелері мен бастапқы жағдайы. 
Аталған бөлік мына ұстанымдардан құралады: - өзін-өзі белсендіретін тұлға ұстанымы; - 
дарашылдық ұстанымы; - субъектілік ұстанымы; - таңдау ұстанымы; - шығармашылық табыс 
ұстанымы; - сенім жəне қолдау ұстанымы. 

3. Технологиялық бөлік. Оған мыналар жатқызылады: - диалогтік; - шығармашылық 
іс-əрекет; - баланың жеке басының дамуын қолдау; - оқушылардың өз бетінше шешім 
қабылдауына, білім алудың мазмұны мен жолдарын таңдауға еркіндік беру.  

Жеке тұлғаны дамытуға бағытталған мектеп оқушыға ғылым негіздерін үйретіп қана 
қоймай, əр оқушының бейімдігін анықтап, тұлғалық негізіне қарай білім беруі тиіс. Ол – 
оқушының табиғи қабілетін зерттеу арқылы болашақ мамандығына сəйкестендіру. Ол үшін 
сан-салалы кəсіби əрекет, яғни, педагогикалық шеберлік қажет [1;19 б.]. 

Сабақтарды жоспарлаудың басты аспектісі ретінде оқушылардың білім-білік 
дағдыларының артуына қарай жүзеге асырылатын лайықты педагогикалық тəсілдерді таңдау 
болып табылады. Мысалы, мұғалім оқушылардан пəн бойынша білімі мен дағдыларын 
қолдануын қажет ететін проблема шешу тапсырмасын бере алады. Тіпті оқушылардың өз 
күшіне деген сенімі артып, өз бетінше жұмыс істеп үйренген күннің өзінде де мұғалім жай 
ғана сырттан бақылаушы болмай, оқуға «ынталандырушы» болуы маңызды екенін 
ұмытпаған дұрыс. Жаңа тақырыпты меңгерту кезінде мұғалімнің тура нұсқау беру мен 
қолдау көрсетуге көбірек көңіл бөлуі орынды, мысалы, жазылым құрылымы, жауаптар 
модельдері жəне тағы басқалары. Оқушылар белгілі бір деңгейге жеткен кезде бұлайша тура 
нұсқау беруді азайтып, мұғалім өз ролін біртіндеп үйлестіруші, уəждеушіге ауыстыруына 
болады. Оқушыларды мұғалімге жəне сыныптағы басқа оқушыларға өз пайымдауларын 
түсіндіруге ынталандыратын топтық жұмыс, зерттеуге негізделген оқуға арналған 
жаттығулар жəне ашық сұрақтарды енгізу мұғалімге сыныптағы өз ролін өзгертуге көмектесе 
алады. Алайда уақыт өте келе, оқудың барлық кезеңдерінде оқушылар сабақ барысында жеке 
жұмыс істеуге қарағанда, мұғалім қолдау көрсеткен жағдайда көп жетістікке жетіп жүргеніне 
көз жеткізуі тиіс. Мұны орындаудың ең тиімді жолы жеке оқушыларға жүйелі түрде кері 
байланыс ұсынып, тиісті, күрделілігі жоғарырақ мақсат қою болып табылады. 
Қорытындылай келгенде, мұғалім үшін мыналар маңызды болмақ: 

 сабаққа тың ойлар мен ынталандырушы материалдарды енгізу; 
 оқушылар өзінің ойлауы мен оқуы туралы ойлана алуына жағдай жасау үшін 

логикалық ойлау мен зерттеу дағдыларын енгізу; 
-оқушыларға өздеріне қызықты салаларда сұрақ құрастыруға көмектесу;  
 топтық жұмыс жүргізуді көздейтін жаттығуларды енгізу; 
 оқушыларды бір-бірімен қарым-қатынас жасап, диалог құруға ынталандыру; • 

оқушылардың қызығушылықтарын қанағаттандыру; 
 оқушыларды өз бетінше ойлануға жетелеу;  
 оқушылардың логикалық ойлау дағдыларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою; 
 оқушыларға өздерінің ойлау дағдылары мен ғылыми-зерттеу дағдыларын 

қолдануды ескертіп отыру; 
 жекелеген оқушылармен «көзбе-көз» кездесу ұйымдастыру;  
 оқушыларға өзіндік жұмыстарда жетістікке жетуге мүмкіндік беретін жобаларды 

жоспарлау жəне ұйымдастыру [2;12 б.]. 
Жеке тұлға тұқым қуалаушылықтың, ортаның, тəрбиенің əсерінен дамып 

қалыптасатын индивид екені ғылымда дəлелденген. Бұл ұғым қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде тұрақтану, орнығу, үйрену, бір ізге түсу деген түсініктемеге сəйкес келеді. Яғни, 
даму жеке тұлғада өз бетімен ата тек белгілерін қайталай жүретін табиғи құбылыс болса, 
қалыптасу орта, тəрбие əсерінен өзгеріске түсетін, жаңаратын күрделі құбылыс.  

Халқымыздың əлеуметтік өміріне зер салсақ, бала тəрбиелеу ісінде үлкенді сыйлауға, 
кішіні құрметтеуге, жақсыны жаманннан ажыратып, өзіндік шешім қабылдауға, өз бетімен 
іс-əрекет жасауға, шежірені үйретуге, туған жерін қастерлеуге, отбасын құруға, қорытып 
айтқанда, кісілікке үйреткен. Сондықтан жеке тұлғаны қалыптастыру ісі халқымыздың 
баланы тəрбиелеу тəжірибесі негізінде жүргізілуі орынды екенін айғақтайды. Бұл 
тұжырымды оқулық құрастырушы авторлар да, оқулықпен балаларға білім беретін ұстаздар 
да басты бағыт етіп ұстанғаны абзал. Кейбір мамандар мұны ескіге оралу деп түсінуі мүмкін.  
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Білім беру мен даму арасында диалектикалық байланыс бар екенінде дау жоқ. Дұрыс 
ұйымдастырылған білім беру ісі тұлғаның дұрыс қалыптасуына ықпал жасайды. Бұлай 
дейтініміз, əр түрлі оқу пəндерінің мазмұны арқылы оқушының қызығуына, ойлауына, 
қабілетіне, қызығушылығына, іс-əрекетіне, сеніміне ықпал етіліп, рухани жетілуіне жағдай 
жасалынады. 

Жеке тұлғаның құндылық дүниесінің қалыптасуына оның дүниетанымының əсері өте 
зор. Біз дүниетанымды педагогика оқулықтарында айтылып жүргеніндей, өмірдің əр 
саласындағы адамдардың əлеуметтік, рухани-адамгершілік ұстанымдарын анықтайтын жəне 
қоғамның, табиғаттың дамуына қатынасын айқындайтын, олардың білімдерінің, 
көзқарастарының, сенімдері мен идеалдарының жүйесін қамтитын сананың бір түрі деп 
түсінеміз. Оқушының алған білімі өзінің көзқарасы мен сеніміне айналған жағдайда ғана 
оның дүниетанымының қалыптасып дамуына өз əсерін тигізеді, болашақ өмірде де өзіне 
қажетті жан азығына айналып, белгілі бір нəтижеге жетуге талпындырады. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   Қалиев С., Майғаранова Ш., т.б. Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытудың 
педагогикалық негіздері. Алматы: Білім, 2014.- 105-106 бб.   Əлібаев М. Тұлға қалыптастыру мəселелері. А., 2018.- 77 б. 
 

ƏОЖ 669.162.214 
ƏДІЛБЕКОВА Қ.Ə., КАРТАЕВА А.М. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
АБАЙТАНУ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ МЕКЕМТАС МЫРЗАХМЕТҰЛЫНЫҢ 

ҒЫЛЫМИ ТЫҢ ТҰЖЫРЫМДАРЫ 
 

Ұлттық əдебиеттану ғылымының, қазақ əдебиеті тарихының үлкен бір саласы – абайтану 
ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығы, ойшылдық, қоғамдық-саяси, эстетикалық 
көзқарастары, имандылық мұраттары, қазақ поэзиясындағы өлең жүйесін, ақындық тілді 
дамытудағы үлесі, сазгерлік мұрасы туралы еңбектерді қамтитын іргелі ілім. Тұтас бір дəуірді 
қамтыған Абай өмірі мен шығармашылығын зерттеудің алғашқы тəжірибесі Ə.Бөкейхановтың 
ұлы ақын өліміне байланысты 1905 жылы Семейдің “Семипалатинский листок” газетінде 
жарияланған қазанама мақаласынан басталып, Кəкітай Ысқақұлы, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы 
мақалаларында жалғасын тапқаны мəлім [1, 123 б.]. Ал М.Əуезов өзінің Абай туралы алғашқы 
тырнақалды мақалаларынан бастап, монографиялық іргелі зерттеулері арқылы абайтануды 
дербес ғылым саласы деңгейіне көтерді, ақын шығармаларының ғылыми басылымдарын 
дайындап шығарып, көп жылдар бойғы ізденістері мен зерттеулері нəтижесінде Абайдың 
ғылыми өмірбаянын жазды. Əуезов заманында жəне Əуезовтен кейін С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, 
Т.Тəжібаев, Б.Ерзакович, Қ.Мұхамедханұлы, М.Сильченко, Ы.Дүйсенбаев, З.Ахметов, 
А.Нұрқатов, С.Қирабаев, М.Мырзахметұлы, Р.Сыздықова, Ж.Ысмағұлов жəне т.б. 
əдебиеттанушы, тілші, өнертанушы-ғалымдар жəне гуманитарлық ғылым салаларының өкілдері 
абайтану ғылымына өзіндік үлес қосты [1, 123 б.].  

Ұлттық рухымыздың берік болуына қызмет ету тəуелсіз мемлекетіміздің əрбір саналы 
азаматының борышы. Өйткені, ұлттық рухтың игілігі үшін қызмет ету ұлттық бірлікті, 
тұтастықты сақтап, еліміздің елдігіне, болашақ ұрпақтың кемелділігіне қызмет атқару болып 
саналмақ. Сол себепті рухани, мəдени мұраларымызды осы бағытта бүтін, тұтастық бірлікте 
зерттеу мəселесінің көтерілуі заңды құбылыс. Бүгінгі көзқарастар тұрғысынан қаралып, 
зерттеліп, зерделеніп, өзінің лайықты бағасын алуды қажет ететін отандық əдебиеттану 
ғылымындағы өзекті тақырыптардың нысанына айналуға тиісті тұлға – филология 
ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас Мырзахметұлы.  

М.Мырзахметұлы 1965 жылы «Абай Құнанбаевтың əдеби мұрасының зерттелу жайы» 
кандидаттық (ғылыми жетекшісі академик Қ.Жұмалиев), ал, 1989 жылы «Мұхтар Əуезов 
жəне абайтану проблемалары» деген тақырыпта докторлық диссертацияларын қорғайды. Ол 
– Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының (1997), Түркі əлеміне қызмет 
сыйлығының лауреаты (2002).  

Саналы ғұмырын туған халқының əдеби мұраларын зерттеуге арнаған 
М.Мырзахметұлы «Мұхтар Əуезов жəне абайтану проблемалары» (1982), «Абай жүрген 
ізбенен» (1985), «Абайдың адамгершілік мұраттары» (1993), «Абайтану тарихы» (1994),  
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«Восхождение Мухтара Ауэзова к Абаю» (1995), «Абай жəне Шығыс» (1995), «Əуезов жəне 
Абай» (1997), «Түркістанда туған ойлар» (1998), «Түркістан Тараз арасы...» (2002) атты ірі 
монографиялық еңбектер мен жеті жүзден астам ғылыми-публицистикалық мақалалар 
жазды. «Абай Құнанбаев. Библиографиялық көрсеткіш» (1965, 1989), «Əдебиеттану-
хрестоматия» (1972), «Абай өмірі мен творчествосы» (1987), «Мұхтар Əуезовтің абайтанудан 
жарияланбаған материалдары» (1988), «Абайды оқы, таңырқа...»(1993), «Абайтану дəрістері» 
(1994), «Жүрегімнің түбіне терең бойла » (1995), «Абайтану дəрістерінің дерек көздері» 
(1997), «Абайды білмек парыз ойлы жасқа» (1997), «Түрік, қырғыз-қазақ һəм хандар 
шежіресі туралы» (1991), М.Əуезовтің «Əдебиет тарихы» (1991), «Үш анық» (1992), 
Шəкəрім Құдайбердіұлының «Мұсылмандық шарты» (1993), Құлмат Өмірəлиевтің «Абай 
афоризмі» (1995) т.б. еңбектерін құрастырып, алғысөздері мен түсініктерін жазды [2, Б. 6-9]  

М.Мырзахметұлы өзінің ғылыми зерттеулерінде абайтанудың қалыптасу кезеңінде 
өзіндік орны бар соны еңбектер мен тағылымды тұлғалардың бейнесін жаңа деректер 
легімен толықтырып отырады. Бұл абайтанудың қалыптасуында жаңа бетбұрыстардың 
қаншалықты деңгейде жүргізілгендігін анықтауымызға септігін тигізеді. Тіпті күллі қазақ 
əдебиетінің туу, қалыптасу, даму үрдісінің заңдылығын тануға үлесін қосатын елеулі мəні 
бар тың туындыларды алдымызға жайып салады. Солардың бірі Абай шығармаларын орыс 
тіліне аударып бастыру мəселесін өткір көтерген ағайынды Белослюдовтардың абайтану 
əлеміне қосқан өнегесі мен тамаша тұжырымдары деуімізге болады [3, 54 б.].  

М.Мырзахметұлының көзқарасынша ағайынды Белослюдовтардың Абай өлеңдерін 
орыс тіліне аударып бастыру хақында өзара жазысқан жеті хаты мен ақын мұрасы жөнінде, 
«Абай (Ибрахим) Құнанбаев», «Қазақ-татар жазушылары туралы Н.Н.Белослюдовтың 
қолжазба материалы» деген деректері қазіргі абайтану мен қазақ əдебиетін зерттеудегі 
құнды ғылыми қайнарлар. Ол осы қайнарлардың көзін тереңірек ашып, барлығын бүгінде 
жүйелі зерттеу қажеттігін алдыға қояды. 

М.Мырзахметұлының абайтану, əуезовтану салаларына байланысты жазылған зерттеу 
еңбектері – қазіргі əдебиеттану ғылымына қосылған қомақты дүниелер. Қазақ руханиятының 
игілігін еселеу əрі ұлт рухын аспандатуға арналған еңбектері ғалымның көп жылдық 
тəжірибесінің мəуелі жемісі. 

Мекемтас Мырзахметұлының зерттеу еңбектерінде абайтану мен мұхтартану, 
бауыржантану, иасауитанудың, Абайдың ақындық зертханасының жайы, ақын мұрасының 
рухани нəр алған қайнар көздері, Абай мұрасының шығыспен байланысы 1965 жылдан 
бастап терең зерттеле бастады. Абай мұрасындағы мораль философиясының негіздері оның 
исламға, адамгершілік мұраттарына қатысты зерттеліп ашылды. Қараханидтер заманынан 
бастау алған кемел адам мəселесі Жүсіп Баласағұнидың “Құтадғу білік” дастанында 
қамтылып, Иасауидің “хал ілімі” (камили инсани) арқылы негізделіп, Абайдың “толық адам 
ілімі” арқылы дəстүрлі жалғастық тауып даму жолдары жəуанмəртлік, яғни иманигүл (үш 
сүю) жайындағы Абай танымдары негізінде талданып‚ бір жүйеге түсірілді. Мырзахметұлы 
кеңестік кезеңде-ақ патшалық Ресейдің Қазақстанда жүргізген миссионерлік саясаты 
негіздерін əшкерелеп (“Қазақ қалай орыстандырылды”, 1993)‚ қазақ жеріндегі топонимдер 
мен антропонимдердің саяси-əлеуметтік сырларын ашып, қоғамдық ой-санаға ықпал етті. 
Абайтану мен мұхтартанудың ғылыми негізді қарым-қатынасын зерттеді. Абай 
шығармаларын жаңа қырынан талдап, ондағы айтылмай келген шығыстық мəселелер мен 
танылмай келген ойларды, шығыстық термин сөздерді бүгінгі күн талабы тұрғысынан 
жаңаша қорытып, ғылыми айналымға түсірді. Абайтанудың библиография көрсеткіштерін 
құрастырып (1965, 1988, 1995) алғы сөздерін жазды. “Абай” энциклопедиясы мен 
М.Əуезовтің 20 томдық, 50 томдық шығармалар жинағын шығаруға атсалысты [4, 12 б.].  

1961 жылы атақты жазушы өмірден өткен соң, «Абайтанудың М.Əуезовтен кейінгі 
дəуірі» басталып та кетті. Біршама үзілістен соң жаңа буын, жас талапкерлердің ғылыми-
зерттеу еңбектері басылым көре бастады. Осы жаңа буын, жас толқын жастар өкілі ғылыми 
тұрғыдан ізденіп, жаңа таным, тың көзқарас тұрғысынан келіп, Абай мұрасының шығыстық 
рухани қазына көздеріне қарым қатынасы жайлы күрделі мəселелер көтеріліп жатты. М. 
Əуезов танымын бастапқы табиғи қалпына келтіруге қызу атсалысып, оны ғылыми ойда 
қалыптастырған М.Мырзахметұлы болды.  

Қазақ əдебиетінің қуатты арнасына айналған абайтанудың ғылыми тұрғыдан зерттелу 
кезеңін ғалым М.Мырзахметұлы үш кезеңге бөліп қарастырады: «Бірінші кезең яғни абайтанудың 
алғашқы дəуірі ресми түрде баспасөз бетінде 1889 жылдан басталып 1934 жылмен аяқталады. 
Екінші кезеңі 1934 жыл мен 1961 жыл аралығындағы абайтанудың Мұхтар  
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Əуезов бастаған соны танымдардың заманымен аяқталады. Үшінші кезең 1961 жылдан 
кейінгі Абай мұрасын тереңдей танып зерттеу дəуірімен жалғаса- ды. Яғни ұлы ақын мұрасы 
жолында абайтану мен абайтанудың тарихы деп аталатын екі ғылыми арнаның пайда болуын 
көрсетеді» [5, 40 б.].  

Ақын туындыларының зерттелу тəртібі ертеректе басталғанымен, негізінен екі түрлі 
жолмен жүргізіліп келді: 1. «Абай шығармаларын əр түрлі көлемде топтастырып жариялау, 
оларды бірте-бірте толықтыру жолымен бұл мұраның тұрақтана бастаған түпнұсқасын туған 
халқына, дүние жүзі тілдеріне аудару арқылы тану; 2. Бүкіл əлемге танылып отырған Абай 
шығармаларын арнайы зерттеу нысанасына алып, түрлі ғылым саласында да зерттеу 
жұмыстарын қатар жүргізумен бірге ол мұра жөніндегі əрқилы деректер көзін де 
жинастырып, молықтыра беру» [10, 3 б.].  

М.Мырзахметұлы Абай мұрасын танудағы көзқарастардың үш салалы арнасы 
болғандығын ескертеді. Біріншісі; Абайды феодал табының ақыны деп танытып , осы тұрғыдан 
бағалаушылар: Сəбит Мұқанов, Бейсембай Кенжебаев, Шарапи Əлжанұлы, Қадір Қуанышұлы 
болды деп біледі. Зерттеушінің көзқарасынша, олар Абайды феодал табының бел баласы, 
идеологы деген теріс танымды ұстанды. Екіншісі; Көркем шығармаларда орынсыз түр қуалап, 
Абай мұрасын бағалауда да таза формалистік таным белең алды. З.Шашкин мен 
Е.Ысмайыловтың ақынның өлең өрнегін сөз еткен мақаласынан көрінген формалистік ағым, 
əсіресе Абай өлеңіндегі дыбыстарының қайталануынан себеп іздеп шектен тыс пікірлерге жол 
берді. Үшіншісі; Ғалымның өз сөзімен айтсақ: «Абай мұрасын тануда аса зиянды 
компоративизмге ұрынған таным да орын алды. Бұл танымды ұстанған кейбір зерттеушілер Абай 
қарасөздерімен жəне кейбір поэзиялық шығармаларымен толық түрде таныспай жатып-ақ 
(І.Қабылов, Ы.Мұстамбаев), ал кейбіреулері Абай шығармаларымен толық түрде танысып-ақ 
(І.Жансүгіров) ойшыл Абайды суретші Абайдан бөлек қарады. Ақынның дүниетанымынан оның 
ірі суреткерлік қуаттан туындаған шығармаларын бөле қарауы себепті Абайды ірі ақын, бірақ 
əлсіз ойшыл ретінде танытуға ұрынды», [6, Б. 98-99], – деп ақынның философиялық əлемін 
теріске шығарған І.Қабылов пен Ы.Мұстамбаевтың ой-пікірлеріне сын айтады.  

М.Мырзахметұлы өмірлік мəн-мағынаға айналған қазіргі абайтанудың көкейкесті 
мəселелерін бүгінгі уақыт талабы тұрғысынан бағамдайды да келешек абайтанушыларға 
нысана болар бағытын сілтейді. Олар: 1) көне дəуір, европа, орыс мəдениетіне байланысты 
қаралатын ақындық кітапханасының жайы мен Абай жəне орыстың классикалық əдебиеті; 2) 
Абай жəне қазақ əдебиеті; 3) Абай мұрасының халықтығы; 4) Абайдың реализмі; 5) Абайдың 
ақындық дəстүрі жəне оның қазіргі əдебиеттегі орны. Аталмыш тақырыптар қазіргі 
абайтанудың өзекті мəселелері [7, 290 б.].  

М.Мырзахметұлы – əдебиеттанушы ғалым болумен қатар, қазіргі қоғамдық өмірдің 
сан саласына қатысты, ұлт мүддесіне пайдалы, зерделі, ой-пайымдарымен бүгінгі таңдағы 
қоғамдық үрдістің ілгері дамуына үлесін қосып жүрген қайраткер. Бұған ғалымның əр 
кезеңде жазылған қоғамдық ой-пікірлерін айқындайтын ғылыми зерттеу еңбектері дəйекті 
дəлел. М.Мырзахметұлы еңбектерінде қазақ қоғамының жағдайын, патшалық Ресейден бері 
жалғасып келе жатқан қазақ жерін отаршылдықтың сан түрлі жымысқы тəсілдері 
тыңғылықты баяндалып, мұрағат деректері мен бұрын құпия сақталған құжаттар негізінде 
талдап зерделенеді. Ел тарихы, жер тарихы, тіл, сана сергелдеңі тəрізді ұлттық мүддеге 
көлеңкесін түсіретін қоғамдық құбылыстар зерделі ғалымды бей-жай қалдырмады [9].  

Ұлт болашағына сызат түсіретін мəселелер мен ауыр міндетті арқалаған ұлтжанды 
ғалым ақиқат танымды ұстанып , мұрағат қазынасынан табылған дəлелдерге сүйене отырып, 
ұлтына сүйеу бола білді. Ғалым не хақында ой өрнегін өрбітпесін, «Рухты жою – ұлтсыздану 
деген сөз. Ұлттықты сақтау – рухты сақтау деген сөз» деп қоғамға, халықтың көркем 
келешегі мен рухани жетілу жолына қатысты, ұлттық рухты аспандатар салиқалы пікірлерін 
ортаға салады. Қазақ қоғамындағы ұлттық сананы, ұлттық рухты қалыптастыруды басты 
мақсатқа қойған ғалым ұлттық мəселелерді көбірек қозғап, ұлттық рух пен сананы көтеруге 
септігін тигізетін өте құнды да терең ойлы ғылыми мақалалары мен еңбектерін жарыққа 
шығарды. Қазақстанның саяси-əлеуметтік, қоғамдық өмірінің əр қилы саласына арналып 
жазылған өткір публицистік мақалалары халық жүрегіне жылы жол тапқандығын сеніммен 
айта аламыз. Мекемтас Мырзахметұлы ұлттық рухани мəдениетіміз бен əдебиетіміздің даму 
жолында тағылым мен биік еңбектің үлгісін көрсеткен азамат [8].  

Қорыта айтқанда, əдебиеттанушы ғалым қазақ əдебиеті тарихын зерттеуде бірегей 
ғалым ретінде танылып, ұлттық əдебиеттану мен қоғамдық үрдістің өсіп-өркендеуіне 
қомақты үлес қосты. М.Мырзахметұлының абайтану, əуезовтану салаларын кешенді, жүйелі  
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зерделеуде атқарған ғылыми еңбектері ұлтымыздың руханият қазынасы қорына қосылған 
құндылықтар деп білеміз. 
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LESSON STUDY ТƏСІЛІ – МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КƏСІБИ 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРАТЫН ТƏСІЛ 
 

Мұғалімдердің кəсіби біліктілік деңгейін арттыруда кəсіби қоғамдастықтың маңызы 
өте зор. Өйткені кəсіби қоғамдастық мұғалімнің кəсіби деңгейін арттырып қана қоймай, 
оқушылардың сапалы білім алуына үлкен педагогикалық қолдау көрсетеді. Ал мектептерде 
Lesson Study – ді жүзеге асыру үшін құрылған мұғалімдер топтарын шағын қоғамдастықтың 
бастауы деуге болады. Lesson Study – мұғалім тəжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге 
бағытталған, 21 ғасыр адамдарының бойында қалыптасатын негізгі дағдылар, сыни ойлау, 
топта жұмыс істеу, шығармашыл қолдану, өмір бойы білім алу дағдыларын 
қалыптастыратын сабақтағы іс-əрекеттегі зерттеудің ерекше үлгісі болып табылатын 
педагогикалық тəсіл. Мектебімізде Lesson Study тəсілін деңгейлік курс оқыған əріптестеріміз 
2015 жылы бастады. Мұғалімдерді Lesson Study-сабақты зерттеу жұмысына қалай тарттық? 
Алдыменен, қызықтыру мақсатында əдістемелік семинарлар, коучингтер, шеберлік 
сабақтарын өткіздік. Қызығушылық танытқан ұстаздарымыз топтарға бірігіп, бірлесіп 
жоспар құрып, əртүрлі деңгейдегі оқушыларды анықтап, сабақты зерттеу жұмысын жүргізді. 
Мектеп, қала көлемінде іс тəжірибе де таратылды. Дегенмен, бір – екі циклден кейін үзіліп 
қалып, қайта жалғасып, нəтижесін нақты көре алмағанбыз. Неге? Неліктен сəтсіз болды? 
деген сұрақтардың жауабын, биыл қараша айында «Мұғалім тəжірибесіндегі зерттеу» кəсіби 
даму курсын оқып келген мектеп тренерлері зерттеп, өз болжамдарын айтты. Яғни, барлық 
қатысушыларға зерттеу сұрағының түсінікті болмағанын, бақылау, қадағалау парақтарының 
жүйелі қолданылмағынын анықтады. Сабақты зерттеу тəсілі мұғалімдерге не береді? 
Зерттеуді толыққанды қалай жүргізу керек? Зерттеуге қатысатын мұғалімнің рөлі қандай? 
сұрақтарына жауап беру үшін, коучинг, тренингтер, шеберлік-сабақтар жүргізілді. Lesson 
Study-де ең бастысы оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір тəсілді қалай дамытуға 
болатындығын анықтау мақсатында мұғалімдердің, оқушылардың оқу үдерісін қалай 
зерделейтіні талқыланды. Зерттеу барысына барлық топ мүшелері толық көлемде жəне 
бірдей дəрежеде үдеріске тартылатыны, өткізілген зерттеу сабағына, берілген баға жеке 
мұғалімге емес, тұтастай барлық топтың жұмысына қатысты берілетіні түсіндірілді. Зерттеу 
сұрағын қалай таңдау керек, сабақты бірлесіп жоспарлағанда неге көңіл бөлу керек, сабақты 
бақылаушылардың рөлі, оқушылардан сауалнама, сұхбат алу түрлерімен таныстырылды. 
Əрине, барлық ұстаздар бұл жаңалықты қуана қабылдай алмады, ішінара «бұрынғыдай бола 
бермеді ме» деп қарсылық білдіргендер болды. Түсіндірме жұмыстарынан кейін, мектеп 
директорының қолдауымен жоғарғы, орта, бастауыш сыныптардан 4 лессон стади тобы 
құрылып, мектептің зерттеу сұрағы анықталды. 
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Жоғарғы сынып мұғалімдері бір сыныпты таңдап алса, бастауыш сынып мұғалімдері 
барлық сабақты өздері беретін болғандықтан паралельдер бойынша топтасты. 2- сынып 
мұғалімдері бір зерттеу сұрағымен əр түрлі пəндерді таңдаса, 4- сынып мұғалімдері 
математика пəнін таңдап алды. Зерттеу сұрағын анықтау мақсатында деректер жинап, əр 
сыныптағы əр түрлі деңгейіндегі оқушыларды анықтады. Сабақты зерттеу іс-тəжірибеде іс 
жүзінде қалай іске асты, оқушы білімінің сапасына қалай əсер етті, тиімді, тиімсіз жақтары 
қандай болды? Міне, осы мəселелер бастауыш буынның 2-сынып мұғалімдерінен құралған 
«Lesson Study» тобының бірінші циклдан кейінгі берген кері байланысы мынандай болды. 
«Топ мүшелері ақылдасып, «Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың сөйлеу мəдениетін 
қалыптастыру» зерттеу тақырыбын, əр сыныптың зерттеу пəндерін (əдебиеттік оқу, 
математика, жаратылыстану) таңдап алды.  

«Зерттеу тақырыбын жүзеге асыру барысында бірлесіп, сабақты зерттей отырып, 
жұмыс істеуде ұстаздар арасында ұйымшылдық, бірлесіп жұмыс істеуге деген қызығушылық 
пайда болды. Сабаққа қажетті көрнекіліктерді бірлесіп дайындау тиімді болды. Ақылдасып, 
талқылай келе: «жалғыз сабақ беру үрдісінде мұғалімнің барлық оқушыларды бірдей 
бақылауы қиын, ал, сабақты бірлесіп зерттеу арқылы оқушылардың неден қиналатынын 
анықтап, тиімді əдіс -тəсілдер арқылы білім сапасын арттыруға болатындығын түсіндік. 
Зерттеу пəні əртүрлі болғанымен, сабаққа қажетті əдіс- тəсілдерді зерттеу сұрағына сай 
таңдаса, сабақтардың сапалы өтетініне көзіміз жетті. Сондықтан , Lesson study əдісі тиімді 
деген қорытындыға келдік». Міне, осындай пікірден кейін, бұл топтың Lesson studу –дің 
екінші циклін де жүйелі жалғастыратынына деген сеніміміз мол.  

4 сыныптардан құрылған топ, Lesson Study тəсілін жүзеге асыру үшін «Интербелсенді 
əдіс-тəсілдерді тиімді пайдалану арқылы оқуды жақсарту» тақырыбында математика пəнімен 
зерттеу жұмысын жүргізді. Осы топта зерттеуге қатысқан əріптесіміз «Менің сыныбымда 
Lesson Study тəсілі қалай жүргізілді? Зерттеу тақырыбы сабағымда қалай іске асты? сұрағы 
төңірегінде берген рефлексиясынан бұл тəсілдің мұғалімдердің тəжірибесін жақсартудағы 
маңызы жоғары екендігін көруге болады. 

«Мен сабағым кесте бойынша үшінші болып өтті. Алғашқы екі əріптестерімнің сабағында 
бақылаушы рөлін атқардым. Бақылаушының жұмысы өте жауапты екен. Сабақта таңдалынған 
əдіс - тəсілдер оқушы қажеттілігін қалай қанағаттандырады, қаншалықты тиімді екенін қалт 
жібермей қадағалап, бақылау парағына мұқият жазып тұру үлкен жауапкершілікті жүктейтінін 
түсіндім. Басқа сыныптың оқушыларынан сұхбат алу өте қызықты екен. Кейбір оқушының 
жауаптары өзіме ой салып, тəжірибеме өзгеріс енгізуге септігін тигізді десем артық айтқандық 
емес. Алғашқы əріптесімнің сабағынан кейін, оқушылардың оқуға деген ынтасын жақсарту үшін, 
Lesson Study –де шығармашылық жұмысқа көбірек көңіл бөлу, оқушылардың өзіне айтқызу, кез-
келген ситуациядан өздігінен шығу, сабақта проблемалық сұрақтарды өмірмен байланыстыра 
отырып қою, топтар арасында бəсекелестікті арттыратын тапсырмалар беру мəселелері 
ескерілсін деген пікірлер айтылды. Екінші сабақтан кейін, əр оқушының ойын жеткізуіне 
мүмкіндік туғызу, оқушы ойының дамуына қолдау көрсету, алған білімдерін өмірде дұрыс 
пайдалана білу мəселелері үшінші Lesson Study-де қамтылуы керектігі ескертілді.  

Сабақты жоспарлағанда топ мүшелері алдыңғы сабақтарда берілген ұсыныстардың 
орындалуына аса мəн бердік. Мен үшін сабақ өте сəтті өтті, өз сабағыма қанағаттанып 
шықтым. Əріптестеріміздің кері байланыстарында ойлау деңгейлері жоғары оқушылардың 
сабақ материалын толық көлемде меңгеріп, өзін көшбасшы ретінде таныта білгенін, орта 
деңгейдегі оқушыларға арнайы саралап əзірлеген тапсырмалар өз нəтижесін бергенін, бұл 
оқушылардың топтық жұмыста белсенділігі мен қызығушылығының артқанын айта келіп, 
кейбір оқушылардың айтылым дағдысына көңіл бөліну қажеттігі жайында ұсыныс білдірді.  

Lesson Study - мұғалімнің кəсіби білімін жетілдірудің ең бір тиімді əдісі екенін өзімнің 
зерттеуімде іске асырып көрдім. Бұрынғы ашық сабақты əр мұғалім жеке, өз бетімен 
жоспарлап өткізетін болса, Lesson Study – əдісінде бірлесіп сабақты жоспарлау, оқыту, 
қадағалау, оқыту мен оқуды талдау, өз қорытындыларын тұжырымдау, сабаққа берілетін 
баға жеке мұғалімге емес барлық топ мүшелеріне бағытталатынын түсіндік.  

Зерттеу сұрағын бірлесіп анықтау, сабақты бірлесіп жоспарлау арқылы «оқушы-
мұғалім», «оқушы-оқушы» үдерісін жүйелі дағдыға айналдырсақ, оқушы пікірімен санасақ, 
сабағымызды жоспарлағанда оқушы пікірін ескерсек, ғасырдың талабына сай сындарлы ой 
айта алатын жеке тұлға тəрбиелей аламыз деген ойға келдік. Жалпы зерттеу тобының мүшесі 
болғаныма қуанамын жəне зерттеуімді жүйелі, үзбей жалғастырсам, сынып оқушыларының 
білім сапасының артатынына кəміл сенемін»  
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Жалпы мектептегі топтардың қоғамдастық отырысында, атқарылған іс шараларды 
талқылағаннан кейін, көптеген мұғалімдердің Lesson Study-ге қатысты көзқарастары өзгерді. 
Сабақтан соңғы талқылау кезінде «сыншы дос» əріптестері мұғалімдердің өздері 
байқамайтын тұстарын айтып, бір - біріне сындарлы ұсыныстар берді, бұл өз кезегінде 
мұғалімдердің тəжірибесін жетілдіруге көмегін тигізді. Сабақты зерттеу үдерісіне қатысу 
арқылы өз тəжірибелеріндегі жақсы жəне кемшін тұстарын анықтай алды. Негізінен 
жоспарланған іс-əрекеттерді оқушылар қалай қабылдады? Несімен тиімді жəне тиімсіз 
болды? Қандай өзгерістер мен жетілдірулер енгізуге болады? Зерттеу сұрағы дұрыс 
таңдалынған ба? т.б. осындай сұрақтар төңірегінде пікір алмасқанда, төртінші сыныптарда 
барлығына ортақ таңдалынған «Интербелсенді əдіс-тəсілдерді тиімді пайдалану арқылы 
оқуды жақсарту» зерттеу сұрағы бір сыныптың математика сабағында толық ашылмады. 
Себебі, барлық төрт сыныпқа бірдей алған зерттеу тақырыбы осы сынып оқушыларының 
білім-білік дағдысына сəйкес келмейтіні анықталды. Бұл сыныптың оқушыларының 
математикадан ауызша тез есептеу дағдылары баяу болғандықтан, уақытты ұтымды 
пайдалана алмады. Сондықтан, зерттеу тобы қайтадан деректер жинап, сұхбат алғанда, 
оқушылар материалдың көптігін жəне оны меңгеруге уақыттың тапшы екенін атап өтті. 
Мұғалімдер зерттеу сұрағын таңдағанда əр сыныптағы оқушылардың ерекшеліктерін жəне 
тайм - менеджмент ережелерін ескеру керектігін түсінді. Сандық жəне сапалық деректерді 
талдау барысында «Білім сапасын арттыру мақсатында оқушылардың өз бетімен жұмысын 
жетілдіру» сұрағы таңдалынып, сабақ жоспары жасалынды. Сабақта қолданатын əдіс-
тəсілдерді сараптап, үлестірмелі материалдарды терең ойластырғандықтан келесі сабақ сəтті 
өтті. Бұл жағдай топ мүшелеріне қуаныш сыйлады. Мұғалімдердің Lesson Study тəсілі - 
кəсіби біліктілікті көтерудің, білім жетілдірудің, тəжірибе алмасудың оңтайлы əдісі 
екендігіне көздері жетті. Бұл - тек бір цикл аяқталғанда түйінделген ой. Алғашқыда 
сенімсіздікпен бастаған мұғалімдерде келесі циклға зор құлшыныс пайда болды. Lesson 
Study - оқушыға саналы білім беруді көздеген бір мақсатқа жұмылған ұстаздар шеберханасы 
десек еш артық айтқандық емес деп сөзімізді түйіндегіміз келеді. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ЖИВОПИСИ КАЗАХСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

70-90-Х ГОДОВ XX ВЕКА 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию репрезентации женского образа в 
живописи казахстанских художников 70-90-х годов XX века. В фокусе внимания - портреты 
девушек-работниц, героинь труда, красавиц и умниц, дочерей, жен, подруг и бабушек 
художников. Образы разные, далекие по годам, разделяющим порой героинь на картинах и 
зрителей. Но в то же время – близкие: по духу, настроению, эмоциям.  

Почти все художники-портретисты, когда-либо обращались к образу женщины в 
своих работах. В них отражались не только взгляды и эстетика самого живописца, но и 
исторически сложившиеся представление о роли женщины в обществе.  

Как бы там ни было, художник вкладывает в произведение, прежде всего, своё 
понимание идеала женской красоты.  

Ключевые слова: живопись, казахстанские художники, женский образ, казахстанская 
изобразительная школа. 

Женщина всегда у нас ассоциируется с любовью, с солнцем, с теплотой, с плодородием. 
 неслучайно на протяжении, наверное, всей тысячелетней истории искусства художники 
обращались к образу женщины. Женщина всегда была музой для художника. Женщина-мать, 
женщина-подруга, женщина-возлюбленная, ее всегда воспевали художники и поэты.  

Женщина отображена в живописных полотнах, росписи и фресках, скульптуре, музыке и 
балете, в прозе и поэзии. Это целый мир. И не зря в казахском народе есть пословица: 
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«Женщина одной рукой качает колыбель, а на другой держит мир». Это неисчерпаемая тема 
для искусства. 

«Тема женщины, ее внутреннего мира и отношения к ней в разные исторические эпохи  
 всегда занимала особое место в изобразительном искусстве. Едва ли найдется художник, 
который не пытался бы постичь эту тайну, но каждый открывал ее по-своему. Духовная 
красота и различные грани сложного мира современной женщины привлекали внимание 
очень известных художников советского периода, произведения которых сегодня уже стали 
классикой казахстанской изобразительной школы. В их числе В.И. Антощенко-Оленев, Е.М. 
Сидоркин, Е. Карасулова, К.Я. Баранов, М.М. Беляев, М. Аманжолов, В.И. Крылов, Сахи 
Романов, О.Д. Кужеленко, А.С. Бейсембинов, Н.С. Гаев, А.Г. Галимбаева, В.М. Фролова, 
Н.А. Наседкин, Д.К. Алиев и многие другие. 

Разнообразием творческих индивидуальностей отличается поколение художников, 
вошедших в изобразительное искусство Казахстана в середине 1950-х годов: Канафия 
Тельжанов, Камиль Шаяхметов, Сабур Мамбеев и другие. Женские образы на их полотнах то 
необычайно лиричны, хрупки и нежны, то импульсивны и энергичны, то наполнены 
внутренней силой. Из произведений художников, чей творческий путь начался в конце 1960-
х – начале 1970-х годов, таких как Салихитдин Айтбаев, Абдрашид Сыдыханов, Шаймардан 
Сариев и прочие. Живопись этих мастеров, как отмечают специалисты, отличается 
значительной долей декоративности и стремлением к обобщенной пластике форм. 
 

Невозможно нарисовать женщину не красивой. Женщина сама по себе неиссякаемый 
источник красоты. Во-первых, это природная пластичность, чувственные пропорции, линии 
фигуры или россыпь волос, выразительность глаз. Но главное, это внутренняя красота, со всеми 
своими гранями: безудержным огнем или безмятежным спокойствием, полная глубокой тайны, 
либо легкая как пушинка, в общем, то смешение сил, которые носит в себе каждая женщина. 
Наверное, поэтому женщина в моем творчестве занимает особое место. Это и исторические 
образы, такие как Суюмбике, Евразия, Аура нежности или аллегорические и обнаженные 
фигуры, также и современные портреты, например портрет Бибигуль Тулегеновой и многие 
другие портреты. В изобразительном искусстве основная задача передать настроение, и только 
через красоту зритель принимает духовное наслаждение. Мы уверены, что задача искусства 
именно в этом - дарить наслаждение. И именно женщина отражает образы нежности, надежды, 
заботы. И каждая героиня - это личность.  

Красотой и цельностью образа привлекает работа: «Портрет К. Доненбаевой» 
заслуженного деятеля Казахской ССР Валентина Антощенко-Оленева. Камшат Доненбаева была 
всеми известной казахстанской трактористкой, депутатом Верховного Совета СССР, которая за 
выдающиеся успехи в труде получившая звание Героя Социалистического труда. Поиском 
идеала женщины-матери, труженицы, созерцанием ее духовной красоты пронизан графический 
лист заслуженного деятеля Казахской ССР Константина Баранова «Утро целины». Его же 
произведения «Ожидание», «Ремонт сетей» и «Рыбачка» из серии «Рыбачки Балхаша » 
отличаются продуманной выразительностью образного решения и рассказывают о суровой 
жизни женщин-морячек, об их самоотверженном труде. В листах музейного собрания «Перед 
экзаменами» заслуженного деятеля искусств КазССР Виктора Крылова, «Искусствовед» 
Народного художника Казахстана Николая Гаева и «Медсестра» Николая Наседкина воссозданы 
образы женщин -современниц, представительниц самых разных профессий и призваний. Свой 
вклад в тему внесли и прекрасные представительницы профессии - художницы Елена 
Бейсембинова, Ольга Кужеленко и Народный художник КазССР Айша Галимбаева. Их 
искусство представлено работами «Золотые травы», «Ромашки», «Натюрморт ». Нежностью и 
почти детской хрупкостью трогает образ юной «Красавицы Карашаш» в работе Арсена 
Бейсембинова. Творчество Народного художника КазССР, лауреата Государственной премии 
КазССР имени Ч. Валиханова Евгения Сидоркина  
 особая страница в изобразительном искусстве Казахстана. Его главная тема - прошлое и 
настоящее Казахстана, фольклор и история казахского народа, ну и, конечно же, 
неповторимые женские образы. Прекрасный «Портрет матери» не перестает восхищать 
цельностью и выразительностью художественного образа. 

Разные поколения, разные художники, разные произведения. Общее одно – когда 
художник обращается к образу женщины, его произведение наполняется особой теплотой, 
особым смыслом. Тема женщины всегда останется одной из главных тем в изобразительном 
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искусстве, потому что женщина воплощает в себе то, без чего не может существовать 
искусство - любовь и красоту.  

Здесь и знаменитые работы Гульфайрус Исмаиловой. Ею созданы театральные 
женские портреты, почти сразу ставшие классикой казахского изобразительного искусства, 
это «Казахский вальс» - портрет Шары Жиенкуловой, портрет Шолпан Джандарбековой в 
роли Ак-Токты и Куляш Байсеитовой в роли Кыз Жибек . С этих работ начинается главная 
тема в живописи Исмаиловой – образы выдающихся актрис, певиц, балерин, сделавших 
значительный вклад в современную культуру Казахстана. В названных портретах 
сценическая роль, ее характер и рисунок превалируют в художественном решении 
портретов. Театр, как праздник, торжество искусства и сила вдохновения – главный мотив 
этих работ. Позже Исмаилова выбирает другой подход, стремясь к портретному сходству – 
таковы портреты Бибигуль Тулегеновой, Хадиши Букеевой, Дины Нурпеисовой, балерины 
Людмилы Ли, художницы Анны Христовой и др. 
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ АЛУ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАР БАЛАНЫҢ АТА-АНАЛАРЫН 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ МƏСЕЛЕСІ 
 

Бүгінгі күні білім беру саласында əртүрлі сипаттағы, бағыттылығы мен маңыздылығы 
көп инновациялар, үлкен немесе шағын Мемлекеттік реформалар жүргізіледі, оқыту 
əдістемесі мен технологиясына, ұйымдастыру мен мазмұнына жаңашылдықтар енгізілуде. 
Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік жылдары ішінде осы бағытта елеулі өзгерістерге 
қол жеткізілді. Инклюзивті білім беруді дамыту туралы 2011 жылдан басталғандығы жайлы 
толыққанды айтқанымызбен (2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасын бекіту), бірақ бұл осы бағыттағы алдыңғы жылдардағы 
жұмыстың жоқтығын білдірмейді [1].  

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері: бəрінің сапалы 
білім алуға тең құқылығы, білім беру жүйесін дамытудың басымдығы жəне əр тұлғаның 
зияткерлік дамуын, психофизиологиялық жəне жеке ерекшеліктерін ескере келе, халыққа 
арналған білім берудің барлық деңгейлерінің қол жетімділігі болып табылады. 

Елдегі арнайы жəне инклюзивті білім беруді дамытудың қазіргі кезеңдегі міндеттері - 
барлық балаларды сапалы білім беруге қосу процесі, көпшілік мектептерге арнайы жəне 
инклюзивті білім беруді енгізу, ерекше оқу қажеттілігі бар балалардың жеке траекториясын 
дамытуға бағытталған білім беру моделін құру. 

Бірінші кезекте Республикада ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың 
тіршілік ету жағдайын жақсартуға бағытталған нормативтік құқықтық база жетілдірілді. 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заң», «Қазақстан Республикасындағы Баланың 
құқықтары туралы Заң», «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық 
түзеу арқылы қолдау туралы Заң» жəне басқа да нормативтік-құқықтық актілер қабылданды 
[2].  

Қазіргі қоғамда «ерекше білім беру қажеттілігі» ұғымының пайда болғанына көп уақыт 
болған жоқ. Шетелде бұл ұғым қолданысқа ертерек енді. Ерекше білім беру қажеттілігі 
ұғымының пайда болуы мен таралуы қоғамның өмірлік мүмкіндіктері шектеулі балаларға, 
сондай-ақ жағдайдың еркі бойынша өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға көмектесуге 
тырысатынын білдіреді. Қоғам мұндай балаларға өмірге бейімделуге көмектесе бастайды.  

Ерекше білім беру қажеттілігі - бұл «аномальды даму», «дамудың бұзылуы», 
«дамудағы ауытқулар» сияқты ұғымдарды жаппай пайдаланудан біртіндеп ығыстыратын 
ұғым. Ол баланың қалыпты екенін анықтамайды,оның қоғамның басқа мүшелерінен ерекше 
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айырмашылығы жоқ , бірақ оны оқыту үшін ерекше жағдайлар жасау қажеттігіне назар 
аударады. Бұл оның өмірін қолайлы жəне қарапайым адамдар жүргізетін адамға барынша 
жақын етеді.  

Қазіргі уақытта балалар танымдық функцияларды түзету бойынша қосымша 
ынталандыру сабақтарын қажет етеді. Танымдық іс-əрекетті дамыту өзіндік мақсат емес. 
Баланың мұны істей алуы үшін емес, оның қоршаған əлемде жақсы бағдар алуы үшін, өз 
өмірін ұйымдастыру үшін , одан əрі дербес болу үшін ойлауға үйрету қажет. Бұл инклюзивті 
білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларды психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеу тəжірибесінде инновациялық педагогикалық технологияларды 
қолдану мəселелерін өзектендіреді.  

«Инклюзия » ұғымы ағылшын тілінен аударғанда «қосылу» дегенді білдіреді. 
Инклюзивті білім беру (фр. Inclusif-лат. includе – енгізу, қамту). Инклюзивті білім беру - бұл 
барлық білім алушылар, олардың дене, психикалық, зияткерлік , мəдени-этникалық, тілдік 
жəне өзге де ерекшеліктеріне қарамастан, жалпы білім беру жүйесіне енгізілген жəне 
тұрғылықты жері бойынша өзінің құрдастарымен бірге мүгедектіксіз бір жалпы білім беретін 
мектептерде оқитын оқу процесін ерекше ұйымдастыру. Жалпы білім беретін оқу 
орындарында инклюзивті оқыту тұрғылықты жері бойынша білім алуға ерекше білім беру 
қажеттілігі бар балалардың құқықтарын іске асырады, оларды əлеуметтендіру жəне қоғамға 
интеграциялау, ата-аналарды оқу-тəрбие процесіне қатысуға тарту [3, 4].  

Ерекше білім беру қажеттілігі бар баланы тəрбиелеп отырған ата-аналардың өмірі 
бірқатар деструктивті уайымдармен жүреді. Көбінесе, отбасы мүшелері мұндай баланы оңалтуға, 
бейімдеуге жəне дамытуға жəрдемдесетін жағдайлар жасау үшін ресурстарымен болмаса, өздері 
психологиялық көмекке мұқтаж болады. Ересек адамдарға дене денсаулығын, жан тепе-теңдігін, 
шыдамдылық пен өмір сүйгіштікті сақтау маңызды. Балаға қатысты ата-аналар қалай əрекет 
ететіндігіне баланың өзінің жəне жалпы отбасының тағдыры байланысты болады. Сондықтан да, 
ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға көмек көрсетудің ең жақсы тəсілі олардың ата-
аналарын жəне отбасының басқа мүшелерін сүйемелдеу болуы мүмкін [5].  

Психологиялық -педагогикалық сүйемелдеудің идеялары мен мəселелерін, оның 
ұйымдастырылуы мен мазмұнын М. Р. Битянова, Б. С. Братусь, Е. В. Бурмистрова, О. С. 
Газман, И. В. Дубровина, Е. И. Исаев, Е. И. Казакова, А. И. Красило, В. Е. Летунова, Н. Н. 
Михайлова, А. В. Мудрик, С. Д. Поляков, М. И. Роговцева, К. Роджерс, Н. Ю. Синягина, В. 
И. Слободчиков, Ф. М. Фрумин, А. Т. Цукерман, Л.М. Шипицына, И.С. Якиманская жəне 
т.б. қарастырды. Ең алғаш рет «сүйемелдеу» ұғымы Г. Бардиер, Н. Розман, Т. Чередникова 
еңбектерінде көрініс тапты [6].  

Е. И. Казакова сүйемелдеуді өмірлік таңдау жағдайларында даму субъектісінің 
неғұрлым барабар шешімдер қабылдауы үшін жағдай жасауды қамтамасыз ететін əдіс 
ретінде түсіндіреді. Бұл тұрғыда даму субъектісі адам да, сапалы өзгеріп отыратын жүйе де 
болып табылады. Өмірлік таңдау жағдайы - бұл адамның өзі үшін регрессивті немесе 
прогрессивті даму жолын анықтайтын қиын жағдайлар [7].  

Сонымен қатар, сүйемелдеу теориясындағы орталық ұстаным субъектінің даму 
проблемасының тасымалдаушысы тек қана педагогтар мен баланың өзі ғана емес, сонымен 
қатар жақын ортадағы адамдар да, оның ішінде ата-аналар да бола алады деген ереже болып 
табылады. 

Білім беру саласында «психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу» түсінігі, М. Р. 
Битянованың түсіндірмесінде кеңінен қолданылады, ол білім беруді жаңғырту шеңберінде 
оқу-тəрбие үдерісін ұйымдастыру мəселелерін көрсетеді. Педагогтармен өзара іс-əрекет 
жағдайында табысты оқыту жəне оның психологиялық дамуы үшін тек өзекті аймаққа ғана 
емес, баланың жақын даму аймағына бағытталған əлеуметтік жəне психологиялық жағдайлар 
жасауға бағытталған педагог-психологтың кəсіби қызметінің жүйесі ретінде психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеу туралы түсінік аса ықпалды болып табылады [2].  

Л. М. Шипицынаның пікірінше, «сүйемелдеу - бұл кешенді əдіс, оның негізінде ертіп 
жүруші мен еріп жүрушінің өзара іс-əрекетінің бірлігі жатыр». Автор сүйемелдеу процесін 
«психологтың, педагогтың, медиктің жəне оқушылардың тікелей немесе жанама өзара іс-
əрекеті» деп қарастырады [9, б. 103]. 

Ерекше білім беру қажеттілігі бар баланы психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеудің тиімділігі, яғни оны абилитациялау, оңалту, əлеуметтік бейімдеу жəне 
интеграциялау процесі көп жағдайда ата-аналар мен балалар арасындағы жеке қарым- 
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қатынастарға, тəрбие үдерісіне қатысатын отбасы мүшелерінде бар кешенді мəселелерді 
шешуге байланысты.  

Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалары бар ата-аналардың проблемалары кешенді 
жəне жүйелі сипатқа ие жəне олардың көріністері өте алуан түрлі: 

 бала дамуындағы ауытқуларға қатысы өмірлік қайғылы оқиға ретінде; 
 баланың жетістіктеріне жəне өзекті жағдайға қатысты ата-аналардың күтуінің 

сəйкессіздігі; 
 экзистенциалды бостықтан, күнəдан жəне үрейден, жалпы көңіл-күйдің жəне өмірлік 

перспективасыздықтың тежелген аясынан, өлімнің қорқынышынан тұратын эмоциялық 
сипаттағы қиындықтар кешені;  

 өз тағдырын құрудан бас тарту; 
 толық емес кешендерді өзектендіру;  
 жалпы отбасылық шиеленісті дамыту; 
 ата-аналардың ерекше қорғаныштық жəне орнын толтырушылық мінез-құлқы;  
 өзін жəне жұбайын төмендетіп бағалау жəне т. б. 
Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалары бар ата-аналардың проблемалары 

соншалықты терең жəне кең болуы мүмкін, сондықтан оларды бір жолғы психологиялық 
кеңес шеңберінде шешуге болмайды. Педагог-психологтың ата-аналардың осы 
категориясымен жұмыс істеуінің қажетті шарты психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, 
яғни қажет болған жағдайда басқа мамандарды тарта отырып, бірнеше рет кездесулер 
ұйымдастыру қажеттілігі туындайды.  

Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалары бар балалардың ата-аналарына 
психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру үшін бірнеше шарттарды сақтау 
қажеттілігі туындайды:  

-педагог-психологтың ата-анасымен кездесуі бірнеше рет болуы тиіс. Ұзақ уақыт 
бойы жиналған проблемаларды бір кездесу үшін шешу мүмкін емес. Ата-аналарға маманмен 
бірнеше рет кездесуге дайын болу керек;  

 түзету процесінде ата-ананың белсенділігі маңызды. Ол пассивті бақылаушы ретінде 
əрекет етпеуі керек. Түзету жұмысы ата-аналардың жоғары мотивациясы, олардың табысқа 
жəне өз көзқарастарын, нанымдарын, болжамдарын жəне стереотиптерін қайта пайымдауға 
бағытталған терең ішкі жұмысқа бағытталуы жағдайында ғана нəтижелі болады. Ата-
аналардың белсенді əрекет етуші ұстанымына мотивациясы педагог-психологтың маңызды 
міндеттерінің бірі ретінде əрекет етеді; 

 барлық отбасы мүшелерінің, мүмкіндігінше жақын ортаның түзету жұмыстарына 
қатысу. Мұндай отбасылардағы мəселелер ата-аналардың бірінің жеке мəселесі емес, ал 
мəселе жалпы отбасылық жəне оны бүкіл отбасымен шешу қажет. Əйтпесе, кері процесс 
болуы мүмкін жəне жұмыс тиімділігі өте төмен болады. 

Ата-аналармен өзараəрекет педагогикалық жəне психологиялық бағытта жүзеге 
асырылады. Психологиялық бағыт ата-аналардың, бірінші кезекте ананың өмірлік құндылықтары 
иерархиясын қайта құрылымдауды мақсат етіп қояды. Ол өзін-өзі тануды оңтайландыруға 
бағытталған жəне оның баламен өзара іс-əрекетінің адекватты тəсілдерін қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Бұл процесс баланың ата-анасы болатын эмоциялық стресстің фрустрациялық 
əсерінің бейтараптануы немесе айқындылық деңгейінің төмендеуі жағдайында мүмкін болады. 
Алайда, жеке жəне тұлғааралық салаларды психологиялық түзету əкелер жұмыста жұмыс 
істейтіндіктен, ал аналар баламен көп уақыт жұмыс істейтіндіктен ерекше білім беру қажеттілігі 
бар балалардың аналарымен жиі жүргізілетінін мойындау керек.  

И. Ю. Левченко мен В. В. Ткачевтің пікірінше, ана үшін мұндай қызмет түзету 
бағытындағы баланың білімі болуы тиіс. Ананы өз баласымен түзету жұмысына қосу оның 
болашағын қалыптастыруға дербес қатысуға мүмкіндік береді жəне өзінің ішкі əлеуетін 
көрсетуге мүмкіндік береді, оның өзін-өзі бағалауын түзетуге, өзін-өзі құрметтеуді арттыруға 
қызмет етеді жəне сонымен бір мезгілде отбасындағы эмоциялық теңгерімсіздікті төмендетуге 
ықпал етеді. Ерекше білім беру қажеттілігі бар баланың анасы түзету оқыту əдістемесінде 
ұсынылатын арнайы дидактикалық тəсілдердің белгілі бір жиынтығына оқытылады. Ана мен 
баланы оқыту психологиялық құралдардың көмегімен педагог-психологтың басшылығымен 
жүргізіледі. Сонымен қатар, балаға білім беру ретінде жүзеге асырылатын педагогикалық 
процесс оның анасына қатысты психокоррекциялық өзгерістерге айналады [10]. 

Педагог-психологтың ерекше білім беру қажеттілігі бар баланың отбасын 
сүйемелдеудегі рөлі жетекші болып табылады. Маман ата-аналарды оқу-білім беру процесіне  
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қатыстырады, олардың көмегіне бала мұқтаж екенін, анасы мен əкесі оған ең қажетті қолдау 
көрсете алатынына сендіреді. Педагог-психолог жақын балада оның даму үдерісіне деген 
қызығушылықты қалыптастырады, ол үшін маңызды нəтижелер болатын «кішкентай» 
жетістігін көрсетеді. Маман отбасы мүшелерінде табыстылық сезімін, сондай-ақ 
психологиялық-педагогикалық саладағы құзыреттілікті дамытады, тұлғалық өзін-өзі 
белсендірудің əлеуетін ашады, баланы оқытуға шығармашылық тəсілдерді іздестіруді 
ынталандырады жəне оның мүмкіндіктерін зерттеуге қатысуға, онымен жұмыс істеуге 
шығармашылық ойларды іске асыруға тілек білдіреді.  

Отбасы мүшелерін баламен жұмыс істеуге тарта отырып, педагог-психолог оларға 
табыс қуанышын сезінуге, жағымды эмоциялық реакцияларды бекітеді. Бұл білім беру 
процесін психокоррекциялық ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Маманның басты 
міндеті-ата-аналарға өз қызметін жүзеге асыру арқылы пайда болған жағдайдан шығу жəне 
іздеу мүмкіндігін көрсету. Нəтижесінде, ата-аналардың тəрбие жəне оқыту қызметі олардың 
жеке басын баланы қабылдауға жəне оның қадір-қасиеті мен кемшіліктерін объективті 
бағалауға қайта құруға жəрдемдеседі.  

Шағын топ ретінде отбасы өзінің барлық мүшелеріне қатысты қарым-қатынас, 
эмоционалды қарым-қатынас қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдай жасайды, олар 
келешекте əлеуметтік бейімделудің негізі болады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар бала 
ата-аналармен эмоциялық - оң қарым-қатынас жасау қажеттілігін сезінеді. Қарым-қатынас 
барысында пайда болған эмоциялар оның психикалық денсаулығына əсер етеді, оның 
қоршаған əлемге деген көзқарасын анықтайды.  

Сонымен, педагог-психолог ата-аналармен өзара іс-əрекет жасай отырып, 
дидактикалық білімнің белгілі бір минимумын беріп қана қоймай, сонымен қатар оларға 
сүйемелдеу процесіне қатысушылар ретінде өз мүмкіндіктеріне сенімділік ұялатады. Маман, 
бұл жұмыстың қажеттілігін ұғынуға көмектесіп, кез келген нұсқада, тіпті ол сəтсіз аяқталса 
да, қолдау көрсетеді. Балаға шығармашылық жəне эмоционалдық қарым-қатынасқа 
негізделген бірлескен түзету-дамыту қызметі тіпті ұзақ стресс кезінде де отбасы мүшелерінің 
бұзылған ішкі психологиялық жай-күйін нивелирлеуге, олардың өмірлік ресурстарын 
өзектендіруге мүмкіндік береді. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙIНГI МЕКЕМЕДЕ AТA-AНAМЕН ЖҮРГIЗIЛЕТIН ЖҰМЫС 

ФОРМAЛAРЫ МЕН ТҮРЛЕРI 
 

Жaс ұрпaқты осы тұрғыдa тəрбиелеуде отбaсы мaңызды орын aлaды. «Бaлaның бaс 
ұстaзы – aтa-aнa». Мұны ескермейiнше отбaсындa бaлa өсiру, жaңaшa өмiр сaлтын ежелгi 
құндылықтaрмен бaйлaныстырa отырып, келешектiң сaнaлы ұрпaғын қaлыптaстыру – бүгiнгi 
күн тaлaбы.  

Отбaсы тəрбиесiнiң негiзгi мəнi отбaсындaғы өзaрa ынтымaқтaстық пен түсiнiстiк 
болып тaбылaды. Бaлaлaр aтa-aнaсының еңбектегi iсiне көңiл бөлiп, оны түсiнуге тырысaды. 
Aтa-aнaлaр дa бaлaлaрының күн сaйынғы əрекеттерiн қaдaғaлaп жaғдaйлaрын бiлiп отырaды. 
Отбaсының берiк негiзi мiне, осы рухaни мүдденiң бiрлiгiнде. Оның бiртұтaс ынтымaқтa 
болуы, береке бiрлiгi ең aлдымен aтa-aнa мүддесiнiң мəнi мен мaғынaсындa, əке мен 
шешенiң бiр-бiрiне, бaлaлaрынa, олaрдың достaры мен жолдaстaрынa деген қaрым-
қaтынaсынa бaйлaнысты болaды.  

Босaғaсы берiк отбaсындa əрбiр aдaм өзaрa қaмқорлық пен тaтулыққa, үй-iшi 
жұмыстaрын жұмылa кiрiсiп орындaуғa, жaқсы мен жaмaн турaлы пiкiрлерiн ортaғa сaлып 
ұштaстыруғa, қaрaжaтты дұрыс бөлiп тұтынуғa, еңбекпен тaбылғaн aқшa құнын бaғaлaп, 
қaдiрлеуге үйренедi. Отбaсындaғы тiршiлiктiң дұрыс ұйымдaстырылуы бaлaлaрдың еңбекқор 
болуы, əр нəрсеге жоғaры жaуaпкершiлiк сезiммен қaрaу, aдaмды құрметтеу сияқты 
aдaмгершiлiк қaсиеттердiң қaлыптaсуынa мүмкiндiк туғызaды [1]. 

Бaлaның aдaмдaрмен қaрым-қaтынaс жaсaуы, қоғaмғa енуi отбaсынaн бaстaлaды. 
Сондaй-aқ, отбaсының бaлaның дaмуы мен қaлыптaсуы үрдiсiндегi рөлi де ерекше. 
Отбaсындa тұрмыстың белгiлi жaғдaйлaры жaсaлaды, мəдени ортa қaлыптaсaды, сезiмдiк 
күйлер орнығaды. 

«Ұядa не көрсең ұшқaндa соны aлaсың» дегендей бaлa тəрбиесi ол дүниге келген 
күннен бaстaлaды. Бaлa өскен сaйын, оның тəрбиесi де күрделенiп, оғaн қойылaтын тaлaптaр 
дa күшейе түседi. Aқыл -ойының дaмуы, ұнaмды мiнез-құлқын қaлыптaстыру ең негiзгi 
мiндетке aйнaлaды. Оның негiзгi отбaсындa мектепке дейiнгi жaстa қaлaнaды. 

Қaзiргi ХХI ғaсырдaғы қaзaқ отбaсының негiзгi мiндетi – қоғaмдық, топтық жəне жеке 
қaжеттiлiктi қaнaғaттaндыру. Бұл ғaсырдaғы тəуелсiз болып aттaғaн Қaзaқстaн мемлекетiнiң 
əлеуметтiк ұясы болғaндықтaн, отбaсы бiрнеше мaңызды тaлaптaрды орындaуды мойнынa 
aлaды. Сондaй-aқ, отбaсының əрбiр мүшелерiнiң ортaқ мүддесiн бaсты мiндет етедi. 

Aдaм бaлaсының қaлaуыншa отбaсын құрып ұрпaқ тaрaтуы, бiрлесiп қaлыптaсқaн 
өмiр сaлтымен ғұмыр кешуi, ғaсырдaн ғaсырғa мирaс болғaн –этномəдениет негiзi. 
Aдaмзaтқa этномəдени құндылық болып сaнaлғaн отбaсылық өмiрдiң қaзaқ ұлты үшiн де 
мaқсaт-мүддесi ерекше [2]. 

Əрбiр отбaсыны, оның тұрмыс жaғдaйын, бaлaны тəрбиелеу жүйесiн жaқсы бiлу үшiн, 
қaжеттi өзaрa түсiнiсу мен сенiм қaлыптaстыру үшiн мектепке дейiнгi мекемелердiң 
қызметкерлерi aтa-aнaлaрмен жеке жұмыстың aлуaн түрлi формaлaрын пaйдaлaнaды, бұлaр: 
əңгiмелер, кеңестер, отбaсылaрынa бaру, жекелеген aнaлaрды, əкелердi бaлaлaр бaқшaсынa 
шaқыру, жеке ескерткiш кiтaпшaлaр мен жылжымa-пaпкaлaр жaсaу.  

Aтa-aнaлaрмен жəне отбaсының бaсқa дa мүшелерiмен əңгiме ертеңгiсiн жəне кешкiсiн, 
бaлaлaрды бaлaлaр бaқшaсынa əкелген жəне үйге aлғaн кезде өткiзiлуi мүмкiн. Тəрбиешi əңгiме 
өткiзу үшiн aтa-aнaлaрды немесе отбaсының бaсқa мүшелерiн aрнaйы шaқырa aлaды.  

Тəрбиешiнiң aтa-aнaлaрмен тaңертеңгi кездесу əңгiмелерi қысқa болaды, бiрaқ бaлaның 
көңiл күйiн бiлу үшiн, сондaй-aқ оның жaқындaрының көңiлiн көтерiп, тəрбиешiге сенiм сезiмiн 
туғызу үшiн ол əңгiмелердiң көп мaңызы бaр. Бaлaның кешкi уaқытты жəне түндi қaлaй 
өткiзгенiн сұрaғaннaн кейiн тəрбиешi aтa-aнaлaрғa бүгiн қaндaй қызықтaр болaтынын: пaркке 
экскурсияғa бaрaтынын, музыкa сaбaғы болaтынын мүмкiндiгiнше қысқa хaбaрлaйды.  

Aтa-aнaлaрмен кешкi əңгiмелер де уaқыт жaғынaн шектеулi. Педaгог олaрдың 
кейбiреулерiне бaлaлaр бaқшaсындa бaлaның күндi қaлaй өткiзгенiн, өзiн қaлaй ұстaғaнын, не 
нəрсеге нaзaр aудaру керек екенiн aйтaды; мысaлы, aтa-aнaлaрғa бaлaсының жaқсы кезекшi 
болғaнын, оғaн өзi тұрaтын көшемен тaнысып келуге тaпсырмa берiлгенiн, осы жөнiнде оғaн  
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көмектесу керек екенiн aйтaды. Бaлaның үстiнен aтa -aнaғa шaғым aйтуғa болмaйды, өйткенi 
олaрдың бұғaн реaкциясы педaгогикaлық тұрғыдaн жaрaмсыз болып шығуы мүмкiн. Жиi 
шaғымдaнa беру тəрбиешiнiң педaгогтық дəрменсiздiгiн ғaнa дəлелдейдi [3].  

Aтa-aнaлaрмен кешкi əңгiме кезiнде мектеп жaсынa дейiнгi бaлaның сыртқы пiшiнiне 
қaтысты ескертпелер aйтылуы дa мүмкiн (шaшының өсiп кеткенi, aяқ киiмiнiң тaрлығы) 
мұндaй ескертпенi əдептi түрде, aқыл-кеңесiн бaлaғa деген қaмқорлықпен негiздей отырып 
aйту керек. 

Aтa-aнaлaрмен əңгiмелер қысқaшa болғaнымен мaзмұнды, олaр үшiн пaйдaлы болуғa 
тиiс. Бұғaн тəрбиешiнiң жaқсы дaйындығы, iзгi ниетi көмектеседi. 

Aтa-aн aлaрмен бaлaлaр бaқшaсының меңгерушiсi де, медицинa қызметкерлерi де 
əңгiмелеседi. 

Aтa-aнaлaрғa кеңестер олaрдың бaлa тəрбиелеуде жiберген қaндaй дa бiр aғaттықтaры мен 
қaтелiктерiн тaлдaу үшiн неғұрлым келелi əңгiме қозғaп, жaғдaйды түзету жөнiнде сaпaлы кеңес 
пен нұсқaу беру қaжеттiгi туғaн кезде өткiзiледi. Мысaлы, бaл aның қиқырлaну себебi 
отбaсындaғы терiс тəрбиеден екенiне көз i жеткен тəрбиешi қиқaрлық себебiн түсiндiрiп, оны 
жоюдың жолдaрын үйрету үшiн бaлaның aнaсын немесе əкесiн кеңеске шaқырaды.  

Aтa-aнaлaрғa aрнaлғaн кеңестi тəрбиешi, дəрiгер, мекеме меңгерушiсi, логопед, зaңгер 
өткiзедi. Мұндa aтa-aнa лaрдың кеңес өткiзушiнi ықылaспен тыңдaп, сұрaқ беруi, кейбiр 
aқыл-кеңестердi жaзып aлуы үшiн тыныш, iскерлiк жaғдaй туғызу мaңызды [4].  

Кеңес өткiзу бaстaмaсы тəрбиешiден де, aтa-aнaлaрдaн дa шығуы мүмкiн. Кеңестiң 
оңды нəтижесi педaгогтiң нaқ сол отбaсындaғы бaлaны тəрбиелеу жүйесiн бiлуiне, берiлген 
aқыл-кеңес пен нұсқaудың қaншaлықты сaпaлы екенiне бaйлaнысты. Кеңестен соң бiрaз 
уaқыт өткеннен кейiн, ол aтa -aнaлaрдың aлғaн бiлiмiн өз бaлaлaрын тəрбиелеуде қaлaй 
пaйдaлaнып жүргенiн сұрaп бiледi.  

Баланың отбaсын зерттеп бiлудiң, aтa-aнaлaрмен тығыз бaйлaныс жaсaудың, нaқты 
көмек көрсетудiң пəрмендi жолдaрының бiрi тəрбиешiнiң сол отбaсылaрғa бaруы болып 
тaбылaды. Педaгог отбaсынa зерттеушi ретi нде емес, бaлa тəрбиелеудiң күрделi iсiндегi дос 
əрi жəрдемшi ретiнде келедi. Негiзгi мaқсaт – бaлa тəрбиеленiп жүрген жaғдaйды көру жəне 
aтa-aнaғa қaжетт i көмек көрсету. Тəрбиешiден əдептiлiк, инaбaттылық, нұсқaу беру 
нaқтылығы тaлaп етiледi. Мiне, сондықтaн дa отбaсылaрғa əрбiр бaрғaн сaйын жaқсылaп 
дaйындaлу: aлдынa aйқын мaқсaт қою, педaгог жaуaп aлғысы келетiн сұрaқтaрды, aтa-aнaғa 
aйтқысы келетiн ұсыныстaр мен aқыл-кеңестердi ойлaстырып aлуы мaңызды. 

Aтa-aнaлaрмен жұмыс жүргiзудiң негiзi - aлдын-aлa жоспaрлaу, aлғa мaқсaт қою, оны 
қaлaйдa орындaу: 1. Бaлaлaрдың aтa-aнaсымен, жaнұя жaғдaйымен толық тaнысу үшiн 
aрнaйы үйлерiне бaру. 2. Хaт aрқылы пiкiрiн бaйқaу, сұрaққa жaуaп aлу. 3. Aтa-aнaлaрды 
бaлaбaқшaғa шaқыру. 4. Топ бaлaлaрымен бiрiгiп жинaлыс aшу. Aтa-aнaлaр комитетiнiң 
есебiн тaңдaу, бaғыт беру. 5. Aтa-aнaлaрғa педaгогикaлық тaқырыптaрдaғы əңгiме, 
бaяндaмaлaр оқып, оқулықтaр мен түрлi бaсылымдaрдaн, əдебиеттерден қaжеттi ұсыныстaр 
пен пiкiрлер aлысып отыру. 6. Белсендi aтa-aнaлaрды бaсшылыққa aлу, үлгi-өнеге ету.  

Aтa-aнaлaрмен жеке-дaрa жүргiз iлетiн жұмысының мaңызды сaлaсының бiрi - 
отбaсыны aрaлaп отыру болып тaбылaды. Егер, aтa-aнaлaрмен үнемi бaйлaныс жaсaп, жұмыс 
жүргiзбесе жоспaр нəтиже бермейдi. Aтa-aнaлaрмен толық тaнысу мaқсaтының aлғaшқы 
сaтысы бaлaның жaнұясынa бaру болып есептеледi. Үйiне бaрып бaйлaныс жaсaғaн кезде сол 
бaлaның мiнез-құлқын, бейiмдiлi гiн, топ iшiндег i бaлaлaрмен қaрым-қaтынaсын, қоғaмдық 
жүктеменi орындaуын aйтa келiп, сол жaнұяғa тəн қaжеттi нəрселердi ескеру қaжет. Əркiмнiң 
мiнезi əр түрлi болaтыны сияқты, əр жaнұяның жaғдaйы дa əр түрлi, олaр сiзге iр түрлi ойлaр 
aйтып, aйтылғaн пiкiрдi əр түрл i қaбылдaйды. Бiрi ерекше iлтипaтпен қaрсы aлсa, 
екiншiсi(бaлaсы тəртiпсiздеу немесе оқуы нaшaр болсa) оншa құптaмaғaндaй кейiп тaнытaды. 
Дегенмен, мұғaлiм, тəрбиешiлер бaлaның екiншi aтa-aнaсы ғой, олaрмен пiкiрлесе келе тiл 
тaбысуғa болaтындығы бaйқaлaды.  

Aлғaшқы бaру aйрықшa жaуaпты. Мектепке дейiнгi мекеме мен отбaсы aрaсындaғы өзaрa 
түсiнiсудiң, сен iм мен бaйлaныстың орнaуы көп жaғынaн сол бiрiншi бaрудың қaлaй өткенiне 
бaйлaнысты болмaқ. Отбaсылaрғa бaрғaнғa дейiн оның құрaмын, aтa -aнaлaрдың мaмaндығын, 
жұмыс орнын, үйден бaлaлaр бaқшaсы мен жұмыс орнынa дейiн қaншa жер екенiн сипaттaйтын 
деректердi бiлiп aлу қaжет. Егер тəрбиешi отбaсылaрғa бaрaр aлдынaн өзi үшiн бaлaның дaму 
жəне тəрбиелену дəрежесi жөнiнде мiнездеме тұжырып, aнықт aуды, aтa-aнaлaрмен бiрге 
тaлқылaуды керек ететiн сəттердi aйқындaп aлсa, отбaсылaрғa бaру неғұрлым нəтижелi болaды. 
Мысaлы: «Егер бес жaстaғы бaлa бaлaлaр бaқшaсындa жеткiлiктi тəуелсiздiк  
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көрсетпесе, өзiне-өзi қызмет көрсету дaғдылaрын нaшaр меңгерсе, тəрбиешi отбaсылaрғa 
бaрғaн кезде мынa мəселелердi aнықтaйды: бaлa үйде ненi өзi iстейдi? Қaндaй тaпсырмa мен 
мiндет aтқ aрaды? Педaгогтiң aқыл-кеңестерi мен ұсыныстaры отбaсындaғы əңгiменiң 
бaрысынaн туындaйтын болaды. Бiрiншi бaру тəрбиешiге отбaсының тұрмыс жaғдaйы, 
отбaсы климaты», бaлaны тəрбиелеу жүйесi турaлы жеткiлiктi түрде толық жaлпы ұғым 
беретiн болуғa тиiс.  

Бiрiншi бaру тəрбиешiге отбaсының тұрмыс жaғдaйы, отб aсы климaты», бaлaны 
тəрбиелеу жүйесi турaлы жеткiлiктi түрде толық жaлпы ұғым беретiн болуғa тиiс. 

Одaн кейiнгi бaрулaр педaгогтiң бaлa тəрбиесiнiң нaқты мəселелерiн, мысaлы: оның 
үйдегi ойын қызметiн, еңбек тəрбиесiн қaлaй ұйымдaстырылaтынын жəне бaсқaрылaтынын 
толығырaқ бiлуiне көмектеседi. Əдетте, ол өзiнiң бaрaтын уaқыты турaлы aтa-aнaмен aлдын 
aлa уaғдaлaсып aлaды, мұның өзi тəрбиешi отбaсылaрғa келген кезде неғұрлым емiн-еркiн 
жaғдaй туғызaды.  

Жеке бaқылaулaр, aтa-aнaғa, отбaсының бaсқa мүшелерiне, бaлaның өзiне қойылaтын 
сұрaқтaр aрқылы, iзгi ниетпен өтетiн əңгiме бaрысындa тəрбиешi өзiне қaжеттi, бaлaны оның 
отбaсын жaқсырaқ бiлуге, тəрбиелеу үрдiсiн неғұрлым пəрмендiрек жүзеге aсыруғa 
көмектесетiн ұғымдaр мен деректер aлaды. 

Отбaсындaғы əңгiмелердiң мaзмұны бaлaлaрдың жaсынa дa бaйлaнысты. Кiшкентaй 
сəбилердiң aтa-aнaлaрымен əңгiме дербестiк, гигиенaлық дaғдылaрын тəрбиелеу, тiлiн 
дaмыту турaлы болaды; мектепке дейiнгi ересек бaлaлaрдың aтa-aнaлaрымен əңгiме – 
бaлaлaрдың ойынын, еңбегiн бaсқaру, кiтaпты пaйдaлaну, aдaмгершiлiк–ерiк сaпaлaрын 
қaлыптaстыру хaқындa болмaқ.  

Отбaсындa қaйтaлaп болғaн кездерi тəрбиешi өзiнiң aйтқaн aқыл-кеңестерi мен 
ұсыныстaрының орындaлғaн немесе орындaлмaғaнын сұрaстырып бiледi. Отбaсындa 
болудың нəтижелерiн aрнaулы дəптерге немесе есеп күнделiгiне жaзып отырғaн жөн.  

Бaлaсының мiнез-құлқындaғы кейбiр ерекшелiктердi жəне оғaн педaгогикaлық ықпaл 
жaсaу жолдaрын неғұрлым сенiмдi, aйқын көрсету үшiн жекелеген aтa -aнaлaр немесе 
отбaсының бaсқa мүшелерi мектепке дейiнгi мекемеге шaқырылaды. Мысaлы, Мaрaтты 
үйiнде өзiне-өзi қызмет көрсетуге қaбiлетсiз деп есептейдi, оғaн шaмaдaн тыс қaмқорлық 
көрсетiп, ол үшiн бəрiн aтa-aнaның өздерi iстейдi. Бaлaсының топтa өзiн қaлaй ұстaйтынын 
бaқылaғaн aтa-aнa оның кезекшi мiндетiн aтқaрғaнын, серуенге шыққaндa өз i киiнгенiн 
көзiмен көредi. Өз бaлaсының мүмкiндiктерiне көзi жеткен aтa-aнa үйiнде де оны дербестiкке 
тəрбиелей беретiн болaды.  

Отбaсымен жұмыс тəжiрибесiнде тəрбиешiнiң aтa-aнaлaрғa жекелеген тaпсырмaлaр 
берiп, өтiнiштер aйтуы өзiн aқтaп жүр, мəселен: қуыршaқтaрғa aрнaп ұлттық немесе кəсiби 
костюмдер тiгу, ойыншықты жөндеу, бөлiмшеде ойынғa aрнaлғaн үйшiк сaлу, үйдi мерекеге 
əзiрлеуге көмектесу, қaбырғa гaзетiне мaқaлa жaзу. Мұндaй тaпсырмaлaрды орындaу aтa-
aнaлaрды мектепке дейiнгi мекеменiң өмiрiне жaқындaтa түседі. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ НЕГІЗІНДЕ 

БІЛІМ БЕРУ АРҚЫЛЫ ПАТРИОТТЫҚ ТƏРБИЕЛЕУ 
 

Сананы рухани жаңғыртуға бəсекеге қабілетті, білімді елдің ғана шамасы жетеді. Сол 
себептен Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар аударып, бірнеше 
міндеттерді айқындап берді [1]. Рухани жаңғыру көптен бері қауымның көсіліп айта жүрген 
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арманы мен мақсатын тамырдан дəл басып айтып бере алды. Əрқашан жарқын, жағымды ойлауға 
тəрбиелейтін бұл мақала ұлттық тегіңді сақтап қалудың жолдары мен міндеттерін нақты көрсетіп 
берді. Ұлттық текті сақтап қалуға мүмкіндік беретін басты көрсеткіш – бұл патриоттық тəрбие. 
Қазақстандық білім беру жүйесінде балаларды патриоттық сезімге баулуға аса мəн беріліп 
отырғандығын күнделікті өмірде байқауымызға болады, оған республика көлемінде жүргізіліп 
жатқан ір түрлі шаралар дəлел. Балалардың жас күнінен Отанға деген сүйіспеншілігін, 
атамекенде өмір сүріп жатқан ұлт пен ұлыстардың мəдениеті жайында білім беру отырып, 
біртұтас қазақстандық қоғамды қорғауға деген түйсігін қалыптастыру қазіргі білім беру 
жүйесінің басты ұстанымы болып отыр жəне ол қала беру қажет.  

Əрбір азаматтың патриоттық сезімін қалыптастырып, сүйіспеншілігін арттыратын туған 
жер екендігі мақалада айтылады. Яғни, Елбасының сөзімен айтқанда «Патриотизм кіндік қаның 
тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 
басталады ». Осыған байланысты бұған дейін де жұртшылық тарапынан қолдау тапқан «Туған 
жер» бағдарламасы өзінің жалғасын табатын болды. Мақалада алға қойылған міндеттердің 
қатарында үшінші тізімді «Туған жер » бағдарламасын қола алу ұсынылған [1]. Туған өлкені 
топырағы – əрбір қазақтың жүрегіне түптелген рухы. Сол себепті туған жерін, туған ауылын 
өркендеткісі келетін жандардың қарасы көп. Көптеген кəсіпкерлер өзінің туған ауылына көңіл 
бөліп, ондаған ағайынды жұмыспен қамтып, аймақта шаруа дамытып отыр. Туған жерді дəріптеу 
арқылы патриоттық сезімді қалыптастыру бала жастан да, ересек жастан да бастау алады. Туып-
өскен өлкенің қандай құдіретті істерге бастайтындығын аңдаған Елбасы ендігі кезекте тарихы 
бай ұлан-ғайыр алқаптың мəдени құндылықтары мен географиялық табиғатын қалыптастыруға 
мəн беруде. Сол мақсат жолында «Қазақстаның қасиетті рухани құндылықтары» немесе 
«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасын жүзеге асыруды ұсынылып, жобалар 
бойынша мəдени-географиялық белдеудің электронды картасы жасалып, əлемдік ғаламтор 
желісіне орналастыру қарастырылған. Одан бөлек, мəдени орындар мен мұражайларға қойылмақ. 
Елімізде екі мыңнан астам тарих ескерткіш орындары мен мыңдаған туристік-мəдени жерлер 
орналасқан. Жас буын өкілдері халықтың игі дəстүрінен тəлім алып, елжандылық, патриоттық 
қасиеттерді бойына сіңіріп өсу үшін нақ осындай бағдардың маңыздылығы зор деп білеміз.  

Еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде «Қазақстандық патриотизм» ұғымы қолданылып 
келеді. «Қазақстандық патриотизм» арқылы Отан, туған жер, ел, атамекен, туған өлке туралы 
түсініктер оқу- тəрбие үрдісінде, сабақтан тыс іс- шараларда Отансүйгіштік сезімді дамытуға, 
ұлттық салт- дəстүрді сақтау, мемлекеттік рəміздерді құрметтеу сияқты сезімдерді оқушылар 
бойында қалыптастыру жүзеге асырылуда. Ең бастысы-жас ұрпақ бойында Отанға, туған еліне 
деген сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру. Жастар тəрбиесіндегі басты ұстаным- өзін-өзі 
басқаруға мүмкіндік беріп, еркіндікті, сөз бостандығын, пікір бостандығын сездірту, олардың 
ұстанымдарымен санасу. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы-
қоғам дамуына тың серпін беріп, барша қазақстандықтардың жаппай қолдауына ие болар тарихи 
бастама болды. Бұл игі бастаманы ел ішінде насихаттап, үлес қосып, лайықты жүзеге асыру-
баршамыздың міндетіміз. Н.Ə.Назарбаев «Қазақстан - 2030» стратегиялық даму 
бағдарламасында «Біз Қазақстанның барлық азаматтарының отаншылдық сезімімен өз еліне 
деген сүйіспеншігін дамытуға тиіспіз» деген сөзі бүгінгі жас ұрпаққа патриоттық тəрбие берудің 
қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді [2].  

Қазіргі кезеңде білім беру саласындағы оқу бағдарламасында үлкен серпіліс пайда 
болуда, яғни ұлттық құндылықтар мен мақсатқа бағытталған жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі 
таңда білім беру саласының барлық мəселелері мен мақсаттары рухани жаңғыру бағдарламасын 
іске асырумен байланысты. Патриот ұрпақ-ол ұлттық тұлға. Заман талабына сай тəрбие мен білім 
беру жұмысын кешенді ұйымдастыру жаңа технологияларды, идеялар мен шығармашылықты , 
инновациялық жаңашылдықты қажет етеді. Патриот ұрпақ-Мəңгілік елдің жетістігі, бақыт ашқан 
қақпасын, мəңгі бақи жаппасын - деп, ел болып жатқанда балалардың білімдерін кеңейтіп, 
күнделікті өмір шындығымен байланыстырып, париоттық сезімдерін ояту, қазіргі таңда алдыңғы 
орындағы міндеттердің бірі. Бəсекелес тұлғаны – елді сүйетін оның өркендеуіне еңбек ететін, 
туған ауыл мектебіне көмек көрсететін азаматты қалыптастыру үшін білім беру саласы барлық 
қызметін осы салаға бағыттау қажет. Сонда ғана қоғамның сана сезімі жаңалыққа бет бұрады. 
Егер осыған дейін білім саласында басты мақсат оқушыға нақты білім, ғылым негіздерін оқыту 
болса, қазір елжандылыққа, адамгершілігі рухани жағынан қалыптасқан, құзыретті жеке тұлға, 
рухы биік патриот етіп тəрбиелеу басты мəселе екенін мойындаумыз қажет. Өйткені еліміздің 
болашағы қандай болатыны  
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балаларымыздың бойына қандай тəрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты. Менің 
түсінігім бойынша патриотизм көрінісі өзінің кіндік қанын тамған жерге, өскен ауылыңа, 
қаласы мен аймағына халқынының мəдениеті мен салт-дəстүрлеріне деген сүйіспеншіліктен 
басталады. Барлық уақытта бүкіл адамзаттың өмірінде білім əр адамның өмірінің ажырамас 
бөлігі болды, қазіргі білім берудің маңызды ерекшелігі оның басты құралы, жас ұрпаққа 
сабақ беретін адамзат қоғамының бөлігі, мұғалім болып табылады. Қазіргі заманғы нарық 
жағдайында патриоттық рухтанған, толыққанды мамандарды даярлау мұғалімдерге де 
заманауи талаптарды қойып отыр. Мен қызмет атқарып жатқан Шығыс Қазақстан 
гуманитарлық колледжінде қазақстандық патриотизм басты орынға қойылған. Білім мен 
тəрбие егіз ұғым болып табылады десек, білім алушыларды париоттық рухта тəрбиелеу 
колледжімізде аталмыш қағидаттқа негіздлген. Өзімнің алдыма келетін студенттерге 
берілетін оқыту – тəрбиелеу жоспарын осы жоғарыда айтылған мəселелер бойынша, 
патриоттық қасиеттерді олардың бойына сіңіру негізінде жоспарлаймын. Біз білім беріп 
жатқан студенттер патриотизм негізін жүргізілетін пəндерден алады, сондықтан жұмыс 
жоспарымыз мемлекеттік стандартқа сай құрастырылады. Осы орайда Елбасымыздың 
гуманитарлық саланың мамандарына, соның ішінде тарихшыларға «Туған жер» 
бағдарламасын ұсынуы ерекше бір серпіліс беріп отырғанын айтқымыз келеді. Бұл 
бағдарламаның ең басты нысаны өлкетану жұмыстарына бағытталған. Шын мəнінде, бүгінгі 
жас ұрпақтың дүниетанымы өзін қоршаған ортаның табиғатын , қазбалы байлықтарын 
білуден, сол аймақтың тарихи тұлғаларын танудан басталады [3, 216бет].  

Оқыту жəне тəрбиелеу бірін бірі толықтыра отыра, бір мақсатқа – оқушы тұлғасының 
біртұтас дамуына қызмет етеді. Білім берудің тұлғалық парадигмасына сəйкес, кез-келген 
пəнді оқытудағы тəрбиелік мақсат – оның мазмұнынан оқушылардың бойына адамгершілік 
құндылықтарды сіңіру болып табылады. Оқыту үрдісінде тəрбиелеу – білімге мағынаны қоса 
беру қабілеттерін дамытуға бағытталған мұғалім мен оқушының бірлескен əрекеті. Бұл ретте 
мұғалімге қойылар талап – əр сабақтың тəрбиелік əлеуетін аша білуі жəне оны оқушыға 
сезіндіре алу іскерлігі. Əдістемелік тұрғыда дұрыс құрылған сабақтың əр кезеңі тəрбиелейді. 
Мұғалім оқу материалының өзектілігін арттырып, оқушыны қызықтыру арқылы оның пəндік 
құзыреттіліктерді игеруімен қатар, кісілік келбетінің де қалыптасуына ықпал етеді. 
Сондықтан, балаға тəрбие беруде мұғалімге зор жауапкершілік жүктеледі. Білім берудегі 
тəрбие компонентінің мұғалімдер мен оқушыларға бірдей дəрежеде қатысты құндылықты 
басымдықтарын нақтылау қажет: 

 тұлғаның жалпыадамзаттық гуманистік құндылықтарға бағдарлануы; 
 демократиялық жəне толеранттық;  
 космизм жəне ұлттық идеяның үйлесуі; 
 тұлғаның маңызды креативті қабілеттіліктерін ашу;  
 шығармашылық əлеуетті көркеюге бағыттау. 
Пəнді жоспарлау барысында мұғалім ең алдымен , сабақтың тəрбие міндеттерін 

белгілеуі тиіс. Нақты нені жəне қалай тəрбиелеу керек? Ол үшін мұғалімге сыныптың жəне 
ондағы əр оқушының тəрбиелік деңгейінің диагностикасы қажет. Бұл проблемалы тұстарды 
анықтауға жəне тəрбие мақсаттарын саналы түрде құруға мүмкіндік береді. Сабақ барысында 
тақырыпқа сəйкес тұлғалық қасиеттер талқылануы міндетті. Ол əр оқушының тұтас 
педагогикалық үрдіспен қамтылғанын сезінуі, мұғалімнің тəлімгерлік мəртебесін түйсінуі 
жəне оның тəрбиеші рөлін ұғынуы үшін қажет. Ал мұғалім тарапынан оқушыны қолдау, 
турашылдық жəне ашықтық сипаттары сыныпта сенімділік жəне жайлылық ахуалын 
тудырады. Мұндай жағдайда оқушы өз іс -əрекеті мен мінез-құлқына жауапкершілікті 
сезінетін болады жəне мұғалімге сабақтың тəрбиелік міндеттерін түзету оңайға түседі. 
Қойылған тəрбие міндеттеріне сəйкес, сабақтың əр кезеңінде оқушы əрекетін ойластыру 
маңызды (бұл – қысқа мерзімді жоспарлау алгоритмінде қарастырылған алғышарт). Білім 
беру мазмұнын жаңарту аясында оқу-тəрбие үрдісі оқушының белсенді қызметімен 
сипатталады. Бұл жағдайда мұғалім баланың танымдық іс-əрекетінің ұйымдастырушысы 
ретінде болады. Жаңа стандарттар құзыреттілік тəсіліне негізделген, соған сəйкес білім беру 
бағдарламаларының құрылымы өзгерді: меңгерілуі тиіс материалдан, күтілетін нəтижеге 
қарай əрекет жасаймыз. Бұл білім беру парадигмасымен қатар, оқушы қабылдауының да 
өзгергенін, яғни авторитарлықтан ынтымақтастыққа көшуді білдіреді. Оқушыға берілер 
материалдың тəрбиелік əлеуетін күшейту үрдісінде көзделеді:  

 материалдың өмірмен, баланың жеке жəне келешек (кəсіби) жоспарларымен 
байланысы;  
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 пəннің вариативтік бөлімін аймақтың, нақты социумның мүддесі мен қажеттілігін, 
балалардың қызығушылығы мен қажеттілігін, ата-аналардың əлеуметтік тапсырысын ескере 
отыра анықтау;  

 материал мазмұнын аксиологиялық тұрғыдан іріктеу, оның құрамдастарының 
құндылықты жəне адамгершілік аспектілеріне көңіл аудару; 

 оқу-тəрбие міндеттерін шешуде өз елінің, қаласының, ауылының тарихи жəне 
мəдени мұра материалдарын жəне деректерін пайдалану; 

 пəнді оқытуда өлкетану материалдарын қолдану, жергілікті дəстүрлер мен мəдени 
құндылықтарды ескеру; сəйкес тақырыпты қарастыру үрдісінде оқушыларды елдің өзекті 
проблемаларын, жергілікті мəселелерді шешуге жəне талқылауға тарту.  

Көтеріліп отырған мəселеге қатысты мына жағдайларды назарда ұстаған жөн болар деп 
ойлаймын. Мектеп тəрбие жұмысының «рухани жаңғыру» идеясының қоғамдық сипатын 
тұлғалық бағдарға ауыстыру. Бəсекеге қабілеттілік, прагматизм, білімқұмарлық, зердені дамыту, 
сананың ашықтығы, эволюционизм, ұлттық сана сынды стратегияларды жалпы насихаттай 
отырып, жеке оқушы бойында қалыптастырудың заманауи формалары мен тəрбие тəсілдерін 
ойлап, табу қажет. Ол үшін жаңа оқу жылында педагогтар (сынып жетекшілері, тəлімгерлер, 
тəрбие меңгерушілері) арасында байқаулар ұйымдастырып, оларды ынталандыру тетігін жасаған 
жөн. Мектеп ұжымында «тұрмысты сана билейді» концепциясын ендіру арқылы саналылықтың 
жоғары шыңына ұмтылу алгоритмін құру керек. Адамгершілік жəне көшбасшылық қасиеттері 
жоғары азаматты қалыптастыру ғаламдық маңызы бар оқиғаларға арналған іс-шараларды 
кеңінен өткізуді міндеттейді. Осыдан келіп, білім мазмұнын жаңарту жағдайында, тəрбие 
жүйесін шығармашылықпен басқару ұстанымы туындайды. Сынып сағаттарын өткізу кезінде 
тəрбиенің жаңа технологиялары мен белсенді формаларын өнімді пайдалану ұсынылады. Ресурс 
ретінде классикалық шығармаларды, отандық əдебиеттерді, ұлттық поэзияны, фольклорды, 
кинематографты, публицистиканы т.б. кеңінен қолданған жөн.  

Қоғамның рухани жаңғыруы, əр адам санасының жаңғыруына қатысты бəсекелестік 
қабілет, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы, ревалюциялық 
емес эволюциялық жолмен даму, сананың ашықтығы бағыттары туралы барлық пəндерде, 
соның ішінде тарих пəнінде жиі айтылады [4, 13бет]. Елбасымыздың рухани жаңғыру 
бағдарламасында жастарымызды отансүйгіштікке тəрбиелеу мақсатында жас ұрпақты ойлы 
да іскер, жігерлі де батыл, өзіне-өзі сенімді, интеллектуалды деңгейі биік, жан-жақты азамат 
ретінде қалыптастыруда жалпы ұстаздар қауымының қызметі өлшеусіз. Тарихымыз тереңнен 
тамыр алатын, бабаларымыздан қалған рухани-бай мұраларымызды ұрпақтар бойына 
сіңіруде гуманитарлық пəндердің алатын ролі жоғары десек, сол пəндерді мазмұнды, мəнді, 
ұлттық сананы тəрбиелеуге бағыттап жүргізу мұғалімдердің, сонымен қатар баршамыздың 
азаматтық борышымыз деп білемін. Еліміздің жеткен жетістіктері аясында жас ұрпақты 
Отанын сүюге, ол үшін аянбай қызмет етуге тəрбиелеу – біздің басты міндетіміз. 
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КӨМЕКШІ МЕКТЕПТЕ ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТА ОҚЫТУ 

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Арнайы педагогикада, сондай-ақ дефектология ғылымында психикалық дамуы 
кешеуілдеген балалар тобын зерттеу негізінен ХХ ғасырдың ортасынан бастап бастау алды. 
Психикалық дамуында ауытқушылығы бар балалардың танымдық қабілеттерін тексеруге, ең 
алдымен, олардың эмоциясына назар аударған жөн. Бұл балалардың эмоциясы көбінесе 
өзгеріске ұшырап отырады. Бұл балалардың қалыпты балалардан ерекшелігі - олардың 
əлеуметтік ортаға бейімделуімен, мінез - құлықтарымен жəне іс- əрекеттерімен 
ерекшеленеді. Арнайы білім беру кеңістігінде ақыл -ой кемістігі бар балаларды оқыту жүйесі 
түзете -дамыта оқытумен қатар, жас ерекшеліктері мен қабілеттеріне сəйкес танымдық 
қызметін дамыта отырып, əлеуметтендіру мəселесіне де баса көңіл аудару керек. Егер адам 
қоғамдық өмірге белсене араласып, өзін сол əлеуметтік ортада жақсы сезіне алса жəне 
туындаған қиыншылықтарды өз бетінше шеше алатын жағдайда болса ол адамның 
əлеуметтік ортаға, өмірге бейімделгендігін көрсетеді[1]. Л.С.Выготскийдің пікірі бойынша, 
бала өмірге келісімен- ақ əлеуметтік тұлға болып есептеледі жəне адамның тұлғасы өзінің 
енген қарым-қатынастарының кешенді əсерінің нəтижесінде дамиды. Ол сол сəттен бастап - 
ақ қоғамның толық құқылы мүшесі ретінде өмір сүруі тиіс. Түзете-дамыта оқыту жүйесінде 
бала мен мұғалімнің өзара бірігіп жұмыс жасауына арнайы педагогикалық жағдай жасалуы 
керек. Мұғалім ең бірінші баламен эмоциялық байланыс, баланың қабілетін жəне даму 
деңгейін ескере отырып, оқытудың тəрбиелік-білімділік мақсаттарын айқындау, оқушыға 
даму деңгейіне сай келетін қоғамдық тəжірибені ұсына білуі қажет.  

Мүмкіндіктері шектеулі балаларға тəн қабылдаудың ерекшеліктері: - күрделі оқу 
материалы бөлімдерге жіктеледі; - оқыту үрдісі баяу өтеді; - оқушының əрбір əрекетіне 
басшылық жасайды; - оқушыны өзінің қабылдау нəтижесін талдауға, үлгімен салыстыру 
арқылы үйретеді; - сақталған, сау анализаторға сүйену қажеттілігі. 

Оқу материалын саналы меңгеру — бұл күрделі процесс, заттар, құбылыстармен 
олардың бейнесінің маңызына немесе сөзбен бейнелеуіне ойы мен санасын енгізуді 
білдіреді. Мысалы, зиятында ауытқушылығы ерекше оқытуды қажет ететін балалардың 
танымдық əрекеті анық айқындалған репродуктивті, яғни қайта жаңғырту сипатына ие. 
Түзету жұмысының маңызды кезеңі-нақтылыдан абстрактіліге, жекеден жалпыға, 
көрнекілікті əрекеттен ойлау əрекетіне көшуді, балаға жеңілдететін арнайы құралдар 
пайдалану болып табылады. Сабақтың жоспарын құру кезінде педагог сабақтағы іс-
əрекеттің, көрнекіліктің, сөздердің ұтымды қиюласуын алдын-ала болжай білгені жөн. 
Оқытудың əдістерін бірлестіру оқушылардың оқу материалын игеру мүмкіндіктеріне 
байланысты болады. Көбінесе сабақта сөздік , көрнекілік жəне практикалық əдістер 
қолданылады. Проблемалық ситуацияларды да қолдануға ерекше назар аударуы тиіс. 
Проблемалық оқыту барысында мұғалім оқытудың сөздік, көрнекілік жəне практикалық 
əдістерін кеңінен қолданады [2]. Сонымен бірге мүмкіндігі шектеулі баламен жұмыс 
жүргізгенде мұғалімнің мынадай кеңесті есте сақтағаны жөн:  

 Баланың əлсіз жақтарына назар аударыңыз. - Материалдың маңызды жақтарын 
кішкене бөліктермен ұсыныңыз. - Мүмкіндігінше көбірек қайта айтыңыз жəне бекітіңіз. - 
Баланы жетістігі үшін мақтап қоюды ұмытпаңыз. - Тапсырманың орындалуын талдаңыз. - 
Егер балаға тапсырманың орындалу барысын қайта көрсету керек болса, шыдамды болыңыз. 
 Мүмкіндігінше тапсырманы бөліктерге бөліп, жеңілінен ауырына көбейтіп беріңіз. - Ата-
аналарына балаларындағы қозғалысты көруге көмектесіңіз. - Балаларға жаңа білім мен 
дағдыларды бекіту үшін уақыт пен мүмкіндік беріңіз.  

Ерекше оқытуды қажет ететін балалармен атқарылатын жұмыстың негізгі мақсаты-
оларды асықпауға, өз əрекеті туралы алдын-ала ойлануға, уақытын үйлестіре білуге үйрету. 
Сондықтан олармен жұмыс істеуде мұғалімнен ерекше байсалдылық пен шыдамдылық, 
эмоциясының тұрақтылығы, зор жауапкершілік талап етіледі[3]. 

Ақыл-ойы кемістігі бар балалардың ауызша сөйлеу тілінде дыбыс айтылуының 
бұзылысы көптеп кездеседі. Оның бірінші себебі – танымдық қызметі дамуының артта 
қалуы, екінші – фонематикалық қабылдауының төмен деңгейде болуы. Сөйлеу тілінің  
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дыбыстық құрылымының дұрыс қалыптасуында – өзге адамның сөзіндегі дыбыстарды анық 
қабылдаудың маңызы зор. Дыбысты дұрыс айту үшін, ұқсас жəне басқа да дыбыстардан ажырата 
білуі керек. Егер, бала дыбысты естіп қабылдамаса, ол дыбыстың дұрыс айтылуын да бақылай 
алмайды. Фонематикалық қабылдау дегеніміз – тіл дыбыстарын ажырату жəне сөздің белгілі 
дыбыстық құрамын айыра білудің арнайы əрекеті. Үшінші себебі– жалпы жəне сөйлеу 
моторикасының дұрыс дамымауы. Ұсақ қол моторикасы мен сөйлеу аппаратының қимыл-
қозғалысындағы бұзылыстар – балалардың сөйлеу тілінің қалыптасуына кері əсерін тигізеді. 
Төртінші себебі – тістердің дұрыс орналаспауы, қатты таңдайдың биік немесе жалпақ болуы, 
тілдің ұзын немесе үлкен болуы, жақ сүйектерінің қисық болуы жəне т.б., яғни артикуляция 
мүшелеріндегі олқылықтар дыбыстардың дұрыс айтылуына кедергі болады [4].  

Ойын əдісі басқа əдістерден айрықша ерекшеленеді, ол балаға зерттелетін құбылыстың 
қызметіне қатысуына, біршама уақыт «нақты» өмірлік жағдайларда өмір сүру мүмкіндігін береді. 
Балалармен жұмыс барысында ойындар: бөлме, көше, компьютер, заттармен жəне заттарсыз, 
үстел үстіндегі баспа, басқару тетігі бар ойындар жəне т.б. қолданылады. Ойын 
технологияларының мазмұнына ойын іс-əрекетінің басқа да тəсілдерімен үйлесімділігінде түрлі 
компоненттерді қолдану кіреді: сұрақтар, нұсқаулар, түсіндірмелер, анықтамалар, көрсетулер. 
Заманауи «Сөйлейтін əліппе», «Электронды конструктор », «Сөйлейтін қалам», «Киіз үй», «Бал-
бала» ойыншықтары, дамытушы ойындарымен ойнап қана қоймай, сонымен қатар, оқу- тəрбие 
жұмысына мүмкіндік береді. Қазіргі өмір талабына сай компьютерлік сауаттылықты дамуында 
ауытқуы бар балалар үшін де аса қажет дүние болып табылады. Ақыл-ой кемістігі бар балаларға 
білім беруде маңызды педагогикалық шарттардың бірі– олардың білім алуға деген 
қызығушылықтарын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы арттыру. Ақпараттық 
технологияның басты тиімділігі–пəнаралық байланысты күшейте отырып, балалардың 
дүниетанымын кеңейтуге жəне жеке қабілеттерін көре біліп, оны дамытуға толық жағдай 
жасалады. Мультимедиа мəтін, дыбыс, видео жəне графикалық сурет жəне анимация секілді 
технологияларды біріктіреді. Мұндай түрдегі оқу материалы көз, есту, маторлы үш түрлі 
анализаторларды іске қосады.  

Зияты зақымдалған балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, өзін-өзі 
қамтамасыз етуге, еңбекке, тəртіп мəдениетіне бейімдеу қажет. Сонымен қатар ырғақ 
пластикасы, динамикалық үзілістер, қозғалмалы жəне спорт ойындары, релаксация, 
эстетикалық бағыттағы технологиялар, саусақ гимнастикасы, көз гимнастикасы, дем алу 
гимнастикасы, сергіту гимнастикасы, түзету гимнастикасы, ортопедиялық гимнастикалары 
мен арттерапия, музыкалық ықпал ету технологиясы, ертегі терапиясы, түспен ықпал ету 
технологиясы, мінез-құлықты түзету технологиясы, психикалық гимнастика, фонетикалық 
жəне логопедиялық ритмикасынды денсаулықты сақтау жəне ынталандыру, түзету 
технологияларының орны ерекше. 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА МЕКТЕПТЕРДЕ 

МУЗЫКА ПƏНІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ƏДІС-ТƏСІЛДЕР 
 

Жаңартылған білім беру мазмұнында «Музыка» пəннің мазмұнын анықтау үшін 
музыканы оқыту мақсаттарының үш бөлімнен, алты бөлімшеден тұратын жүйесі жасалған. 
Музыкалық білім берудің мазмұндық бағыты оқыту мақсаттары жүйесінің үш бөліміне 
бағынған. Бұл бөлімдер оқушылардың музыкалық сауатын, орындаушылық жəне 
шығармашылық қызметін қалыптастыруға бағытталған. Бөлімдер мен бөлімшелер 
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құрылымының логикасы оқушылардың музыкалық шығарма мəнін түсінудің негізі ретінде 
ақпараттарды қабылдауға негізделген . Аталмыш мақсатты жүзеге асыруда интербелсенді 
əдіс-тəсілдерді орында қолдану, сабақтың жүйелі өтуіне əсері мол.  

Мысалы: Интерактивтік тақтамен жұмыс, мультимедиалық көрініспен, жаңаша 
тапсырмалар арқылы сабақты түрлендіре отырып өткізу. Жас ұрпаққа эстетикалық тəрбие беріп, 
олардың бойына туған өлкесіне, халқына деген адамгершілік пен сүйіспеншілік сезімдерін 
сіңіруде ұлттық музыка мəдениетінің алатын орны ерекше екендігі белгілі. Халқымыздың осы 
мақсатын қайта жандандыру мақсатында балаларды қабілетіне қарай жыраулық өнерге, терме 
айтуға, шешендікке, тапқырлыққа, айтыс өнеріне үйретуде музыка пəнінің алатын орны орасан 
зор. Олай болса, оқытумен тəрбиелеудің əдіс-тəсілдерін, жаңашыл педагогтардың тапқан 
əдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз , оны əркім өз мүмкіндігінше күнделікті сабақта 
пайдалану қажет. Сонда ғана сабақ нəтижелі болып білім сапасы артады.  

Жаңартылған білім беру мазмұнында «Музыка» пəннің мазмұнын анықтау үшін 
музыканы оқыту мақсаттарының үш бөлімнен, алты бөлімшеден тұратын жүйесі жасалған. 
Музыкалық білім берудің мазмұндық бағыты оқыту мақсаттары жүйесінің үш бөліміне 
бағынған. Бұл бөлімдер оқушылардың музыкалық сауатын, орындаушылық жəне 
шығармашылық қызметін қалыптастыруға бағытталған. Бөлімдер мен бөлімшелер 
құрылымының логикасы оқушылардың музыкалық шығарма мəнін түсінудің негізі ретінде 
ақпараттарды қабылдауға негізделген . Аталмыш мақсатты жүзеге асыруда интербелсенді 
əдіс-тəсілдерді орында қолдану, сабақтың жүйелі өтуіне əсері мол.  

Оқушылардың хормен əн айтуын ұйымдастыру мен оның мазмұнын ойластыра 
отырып, оның өзіне төрт жұмыс түрін қосатынынан бастаған жөн: 

 Əн салу үрдісіне жəне əн салуға баптау, дайындау; 
 Шығарманы жаттау;  
 Шығарманы орындау; 
 Аспаптық шығармалардың үзінділерін / үзіндіні вокализациялау/. 

Əн салу үрдісінде жəне дауыс баптау жаттығуларын дайындау 
Дайындық жəне жаттығу оқушыларды əн айтуға дайындауға бағытталған. Кейде баптау 

мен əн салу дайындық пен дауыс жаттығуды бір – бірімен шатастырып алу да кездеседі.  
Осы екі ұғым өзара соншалықты байланыста болғанымен, олардың міндеттері мен 

қызметтері біршама бөлек болып келеді. Мысалы, дауыс баптау дегеніміз , əн айту үрдісінде 
əншілердің дауыстары қай жағынан алып қарасаң да, мысалы дыбыстардың биіктігінің 
дəлдігі, вокалдық орындаушылық мəнерлер тұрғысында бір кісінің үніндегі унисон болып 
келуін меңзейді əрі ол нақтылы берілген шығармаға байланысты бағдарлы вокалды – хор 
мəселелерін шешуге ұмтылады; ал жаттығуларға мүмкіндігінше дауыс мүшелерін бүкіл 
диапазоны бойынша əн айту үрдісіне дайын болуға тиіс. Əн айтуды бастамас бұрын мұғалім 
балалардың əншілік нұсқаманы əн салу кезінде денелері мен бастарын дұрыс жағдайда 
ұстайтындығын тексереді.  

Əн салу үрдісіне дайындалуға байланысты тапсырмаларды шешу көп жағдайда 
мұғалімнің вокалдық дыбысты тиісті мəнерлілікте көрсетуіне байланысты, сонымен қатар 
оның оқушылар назарын барынша жинақтап, өзіне қарата білуіне, алғашқы айтылған 
дыбыстан қажетті үзілісті жасап, сол дыбыстың орындалу сапасына баға беруіне тəуелді 
болмақ. Дыбыс барынша ділдікпен (ұшқыр) жəне жұмырланған жұмсақ үнмен өте мəнерлі 
орындалуы тиісті. Алғашқы сабақтарда сыныпты əн айту үрдісіне баптау міндеттерін шешу 
оқушылардың хормен əн айтудағы дайындықтардың ала- құлалығына байланысты күрделене 
түседі. 

Бұл жөнінде келесі əдістер тиімді болуы əбден мүмкін: 
 Əн салуға алғашында дұрыс орындайтын балаларды, сонан кейін барып 

қалғандарын тарту. 
 Хормен əн айту үрдісінде оқушыларды əр фразаның бірінші дыбысын дұрыс айта 

білуге жүйелі түрде бағыттап отыру. 
 Əнге дауысы онша келмейтін балалармен əрдайым қысқа болса да жеке сабақтар  

өткізу. 
Кəсіби əрі дұрыс орындалған баптау бағыт беру жұмыстары əн салуға деген сезімдік 

қатынас хормен əн айту жұмыстарында маңызды міндет атқарады. Онсыз оқушылардың хор 
мəдениетін дамыту мүмкін емес, өйткені бұл жұмыстардың барлығы хорға тəн дыбыс пен үн 
бірлестігі, мəнерлеу біркелкілігін дамытуға бағытталған. 
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Мұғалімнің дыбыс жаттығуы дауыс жаттықтыруына байланысты жұмыстарының 
мазмұны əртүрлі болуы да мүмкін, біріншіден, ол оқушының жасына, екіншіден, нақты бір 
сыныптың хормен əн айту дайындығының деңгейіне байланысты. Мұғалім - хормейстердің 
хормен əн айтуға қатысты жүйелі жұмыстары кезінде негізгі мектептерде жəне бастауыш 
мектептердегі дауыс жаттықтыру үрдістері мен мазмұндарында айтарлықтай өзгешеліктер 
бар.  

Балалар аспаппен үйлесімді демеумен, сондай- ақ, сүйемелдеусіз- ақ, түрлі 
үндестілікте орындайтын кантилен (созып айтылатын əуезді саз) сипаттағы жеңіл халық 
əндері бастауыш мектептегі дауыс жаттығуының негізі болып қызмет етеді. Сонымен бірге 
мұндайда алғашқы кезеңдерде айрықша қажет болатындар мыналар:  

 оларды біртіндеп “əндетіңкіре” түсіп сонымен бірге бұл жағдайда жоғарғы əншілік 
ұстанымдағы дыбысталудың жұмсақ, ”опералық”, кантиленді сипатты бағындыра отырып, 
сол бір дауыс жаттығуларын пайдалану;

 бағыттану кезіндегі сияқты барынша дəл əрі мəнерлі орындауға, көрсетуге баса көңіл
бөлу; 

 дұрыс дыбысталуды, дұрыс емес дыбысталумен (бірқатар балалар осылай əндетеді) 
салыстыруды қолдану;

 дұрыс дыбысталуды көрсетуге қабілетті жекелеген оқушылармен қатар басқа да 
балалар топтарын тарту;

Негізгі мектепте балаларды дайындық үрдісіне тартып үлгерген мұғалім жоғарыда 
айтылған тəсілдермен бірге диапазонды кеңейту, мақамды, дем алу, дыбыстау дикциясын 
жəне басқаларды жақсартуға бағытталған жаттығуларды қоса алғанда, дауыс 
жаттықтырудың аса ауқымды шоғырын қолданады. 

Мəселен, егер мұғалім сыныптағы оқушылардың басым бөлігі əндету кезінде дұрыс 
тыныс алмаса (мысалы, дем алғаннан кейін тынысын тежей немесе əндету кезінде оны 
үнемді үнемдей алмаса, иықтарды көтеруге байланысты кеудемен немесе бұғанамен дем алу 
кездессе жəне басқалар), онда оларды алғашында əнді орындамай отырып, арнайы 
жаттығуларды қолданған жөн. 

«САУСАҚ ЖҮЙЕСІ» Оқушылардың музыкалық сауатын арттыру мақсатында 
ноталарды меңгеру, музыкалық көңіл-күй, жылдам, баяу, динамикалық белгілерді ажырату 
үшін ойын элементтері арқылы үйрету натижелі болатыны сөзсіз. 

Біріктірілген сабақта оқушылардың орындаушылық шеберлігін арттыруда 
«ЖАНҒЫРЫҚ» əдісі əннің сөзін немесе нота атауын бірінші топ айтса, екінші топ қайталайды. 

АЛДЫНА АЛА ШОЛУ ӨТКЕНГЕ ОРАЛУ ƏДІСІ: Аталған əдістің мəні ол жаңа 
тақырыптағы бұрынғы өтілген сабақтардағы материалдарға сүйене отырып қайталау немесе 
алдынғы сыныппен откен материалмен байланыстыру, кайталау. 

Бастауыш сыныпта сабақты ойын элементтерімен өткізу жақсы нəтиже береді. 
Мысалы: халықтық педагогика үнемі сабақталып жүріп отыруы қажет. Яғни «Ақ сүйек», 
«Жүзік салу», «Теңге алу» сияқты ұлттық ойындарды əуендете қолдану жəне сергіту 
сəттерінде музыкалық түрде көрсету оқушылардың пəнге деген қызығушылығын арттыра 
түседі. 

Сонымен қатар оқушылардың ойлау, логикалық қабілеттерін арттыруда өтілген 
тақырыпқа байланысты сөзжұмбақтар құрастыру, сұрақтарының музыкалық терминдерге, 
əнші, композиторларының, нота атауларымен байланыстырып құрастыру есте сақтау мен 
ойлауын дамыта түседі. 

«МУЗЫКАЛЫҚ ДИКТАНТ» есту қабілетін дамыту, ноталық сауатын жетілдіру 
мақсатында үйренген ноталар арқылы музыкалық диктент жазу. 

«МУЗЫКАЛЫҚ ВИКТОРИНА» бөлім бойынша тыңдалған, үйренген əн күйлер 
бойынша тыңдау қабілетін арттыру мақсатында өткізілетін əдіс. Тыңдалған шығарманың 
авторын, композиторын, шығарманың атауын жазады, тексереді. 

«МУЗЫКАЛЫҚ РИТМИКА» оқушының есту қабілетін, ритмін дамыту, қалыптастыру 
мақсатында қолданылатын əдіс. Тыңдалған шығарманың қандай өлшемде жазылғанын жəне 
қолмен шапалақтау, аяқпен тақылдату арқылы шығарманының ритмін анықтау. 

«ЭМОЦИЯЛЫҚ ДРАМАТУРГИЯЛЫҚ ƏДІСІ» оқушының тақырыпты қаншалықты 
меңгергенін, өтілген тақырып бойынша сыныппен, топпен, жұппен көрініс көрсету. 
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«МУЗЫКАЛЫҚ ƏУЕН АЛАҢЫ» оқушы шеңбер сызылған алаңға шығады. Музыка 
мұғалімі сол сабақта өтілетін терминдерді үш тілде буынға бөліп əндетіп, буынға бөліп 
орындайды, оқушы терминде сол əуенде қайталауы қажет.  

«БЕС ЖОЛ ӨЛЕҢ ҚҰРАСТЫРУ» Синквейн Шарттары: 1.1-ші жол 1 зат есім 
(Көктем) 2.2-ші жол тақырыпты сипаттайтын 2 сын есім (Шырайлы шуақты)3.3-ші жол 3 
етістік (ериді, жылиды, оралды)4. 4-ші жол сезімді білдіретін 4 сөзден құралған 1 сөйлем 
(Барлық тіршілік көңілденді тірілді) 5.5-ші жол тақырыптың мəнін ашатын 1 сөзден құралған 
синоним (Жазғытұрым) Сөздік қорын, ой қиялын дамыту. Бұл əдісті ой қорыту бөлімінде 
қолдануға болады жəне құрастырған өлең шумақтарын əннің əуеніне салып орындау. 

«ЕРКІН ЖАЗУ СТРАТЕГИЯСЫ» Бұл əдісті сын тұрғысынан ойлау жобасындағы 
сабақтың үшінші ой толғаныс кезеңінде пайдалану тиімді. Мұғалім сабақ бойын 
қарастырылған жаңа ақпарат жайлы, одан алған əсерін, не үйренгенін, нені əлі де біле түсу 
керек екенін тағы басқа жайлы өз пікірін қағаз бетіне түсіруді тапсырады. Жазуға уақыт 
береді. Уақыт аяқталған кезде оқушылар өз жазғандарымен топ мүшелерін таныстырады. Ең 
жақсы деп танылған жұмысты ұжымда оқуға болады. Оқушыларды алған білімдерін 
қорытуға оған сын көзбен қарап, ойын түйіндеуге үйрететін бұл əдісті кез келген сабақта 
қолдануға болады. 

ВЕНН ДИАГРАММАСЫ. Бір-бірімен айқасқан екі шеңбердің екі жағына 
салыстыруға берілетін объектілердің сипаттамалары жазылады. Ал айқасқан жерген екеуіне 
ортақ сипаттар тізіледі. Салыстыруға арналған тапсырмаларды осы диаграммаға салып 
оқушылар қызыға толтырады яғни салыстыру сияқты күрделі ойлау операциясын меңгереді.  

«КӨП ДЕҢГЕЙЛІ СҰРАҚ» стратегиясы . Тура сұрақтар (Litera l level). Мұндай сұрақтар 
қандайда бір фразаны немесе түрлерін еске түсіру үшін қойылады. Сұрақтардың жауаптары 
мəтіннің ішінде кездеседі, оқушыдан оны жаттап алып, айтып беру талап етіледі. Өзгертуді талап 
ететін сұрақтар (translation questions)жауап берушіден мағлұматты басқа формада жеткізуді 
күтеді. Мұндай сұрақ қою кезінде оқушы ойша болатын жағдайды елестетіп көріністі суреттеп 
берулері керек. Яғни, оқушылар ойша елестеткен кейіптер мен дыбыстарды талқылайды. Олар ең 
алдымен елестету тəжірибесін жинайды, содан кейін сөйлеу  
арқылы басқаларды өз қабылдауымен таныстырады. Интерпретациялау-сұрақтары 
(interpretation) оқушыларды идеялар мен фактілер, анықтамалар мен құндылықтар 
арасындағы байланыстарды табуға үйретеді. Сұрақ-тіркеме (application questions) 
оқушыларға мəселені шешуге немесе келесі мəселенің логикасы мен себептерін зерттеуге 
мүмкіндік береді. Сұрақ – баға (Evaluation questions) оқушыларды жақсы, жаман деген 
сиқяты қорытынды шешім қабылдатады.  

İNSERT немесе түртіп алу стратегиясы - түртіп алу əдісі. Қолдарына қарындаш алып, 
«v»- білемін, «+» - білмеймін, «-» - мен үшін жаңа білім (ақпарат), «?» – мені таң қалдырды - 
деген белгілерді қойып отырып мəтіннің мазмұнын түсінеді. Бұл əдіс оқығанын саналы 
түсінуге, өз ойын басшылыққа алуға, ойын білдіруге үйрететін ұтымды əдіс.Оқушылар 
білгендерін анықтап, білмейтіндерін сұрауға əзірленеді. Бұл əрекет арқылы жаңаны түсіну 
үшін бұрынғы білетіндерімен жаңа материалды байланыстыруға дағдыланады. Кесте 
толтырылады.v + - ?  

КУББИЗМ стратегиясы – Ойын арқылы оқыту. Кубиктің алты жағына жазылған сөздер 
бойынша жұмыс жасайды. Қандайда бірзатты жан жақты талдайды, талқылайды, сол арқылы 
білімдерін қайталайды, жаңа білім қосады. Сипатта (түрі, түсі, көлемі) Салыстыр (ұқсастығы, 
айырмашылығы) Ұсын (қалай, қай жерде пайдаланылады?)- Дəлелде (қарсы жəне қарсы емеспін) 
Талда (қалай жасалған, неден тұрады?)Ойтолғау (бұл неден жасалған?) Кубикпен жұпта немесе 
топта жұмыс жасайды. 1, 2 – сыныптарда үш жағын ғана пайдалануға болады. Бастауыш 
сыныптарда түрлі – түсті түрде пайдалануға болады. Sinkuein немесе бес жолды өлең 
стратегиясы – оқушы берілген тапсырма бойынша өлең құрастырады. Бес жолды өлеңді құрудың 
ережесі мынадай: бірінші жолда 1 зат есім, екінші жолда 2 сын есім, үшінші жолда 3 етістік, 
төртінші жолда 4 сөзден тұратын сөйлем яғни ойды түйіндеу, бесінші жолда тақырыпқа 
байланысты 1 синоним сөз жазылады. Кім? Ана Қандай? Мейірімді, ақылды. Не істеді? Бағады, 
тəрбиелейді, өсіреді. Түйін Ағайын - алтау, ана –біреу. Синоним Адам  

RAFT стратегиясы – Оқушы қандайда бір объектіні алып, сол рольге еніп өз ойын 
жазады. Бұл стратегияны қолдануда бала сол зат туралы ойын жазба түрде, бірінші жақта 
хабарлайды. Мысалы: Мен қазақтың қара домбырасымын. Менің күмбірлеген қоңыр үнімді 
ұнатпайтын қазақ жоқ. Мен əр қазақтың төрінде ілулі тұрамын. Мен адамның көңіл – күйін 
шектерім арқылы жеткіземін. т.с.с  
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Топтастыру немесе кластер стратегиясы - ойды жинақтау, ми қыртысында сəулеленген 
ойларды топтастыру, ассосациялау. Бұл стратегия топпен де жұппен де орындала береді. 
Сабақтың əр кезеңіне де қолайлы.Тірек сөздер стратегиясы – Мұғалім тірек сөздер береді. 
Оқушылар тірек сөздердің ретін бұзбай əңгіме немесе мəтін құрастырады. Мəтіннің құрамын 
құруға мəн беруге мұғалім назар аударады. Мəтін құрастыру кезінде логикалық ойлау іске 
қосылады. Əңгіменің мазмұнын жұпта, топта ақылдасады. Оқушының сөздік қоры, тілі, қиалы 
дамиды. Бұл əдіс мазмұндама жəне шығарма жазуға жақсы дайындық.  

 немесе маркировка кестесі стратегиясы – «БББ» - білемін, білдім, білгім келеді 
деген сөздерден алынған. Бұл кестеде үш бөлік. Əр бөлікті мəтінді не тақырыпты оқып 
отырып толтыра отырады. Негізгі қойылатын талап – оқушылардағы ойлар, тезистер, 
фактілер дəл сол күйінде көшірілмейді, өз ойымен жазылады. Бұл əдіс мұғалімге əр 
оқушыны бақылауға, оған сабақ соңында баға қоюға мүмкіндік береді. Мүмкін болса кесте 
сабақ үстінде толтырылады. Ал, үлгермеген жағдайда əр бөлікке бір, екі ой жазылу керек. 
Толықтыруға үйге беруге болады. Білемін. Білдім. Білгім келеді.  

ЭССЕ немесе ой толғаныс стратегиясы – тақырыпқа сай оқушы өз ойын қорыта жəне 
жинақтай отырып, ой-толғанысын жазады. Оқушы өз бетімен жеке жұмыс жүргізеді. Эссені 
5-10 минут ішінде тоқтамай жазады. Мұғалім де отырып жазуына болады. Бұл əдісте оқушы 
бала өз ойын еркін жеткізе білетін болады. Шығармашылықпен жұмыс істеп, сөздік 
қорыдамиды. Өмірде кездесетін жағдайларға, оқиғаларға саналы, ойлы қарауға үйренеді.  

Осы əдістер арқылы жаңа тақырыпты меңгеру кезінде оқушы алдымен жеке жұмыс 
істейді, содан кейін істелетін əрекеттер жұптық, топтық жұмыстарға ауыстырылады. 
Жұмыстың мұндай түрлері оқушылардан өздері тапқан ақпаратты талдау жəне түсіндіру 
үшін зерттеу мен жоспарлау дағдыларын қолдануды талап етеді, олар болашақта өз 
дағдыларын жетілдіру үшін басқа нəтижелерді бақылайды жəне талдайды. Бұндай белсенді 
оқу əрекеттерін қамтамасыз ету үшін мұғалім орындайтын негізгі міндеттердің бірі – барлық 
оқушылардың қатысуын қамтамасыз ететін жағымды оқу ахуалын қалыптастыру жолдарын 
дамытуы. «Дəстүрлі» оқытуда көп жағдайда сыныптағы оқыту оқушылардың жеке жұмыс 
істеуіне бағытталып, зерттеу, талқылау əрекетіне оқушылардың аздаған бөлігі ғана қатысады 
да, кейбіреулері назардан тыс қалып, сыныптағы əңгімеге қатыспайды. Қайталау мен 
жаттауға негізделген білім тек есте сақтау дəрежесінде болса, конструктивтік білім 
оқушылардан түсіну қолдану, талдау, ақпарат негізінде жаңа мазмұн құрастыру, бағалау 
секілді белсенді əрекеттерді талап етеді. Ал бұл əрекеттерді жүзеге асыру, соған бағытталған 
оқыту ортасын құру мұғалімге үлкен міндеттер жүктейді. 

Қорыта келе, қазіргі қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім 
негіздерін беру, логикалық-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту жəне ақпараттық 
қоғамға бейімдеу, рухани мəдени құндылықтарға дəріптеу, шығармашылығын дамыту.  

Музыкант, жоғары оқу орнының оқытушысы Горан Фолкестад «Музыка мұғалімі - 
музыкадан хабарсыз, музыкаға қызықпайтын жəне музыкаға бейімі жоқ бала кездестірмейді», 
 деген екен. Əр оқушының бойында өзіндік музыкалық каталог бар десе болады. Бұны 
зерттеп табу, білу тек мұғалімнің шеберлігі, құзіреттілі. 

Жаңартылған бағдарламаға сəйкес алынған тəсілдерді мектептерде сабақта тиімді 
қолданысқа енгізуге, баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға, 
шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушылар оқудың қызықты жеңіл 
өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, əрі 
тиянақтылығы артатындығы баяндалады. Яғни, оқушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-
бірін тыңдауға үйренеді сыныпта ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. 

Жаңартылған білім беру мазмұнының тиімділігі бастауыш сыныптарының барлық 
пəндері бірдей тақырып негізінде өрби отыра беріледі. Оқытудың небір жаңа əдіс-тəсілдері 
құндылыққа, тұлғаға, іс-əрекетке бағытталған. Осы білімнің ортақ қорытындысы «Музыка» 
пəнін меңгеру нəтижелері критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
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ФИЛОСОФСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛИТ КНР 

 
 настоящее время для Республики Казахстан во внешнеполитической повестке и 

стратегических интеграционных процессах китайское направление является одним из самых 
важных по многим причинам.  

КНР является одним из стратегических партнеров по Шанхайской организации 
сотрудничества и одним из главных экономических партнеров несмотря на некоторое 
снижение торгового оборота в связи с созданием сначала Таможенного союза, а затем ЕАЭС.  
 также партнером по многим другим региональным и международным организациям. 
Китай был одним из первых государств, признавших независимость Казахстана, в СУАР 
проживает около 2-х млн этнических казахов и это традиционная сфера политических и 
экономических интересов Казахстана. 

Вместе с тем, одним из главных экономических и инфраструктурных проектов в 21 
веке является стратегическая инициатива председателя КНР Си Цзиньпина проект «Один 
пояс-один путь» или «Экономический пояс Шелкового пути» который был символично 
провозглашен именно во время визита в Казахстан в 2013 г. Инициатива призвана соединить 
Китай с Европой и ослабить зависимость Поднебесной от южного морского пути через 
Моллукский пролив, что делает его недосягаемым для прямого оперативного воздействия 
флотов США. В настоящее время «Один пояс-один путь», уже начал функционировать 
принеся в бюджет РК около 3 миллиардов долларов. 

Исторически Китай всегда был тесно связан с Казахстаном и в сложившейся на 
сегодняшней день повестке тесного взаимодействия двух стран в экономике и политике, 
отраженное в партнерстве в ШОС и реализации проекта «Один пояс-один путь», что должно 
вызвать деликатное отношение двух стран друг к другу мы можем наблюдать 
неоднозначную политику властей СУАР по отношению к коренным народам автономии 
включая этнических казахов в отношении которых приняты действия по подавлению всяких 
религиозных, культурных и этнических особенностей и многочисленным запретам с 
направлением большого числа людей в так называемые лагеря перевоспитания. 

А также подогретая внешними акторами синофобия внутри Казахстана, во многом не 
несущая реальной угрозы но используемая в качестве антивластной пропаганды и имеющая 
цель добиться если не полной остановки то торможения реализации стратегии «Один пояс-
один путь». 

Но это ли является единственной причиной или ответ кроется в непростых 
отношениях внутри китайского истеблишмента представлявшегося ранее монолитом, на 
фоне других держав. Спаянное единой идеологией коммунизма с китайской спецификой, 
провозглашенной при Мао Цзедуне и получившей новое звучание при Дэн Сяопине 
заявившем, что «не важно какого цвета кошка лишь бы она ловила мышей».  

Тем не менее можно обьективно заявить, что в настоящее время китайское военно-
политическое руководство и элита является крайне сложной системой сложившейся на 
политически и этнически неоднородной территории, в ходе исторического процесса 
модернизации в рамках коммунистической политической модели на обломках феодальной 
империи в которой сами китайцы то есть ханьцы были порабощенным и завоеванным 
народом под правлением маньчжурской династии Цин. 

Неоднородность среди ханьцев, то есть непосредственно самих китайцев -титульной 
нации КНР особенно ярко заметна в языковой сфере которая выражается в полной взаимной 
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непонимаемости так называемых диалектов китайского языка которые по мнению 
большинства специалистов являются отдельными языками как например кантонский, хакка, 
хайнан, хоа и другие.  

Именно признаваемые официальной властью в качестве субэтносов ханьского народа, 
самобытные этнические группы Южного Китая такие как хакка, кантонцы или пунти, хмонги  
 другие играют большую роль в клановой системе КНР, создавая отдельные группировки 
или играя в них ведущие роли. 

Так хакка несмотря на не самую большую численность внутри китайского этноса, 
непропорционально широко представлены в истеблишменте КНР, в Сингапуре, Гонконге, 
Малайзии и даже Тайланде (клан Чинаватов). Исторически в местах своей компактной 
проживания на юге КНР в провинции Гуандун, Гонконге, Сингапуре и странах Юго-Восточной 
Азии хакка считаются пришельцами с севера изгнанными оттуда во времена династии Тан. В 
этой связи многие хакка не имели земли и были вынуждены сконцентрироваться на торговле, 
финансах, сфере обслуживания и свободных профессиях что вкупе с жесткой 
иерархизированностью и кастовостью традиционного китайского общества сделало их 
основными сторонниками всех форм протеста и выступлений против китайских правящих 
династий начиная с Тан и заканчивая Цин в революции против которой участвовало большое 
количество хакка включая таких личностей как Сунь Ятсен, Дэн Сяопин, Е Цзяньин  
 другие. 

 настоящее время хакка формируют как собственные группировки, такие как клан Е 
Цзяньина и Ли Куан Ю или входят в другие кланы, но большая часть из них имеет более 
либеральные взгляды в отличие от северных китайцев верных идеям маоизма.  

Истоки современных кланов и группировок КНР корнями уходят еще во времена Мао 
Цзедуна когда во время «культурной революции» были уничтожены почти все группы 
влияния и отдельные лица ориентированные на внешних игроков и в особенности на СССР и 
США. При Мао Цзедуне произошло усиление Шанхайского клана впоследствии 
разгромленного группировкой хакка из числа сычуаньского и гуандунского кланов в лице 
Дэн Сяопина и Е Цзяньина. 

Перманентная борьба кланов стала ярче видна во времена Дэн Сяопина который все годы 
по окончании гражданской войны оставался неформальным главой «сычуаньского клана»—
четверо из десяти маршалов КНР, десятки генералов и сотни офицеров были из провинции 
Сычуань, земляками Дэна. Фактически они контролировали половину военных округов Китая и 
ориентировались на «комиссара Дэна», с которым их связывало общие корни  
 прошлое.  

 Китае население очень четко делится на провинции со своими диалектами и 
прочими этническими особенностями, поэтому кланы земляков из одной провинции играли 
и играют важную роль во внутриполитических раскладах страны, фактически являясь 
аналогами этнических мафий в других странах. 

При анализе кланов и группировок очень важным моментом является определение 
факторов их консолидации, при которой можно установить их следующие виды: 

1. Этнический фактор, как указывалось выше на самом деле современная ханьская 
нация является сложной совокупностью относительно родственных этносов, имевших 
собственные традиции государственности к ним относятся хакка, кантонцы или пунти, 
хмонги, хуэй (дунгане) и другие. 

 Фактор землячества, связанный с первым фактором элемент коллективной 
идентификации на основе принадлежности к определенным городам, уездам, провинциям 
благодаря данной статье можно определить следующие провинции имеющие мощные кланы 
это Аньхой, Цзянсу, Шэньси, Шаньдун, Гуандун, Хэнань а также города Гонконг, Мэйчжоу, 
Шанхай,  

 Профессиональный фактор, связанный с родом деятельности к которым относятся 
например работа в комсомоле, служба в НОАК, служба в Министерстве государственной 
безопасности, работа в финансовом секторе и т.п.  

 Фактор мало учитываемый в современном Китае многими востоковедами и 
китаистами является идеологический или религиозно-философский, который, по моему 
мнению, является одним из основных даже в такой сложной и специфической стране как 
Китай и определяет политический дискурс, взаимоотношения, действия и политику 
китайских политических кланов и группировок. 
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Так , не учитывая буддистский Тибет и все еще по большей части мусульманский 
Синьцзян, на юге Китая распространены многочисленные политиестические культы, в 
частности Богини моря которой посвящен храм А-Ма (A-Ma tample) в Макао, на севере 
распространен ламаизм, что частично указывает на их монгольские корни.  

Традиционные философско -метафизические концепции в лице монизма, 
конфуцианства и даосизма также не утратили своего влияния на общество, образуя в своем 
лице традиционную парадигму философских взглядов.  

По мнению большинства экспертов и аналитиков в современном китайском 
истеблишмнте можно сразу вычленить две основные группы борющиеся за власть это «группа 
комсомольцев» и группа «патриотов» или «республиканцев». Итак комсомольцы это люди так 
или иначе связанные с Коммунистическим союзом молодёжи Китая Zhōngguó Gòngchǎnzhǔyì 
Qīngniántuán, мощной партийной организации которая в современной политической системе 
негласно возглавляется вторым лицом КНР премьером Госсовета Ли Кэцяном и министром 
иностранных дел Ван И, кроме них в указанную группу также входят председатель Народного 
суда КНР Чжоу Цян. Выходцем из комсомола, является бывший председатель КНР Ху Цзиньтао, 
«комсомольский генсек», проводивший в жизнь идею Chimerica – единого пространства Китая и 
США. Котрый в настоящее время играет роль патриарха данной группы. Вторым очень важным 
моментом при изучении клановой системы кроме партийной принадлежности является то что и 
Ху Цзиньтао и Ли Кэцян являются уроженцами провинции Аньхой имеющей в свою очередь 
исторической традиции собственного государства Чу и окончательно включенные в состав 
единого Китая лишь в 17 веке маньчжурами из династии Цин. Аньхой в современном Китае не 
играет такой важной роли как Гуандун, Шаньдун или Фучжоу, что не мешает ее уроженцам в 
лице Ху Цзиньтао и Ли Кэцяна образовать в составе комсомольской политической группы 
костяк в виде «аньхойского клана».  

По политическим взглядам и идеологии «комсомольцы» являются наиболее 
демократической и либеральной группой среди других китайских кланов что несомненно 
сближает ее с демократической партией США, негласным союзником которой ее считают 
многие эксперты по востоковедению. Во многом близкие взгляды «комсомольцев» и 
демократов США сделали возможным тесное экономическое сотрудничество КНР и США в 
последние 15-20 лет, открывшее в рамках глобализации рынки Северной Америки и Европы 
перед китайскими товарами, а западным производителям позволило перенести производство 
в КНР. 

Таким образом «комсомольцы» в целом имеют явную правую политическую 
ориентацию и включены в западный глобалистский проект с диктатом либеральной, 
финансово-корпоративной структуры и неолиберализмом в качестве философско-
идеологической платформы. 

Так называемые патриоты или республиканцы партия приближенных Си Цзиньпина, 
Ли Чжаньшу, нынешний глава Центральной комиссии по проверке дисциплины, земляк Си 
Цзиньпина и бывший главный кадровик ЦК Чжао Лэцзи и Ван Цишаня котрый является 
уроженцем Шаньдуна образующими в свою очередь одноименный клан в составе 
республиканцев, социальной базой которых являются центральные районы Китая не 
имеющие выхода к морю, а следовательно не ориентированных на глобальную торговлю с 
США. Особенно сильны позиции республиканцев в провинциях Шэньси, родной провинции 
Си Цзиньпина и его отца Хубэй, Шаньдун выходцы из которого в лице Ван Цишаня из 
Циндао центра этой провинции и образующими в свою очередь одноименный клан в составе 
республиканцев в который входит и жена Си Цзиньпина. 

Идеологически республиканцы не совсем однородны но политика Ван Цишаня на 
идеологическом уровне показала в целом приверженность к идеям социализма и его 
политической идеологии в лице неомаоизма в новой трактовке. По официальной доктрине 
«Социализм с китайской спецификой в новую эпоху», Си официально манифестирует себя в 
качестве преемника Дэн Сяопина, которому принадлежит идея построения социализма «в 
одном отдельно взятом» Китае и отказ от маоистской политики экспорта «китайского 
коммунизма». Дэн Сяопин, как известно, осуществляя модернизацию страны, опирался на 
крупные военные кланы, на них же ставит и Си Цзиньпин. Важно также понимать, что он, 
объявив себя преемником Дэн Сяопина, окончательно разорвал связь с «шанхайской» 
группой , из которой вышел сам, как и потенциальный заместитель председателя КНР Ван 
Цишань – человек, организовавший в партии «погром». 
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Третьей крупной группировкой действовавшей со времен Мао Цзедуна является 
Шанхайский клан представляющий крупнейший и важнейший город Китая с давними 
традициями, их патриархом и негласным лидеров все еще остается бывший председатель 
КНР Цзян Цземинь . В настоящее время положение шанхайцев нестабильно, но они все еще 
удерживают за собой банковский сектор, финансы и в целом достаточно широко 
представлены во всех ветвях китайской власти.  

«Шанхайцы» выполнили функцию консолидации китайской элиты – пусть и на 
весьма чуждой для коммунистической риторике "дворянства" и "империи", во многом 
поэтому ключевые должности в Компартии принадлежат именно им. Так члена Политбюро 
Чжан Дэцзяна - также называют "шанхайцем", на фоне китайского МИДа не меньшими 
полномочиями обладает Отдел внешних связей ЦК КПК, который возглавляет «шанхаец» Ян 
Цзечи – специалист по американскому вопросу. 

Контроль над органами внутренних дел и госбезопасности осуществляется 
«шанхайцем» Мэн Цзяньчжу – главой Политико-юридической комиссии ЦК КПК. К 
«шанхайцам» относят второго человека в Центральной комиссии по проверке дисциплины – 
бывшего мэра Шанхая Ян Сяоду. По мнению наблюдателей, нынешний мэр города 
центрального подчинения Чунцина - Хуан Цифань, губернатор провинции Юньнань – Чэнь 
Хао, а также, естественно, все руководство Шанхая – принадлежит к этой группе. Личный 
секретариат Си Цзиньпина, тоже возглавляет «шанхаец » - Дин Сюэсян, а зампредседателя 
КНР Ли Юаньчао - также "шанхаец" и уроженец Цзянсу.  

Основная миссия «шанхайцев» - привести юань в «клуб мировых валют», эту задачу 
выполнили выходец из Шанхайского региона – глава Центробанка страны Чжоу Сяочуань а 
также другой шанхаец – замглавы МВФ Чжу Минь. Министерство финансов КНР 
возглавляет также "шанхаец" Лоу Цзивэй, который с 2007 по 2013 г. управлял госкомпанией 
CIC, ответственной за золото-валютные резервы страны.  

 2015 год для «шанхайцы» добились включения юаня в корзину резервных валют 
МВФ, а если учесть, что партия во многом сохранилась благодаря «шанхайцам», то в 
результате их «ухода» со сцены может «уйти» и сама партия. Впрочем, не все так просто, и 
влияние "шанхайцев" давно вышло за пределы КПК и только "шанхайских" структур, 
достаточно сказать, что детище Си Цзиньпина – Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций тоже возглавляет член Шанхайского клана – Цзинь Лицюнь. 

 целом через призму 4 фактора можно отнести шанхайцев в основной своей массе к 
конфуцианцам - имперцам и сторонникам идеи Китая как Срединного государства – империи со 
всеми присущими ему атрибутами. Так именно шанхаец Цзэн Цинхун автор идеологии 
включения представителей бизнеса в КПК, а также «имперский» поворот в идеологии КНР: 
отмена исполнения Интернационала на партийных собраниях, появление символики 
императорского Китая, а возможно, и термин «партия принцев» - принадлежит Цзэн Цинхуну  
– идеологу нового «китайского дворянства».  

Учитывая, что процессы приватизации госсектора находится в руках группы 
«комсомольцев», контролирующих структуры распределения госактивов, а банковский 
сектор в руках «шанхайцев», речь Си Цзиньпина направлена на негосударственные 
экспортные предприятия, которые сильнее всего страдают от крепкого юаня и отсутствия 
доступа к хорошим корпоративным кредитам. «Ветер с востока» - это девальвация юаня, 
переход на поддержку широких масс внутренних негосударственных производителей, число 
которых по некоторым данным достигает с членами семей до 600 млн человек. Ростки 
критического обострения внутриполитической ситуации и противоречий в рамках основных 
политических групп наметились еще в 2015 году представители НОАК заявили о 
«ненужности марксизма», намекнув на ненужность КПК, а комсомольские деятели вступили 
в перепалку о том, кому быть "преемниками коммунизма". С января 2016 года Центральная 
комиссия по проверке дисциплины выпустила обновленный кодекс поведения коммуниста, 
который претендует на формирующий идеологию документ, перетягивая на себя 
идеологическую работу от "комсомольца" Лю Юаньшаня.  

Таким образом китайская элита представляет собой крайне сложный и противоречивый 
конгломерат различных группировок и кланов, разделенных этническими, политическими и 
философско-мировоззренческими разногласиями. Которые при естественной деградации единой 
идеологической платформы которой долго был коммунизм с китайской спецификой 
обуславливает их перманентную борьбу при поддержке внешних сил, что дает Казахстану 
огромное поле для маневра. При трезвом взгляде и наличии объективных исследований делает  
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возможной долгосрочное построение отношений, используя и опираясь на внутренние 
разногласия группировок и кланов, со стратегическим соседом и партнером по Евразии. 
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК 

ҚҰНДЫЛЫҚТАР – МƏДЕНИЕТ НЕГІЗІ 
 

Жаңару - елге тірек болатын, нағыз біртуар тұлғалыққа тəн қасиет. Жаңару – 
тіршіліктің де, киелі қасиеттердің де иесі болатын қабілеті алғыр, қарымы жоғары десек, бұл 
оның азаматтығына да, мамандығына да берілген дəйекті баға. Тұлғалар – ізгілікті 
ізденісімен, ісімен ірі, сол ірілігімен ізгіліктің көсегесін көгертеді.  

Қазақ болмысында сезімдік-бейнелі таным, жеке индивидуальді түсініктер, құндылықты 
салыстырмалы тұрғыдан бағалаушылық, дүниетанымдық сипатты құрайды. Ұлттық дүниені 
игермей жəне көрсетпей, өзімізді өзгеге ел ретінде таныта алмаймыз. Қолданбалы өнер кенже 
қалса, ұлттық құндылықтарға деген сұраныс өше бермек [1. 67- 68 б].  

Қазақ халқының ұлттық болмысы ғасырлар бойы қалыптасып, бекем орныққан, ол 
қазақ рухын небір күйзелістерден аман алып келе жатқан айрықша қасиетке ие. 

Мемлекет басшысы жаңғырудың негізгі қызметі мен ерекшеліктеріне ой жүгіртіп, 
жаңғыртудың маңыздылығына тоқталады: «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тəжірибе 
мен ұлттық дəстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Егер жаңғыру елдің ұлттық -рухани 
тамырынан нəр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге рухани жаңғыру ұлттық 
сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды». 
Ол адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тəрбиелеу, олардың бойына патриоттық 
рухты сіңіре білу жұмысында рухани санаға басымдық берудің қажеттілігін алға қойып 
отыр. Бұл - ұлтымыздың барлық ұлттық салт-дəстүрлерін, мемлекеттік тіліміз бен 
əдебиетімізді, мəдениетімізді, ұлттық рухымызды жаңғырту деген ұғымға саяды. 
Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі – үлкен 
көрегендік пен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. 
Рухани байлықтың кемел болғаны қоғам, туған еліміз үшін өте мағызды үдеріс.  

Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде тəлім -тағылым жұмысын дамыту басты міндет 
болып отыр. Соған байланысты басты міндеттің бірі - өркениеттің, прогресшіл бағыттағы 
азаматтық – адамгершілігі мол, ұлттық тілін жоғалтпаған, өзгеге, елдегі замандастарымен 
тең дəрежеде бəсекелестікке түсе алатын биік, өрелі, терең білімді ұрпақты өмірге келтіру, 
жеке басының сапасын көтеру.  

Ұлттық энциклопедияда адамгершілік ұғымына былай деп анықтама берілген: 
«Адамгершілік – адам бойындағы гуманистік құндылық, əдеп ұғымы», «кісілік», 
«имандылық» тəрізді ұғымдармен мəндес. Халықтың дүние танымында мінез-құлықтың 
əртүрлі жағымды жақтары осы ұғыммен таратылады. Мінез-құлық пен іс-əрекетте көзге 
түсетін төмендегідей адамгершілік белгілерін атап өтуге болады: адамды қастерлеу, сыйлау, 
ар-ұятты сақтау, имандылық пен рахымдылық, ізеттілік пен кішіпейілділік, əділдік - 
қанағатшылдық.  

Қазіргі кезеңде əрбір ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында ізгілік, адамгершілік 
тағылым маңызды шешуші фактор болуы қажет. Адамгершілік тəлім-тағылымының міндеттері 
жастардың бойында белсенді өміршілдік позициясын, қоғамдық борышқа сапалық көзқарасын, 
сөзбен істің бірлігін, адамгершілік нормаларынан ауытқушылықтарға жол 
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бермеуді қалыптастыру. Адамгершілік тағылымның бүкіл жүйесі гуманистік мазмұнға толы, 
имандылық негізде, жан-жақты дамып жетілуіне бағытталған.  

Адамгершілік тəлім-тағылым – оқыту, білім беру барысында жəне еңбек үдерісінде 
жүзеге асырылады. Кез келген жерде мəдениеттілікті, тəртіпті сақтай алатын, білімді, 
тəрбиелі, көрегенді, ақылды, сұлу, инабатты, ибалы, адами қасиеті бар, адамгершілікті 
жоғары қоя білетін жас тұлға болуы абзал. 

Жеке адамның адамгершілік жағынан қалыптасуы оның өмірге келген күнінен 
басталады. Əртүрлі пəндерді оқу барысында жастардың бойында достық, жолдастық, өмірге 
белсенді көзқарасы, ұлтжандылық, еңбекке деген қызығушылық, Отан туралы ұғымдары 
қалыптасып, кеңи түседі. 

Мəдениетті адамның жақсы қасиеттерінің бірі – сыпайылық. Сыпайылық – адамдарды 
құрметтеуден, адамгершілік қатынастардан тұрады. Өзгелерді сыйлау, оларға əдепті ілтипат 
білдіру өзін мəдениеттімін деп есептейтін əр адамға тəн қасиет болуы қажет. Ол үлкенді 
сыйлауды, ата-аналарды құрметтеуге, еңбектенуге, ізеттілік сақтауға үйренеді. 

Мəдениеттіліктің тағы бір белгісі – қарапайымдылық, кішіпейілділік. Адамның 
мəдениеттілігі - оның өзін ұстауынан , сөзінен, əрекетінен, жұрыс-тұрысынан, затқа, 
адамдарға қатысты көзқарастарынан көрінеді. Адамның жеке бас мəдениеттілігі оның өзіне 
қоятын талабына байланысты болып келеді. Бұл адамның қызмет бабында өз ұстанымында 
тұра білуінен, түрлі қиын жағдайларда моральдық дұрыс таңдау жасай білуінен көрінеді. 
Шыншыл жəне адал адам өз арына, намысына нұқсан келтіретін əрекеттер жасамайды. Ол 
барлық жағдай да ұстанымды, адал қалпынан айнымайды.  

Адамгершілік – адамның рухани арқауы. Моралдық жағынан кіршіксіз таза болуы – 
адамгершіліктің асқар шыңы. Адам қоғамда өзінің жақсы адамгершілік қасиеттерімен, 
қайырымдылығымен, адалдығымен ардақталады. Еңбек сүйгіштік адалдық, қарапайымдылық, өз 
қасиетінің қадірлеушілік , жолдастық, өзара сыйластық – осының бəрі адамның моралдық 
тұлғасының біте қайнасқан белгілері. Адамгершілік - адамның рухани арқауы. Өйткені адам 
баласы қоғамда өзінің жақсы адамгершілік қасиеттері, қайырымдылығы, адамдығымен 
ардақталады. Адам баласының мінез-құлқына тəлім-тағылым арқылы тек білім мен ақылды 
ұштастыра білгенде ғана сіңетін, құдіретті, қасиеті мол адамшылық атаулының көрінісі.  

Ақыл шындықты танудың, оны жан-жақты зерттеп, мəнін ашу арқылы байыбына жете 
ұғынудың ең жоғары ғылыми-теориялық саласы. Ақыл адамның ойлау қабілетінің 
шығармашылық қуаты мен мүмкіндігін сипаттайды. Ақыл - парасат күші. Адамның 
ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуға жəне жақсылық пен жаман қылықты 
айырына көмектесетін күш (Əль-Фараби). Жақсы ойлау арқылы жастар өз бойында мінезді 
қалыптастыратын болады. Өзін-өзі тану, ойлау арқылы жеке тұлғаның өзіндік танымы 
жетіледі. Өзіндік таным адамгершілік мінез-құлқын қалыптастырады. Ойлауға үйренген 
жастар өзі туралы, басқалар жөніндегі ойлары да жақсара түседі. Ойланған адамның ойына 
лайық адал, мейірімді іс-əрекеті сай болмақ.  

Аристотель айтқандай: адамгершілігі мол адам, өзінің Отаны мен достары үшін көп іс 
жасайды., тіпті өзінің өмірін құрбандық етеді. 

Жоғарыда көрсетілген рухани - адамгершілік мəдениет қоғамда, əлемде, отбасында 
адамдардың өмірін реттеуші, білім, норма, рухани – адамгершілік құндылықтарының 
жиынтығын дамытушы ретінде анықталады жəне оның өмірге деген тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. 

Рухани құндылықтар адамзат білімі, дүниетаным ұстанымы, философиялық тұжырым, 
адамгершілік нормалары мен саяси білім, əлемнің рухани жетістіктеріне жатқызуға болады. 
Рухани құндылықтың маңыздылығын əрбір адам өз бойында дамыту арқылы сезіне алады. 
Өйткені құндылықтар жүйесі адам дүниетанымының негізгі іргетасы, əлемге деген 
көзқарасының қайнар көзі.  

Ұлттық дəстүрдегі құндылықтардың мақсаты – барлық адамдардың өз мəдени-рухани 
қабілеттерін жан -жақты дамытуына мүмкіндік жасау. Адамның адамшылдық, қамқорлық, 
сыйласымдылық, кішіпейілділік қасиеттері қазақ халқының рухани дүниесінің белгісі мен 
көрінісі, оның əдет-ғұрыптылығында. Кісілік, қайырымдылық, намысшылдық қыр 
қазағының өзіндік моральдік кодексі, рухани құндылығы.  

Мəдениет қазірдің өзінде əрбір қазақтың бойында сақталған, жойылып кетпейтін белгі, 
бедері, ізі, таңбасы, бойынан, ойынан кетпейтін рухани мəні бар. Қазақтың қазақ екенін, басқа 
халықтың, басқа ұлттың адамынан оңай ажырата алатынымызда сондықтан. Жалпы бір ұлттың 
екінші бір ұлттан айырып тұратынын, өз ұлтыңды басқадан оңай айырып, ажырата  
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аласың. Оны жүріс-тұрысынан, көзқарасынан, сөз сөйлеу мəнерінен, əдеті мен мінез-
құлқынан байқауға болады. Бұдан адамның психологиялық, ұлттық ерекшеліктері байқалып 
тұратынын сипаттауға болады.  

Қазақтың кеңпейілділігі, ақкөңілділігі, ашықтығы, жомарттығы, жүрегінің кеңдігі, 
қайырымдылығы, имандылығы сияқты көптеген адамгершілік қасиеттері жатады. Бұны 
басқа ұлт өкілдерінің бойында да бар, ал, қазақ үшін ол қазақ бойындағыдай болып біліне де, 
көріне де бермейді. Қазақ халқының мəдениеті жөнінде айтқанда оның өзіне ғана тəн, өзіне 
ғана үйлесімді, келісімді мəдени белгілері, əдет-ғұрыптары, салт-дəстүрі, ой-санасы, өмірге 
деген жүйеленген көзқарастары болатынын айта аламыз. Оларды қазақ баласы шыр етіп ана 
құрсағынан жерге түскеннен бастап бойына сіңіріп, өзінің адамдық келбетінің өзегі етіп 
өседі. Қазақ мəдениетінің дамуы оның барлық салаларындағы өзгерістер, өнеге-үлгілері, 
белгілері, аңыз, əңгіме, жыр, қисса, материалдық мəдени мұралар, əдеби, музыкалық, сəулет, 
бейнелеу өнерлерінің туындылары, жыраулардың шығармалары, шешендік сөздері, 
ғұламаларыдың ғылыми даналығы, қазақтардың баланы тəрбиелеуі, ертеден келе жатқан 
наным-сенімдері мен дін дербес бір ұлттың бет-бейнесін қалыптастырады. 

«Құндылық» ұғымына көптеген анықтамалар беріледі. Олар осы мəселені зерттеуші 
əлеуметтік жəне гуманитарлық ғылымдардың көптүрлілігін, жеке ғылыми ұстанымдар 
алуандылығын да білдіреді. Əдетте құндылықтар басқа ұғымдармен тығыз байланыста 
қарастырылады. Мысалы, ұстаным, норма, қажеттілік, мақсат, таңдау сияқты. Құндылық іс-
əрекет стандарты мен үлгісін береді, мүмкіндіктері əрекеттену баламаларының арасынан 
таңдау жүргізуге əсер етеді. Мəдениеттануда норма деп «осы қасиеттерге белгіленген, 
мойындалған, əрі қауымдастық мүшелері растаған, кейде тіпті кодификацияланған, яғни 
қабылдауға жеңіл болу үшін ауызша немесе жазбаша үлгіде тұжырымдалған, сөйтіп 
моральдық кодекстің бір бөлігін құрастыратын тұрақты реттеуші құрылымды айтады» [2].  

Т. Парсонс құндылықты тілекке сəйкестілік туралы көзқарас деп атаған. Құндылықтар 
мəселесі философия мен əлеуметтануда, антропология мен психологияда (Э. Дюркгейм, Р.Б. 
Перри, Дж. Дьюи, П. Сорокин, Т. Парсонс, В. Келлер, Олпорт) терең зерттелген.  

Құндылық – танымның, белгілі бір обьектінің адам үшін, топ үшін, қоғам үшін қасиетті 
деп танылуы. Құндылық философиялық-социологиялық ұғым. Құндылық обьектінің адам үшін 
қаншалықты маңыздылығын айқындайды. Құндылық қоғамдық-саяси, рухани жағымды түрде 
көрініс табуы мүмкін. Қазіргі кезеңде ұлттық, таптық, топтық құндылықтарға қарағанда, жалпы 
адамзаттық құндылықтар приоритетті (өмір сүру, құқық, еңбек ету, білім алу, теңдік, еркіндік, 
меншік, балаларға деген махаббат, үлкендерді сыйлау, жақыныңа жаның ашу, Отансүйгіштік, 
кəсіпкерлік, қауіпсіздік, адалдық) маңызға ие болып отыр [3.156-157 бб.].  

Құндылық дегеніміз белгілі бір қоғамдық заттардың қасиеті, қажеттілік, тілек, ынтаны 
қанағаттандыратын құбылыс. Құндылық əлеуметтік субьектіні өзінің қажеттіліктерін 
қоршаған ортадағы заттармен арақатынасын түсіну нəтижесінде немесе бағалаудағы 
құндылық қатынасында пайда болады. Егер мөлшерлер - ол мінез -құлықты реттейтін 
ережелер болса, онда құндылықтар – ол қоғамның көпшілігі нені қажетті, пайдалы жəне 
дұрыс деп ойлайтын жалпы түсініктері. Құндылықтар жалпылама жəне дерексіз сипатта 
көрінеді. Олар жүріс-тұрыстың қай тұрпаты жарамды екенін нақты көрсете алмайды. 
Құндылықтар оқиғаларды, заттарды, жəне адамдарды, олардың абыройын, сұлулығын 
немесе өнегелілік қасиеттерін бағалауға көмектесетін өлшемдерін береді. Мысалы, батыс 
Еуропа елдерінде негізгі мəдени құндылықтар ретінде жұмыстағы табыс, ілгерушілдік, 
ұғымды іс атқару, отаншылдық пен демократияны түсінеді.  

Құндылықтардың адамның маңызды шешім қабылдау кезінде қажеттілігі айқын 
көрінеді. Құндылықтарды əр түрлі тұрғыдан дəлелдейді. Еркіндік құндылығын зайырлы 
мемлекеттерде конституция мен құқықтық заңдар, сөз, дін, ар-ождан бостандығы түрінде 
бейнелейді. Олар өмір тəжірибесін адамдардың өзара əрекетін зерттейтін тіл, əндер, билер, 
əдет-ғұрыптар, дəстүрлер мен жүріс-тұрыс үлгілері арқылы көрсетіледі. Əр қоғамның 
мүшелері еріксіз өз сенімдері мен əдет-ғұрыптарына бағынатын болады, оларды дұрыс, əрі 
парасатты деп қабылдайды.  

Мəдениет мінез-құлықтың ережелерін сомдап, дұрыс жүріс-тұрыстың үлгісіне келтірілген 
қалыптарын жасайды. Сондықтан мəдениетті, нормативті, яғни мөлшерлік мəдениет деп атайды. 
Қоғамда адамдар бір-бірімен қарым-қатынаста болады. Осындай ынтымақты əрекеттерінің 
ықпалын жүзеге тиімді асыру үшін адамдар мақсатты қызмет атқару тиіс. Ол үшін бір үлгіде 
жүріс-тұрысты белгілі арнаға бағыттайды жəне оларды əлеуметтік 
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норма, мөлшер деп атайды. Кезекте тұру, біреуге жол беру, шуламау сияқты талаптарды 
орындау белгілі мəдени мөлшермен анықталады [4. 248-249 бб].  

Жеке тұлғаның құндылықтары, бағыттары мен ұстанымдарының қалыптасуы оның 
саналы қызметінің реттелуінде маңызды орын алады, құқықтық саяси санасының жəне 
құқықтық тəрбиенің тиімділігі əлеуметтік-экономикалық қолайлы жағдайлармен, оның 
сапалы өткізілуінің жəне жеке адамның өз белсендігін де талап етеді. 

Жас ұрпақты ұлттық құндылықтарымен, халқымыздың рухани қазыналарымен 
сусындатып өсіре білу - бүгінгі заманның талабы мен тілегі. Ұлттық құндылықтарды, 
қасиеттерді, рухани мұраларды жүрегіне сақтап, көңіліне түйіп өскен ұрпақ еліміздің 
келешегін кемелді, болашығының жарқын болуының бірден - бір кепілі. Осы орайда жаны 
таза, тəні сау жас буынды тəрбиелеуде ең басты екі нəрсе қатар алып жүру, бір -бірімен 
ұштастыру халық назарынан ешқашан қалыс қалған емес. Оның біріншісі - рухани 
құндылықтарымен тəрбиелеу болса, екіншісі - тəннің саулығы, мықтылығы əрі тазалығы. 
Жеке тұлғаның құндылықтары, бағыттары мен ұстанымдарының қалыптасуы оның саналы 
қызметінің реттелуінде маңызды орын алады, құқықтық саяси санасының жəне құқықтық 
тəрбиенің тиімділігі əлеуметтік-экономикалық қолайлы жағдайлармен, оның сапалы 
өткізілуінің жəне жеке адамның өз белсендігін де талап етеді.  

Адам өзiнiң тұтас бет-бейнесiн, адамгершiлiк, имандылық асыл қасиеттерiн дамыған 
қоғамдық қарым-қатынастар деңгейiнде көрсете бiлуi қажет. Сондай-ақ, адам жан-жақты 
жетiлiп, айналадағы ортаға, өзгелерге деген шынайы, пəк сүйiспеншiлiгi қалыптасып, өзiнiң 
бойына имандылық мұраттарын жинақтайды.  

Демек, имандылық тəжi рибелерiн жинақтай бiлгенде ғана ол жаңа бiр сапалық 
деңгейге көтерiле алады. Сонда ғана ол игiлiктi, iзгiлiктi iстер жасап, иманды болып, 
қиындықты жеңе алады. Адамның имандылығын қалыптасыруда, ол мақсатқа жету үшiн 
талпынады, өзiн-өзi тəрбиелейдi. Өмiрде əр түрлi адамдар кездеседi, бiрi – адамгершiлiгi мол, 
бiрiнiң əдептiлiгiмен көзге түседі, екіншiсiнiң имандылығы бар таза, пəк адам, келесі бiрiнiң 
үлкенге, кiшiге деген инабаттылығы, қайырымдылығы, мейiрiмдiлiгi немесе зұлым, бұзақы, 
имансыз тағы басқа керiсiнше де болуы мүмкін. Осының бəрi алған тəлім-тағылымға, ортаға 
қатысты болып келедi. 

Елiмiздiң дамуы үшiн, өркениетке қолы жетуi үшiн, адамгершiлiк, инабаттылық 
қасиеттердi əрбiр жеке адамның басынан көрiп, жақсылыққа қарай қалыптастырып, жетiлдi 
руге тиіспіз, сонда ғана даму, өрбу, өркендеу болады деп айтуымызға болады. 
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БЖСМ ЖАҒДАЙЫНДА ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУМЕН ЖƏНЕ СПОРТПЕН 

ШҰҒЫЛДАНУҒА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ УƏЖДЕМЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Қазіргі уақытта спортпен жəне дене шынықтырумен шұғылдануға тұрақты уəждерді 
қалыптастыруға назар аудару маңызды, өйткені бұл кезеңде уəждеменің негізгі ерекшеліктері 
қажеттіліктердің жеткіліксіз ұғынуы, төзбеушілік, белгісіздік жəне оларды қанағаттандырудың 
əртүрлі тəсілдерінің өзара алмасуы болып табылады. Тұлғаның жан-жақты дамуына орнату білім 
алушылардың дене шынықтыру негіздерін меңгеруін болжайды, олардың бірігуі мықты 
денсаулық, жақсы дене дамуы, қозғалыс қабілеттерінің оңтайлы деңгейі, дене шынықтыру 
саласындағы білім мен дағдылар, дене шынықтыру-сауықтыру жəне спорт қызметін жүзеге 
асыру себептері мен игерілген тəсілдері (біліктері) болып табылады. 

Осы мақсатқа қол жеткізу келесі негізгі міндеттерді шешу арқылы қамтамасыз етіледі: 
 денсаулықты нығайту, дене бітімінің қалыпты дамуына ықпал ету;
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 өмірлік маңызды қозғалыс дағдылары мен дағдыларын үйрету;
 қозғалыс (кондициялық жəне координациялық) қабілеттерін дамыту;
 дене шынықтыру жəне спорт саласында қажетті білім алу;
 дене жаттығуларымен өзін-өзі айналысудың нақтылығы мен іскерлігін тəрбиелеу, 

оларды демалыс, жаттығу, жұмысқа қабілеттілікті арттыру жəне денсаулықты нығайту 
мақсатында саналы түрде қолдану;

 адамгершілік жəне ерік-жігерлік қасиеттерді тəрбиелеуге ықпал ету, тұлғаның 
психикалық процестері мен қасиеттерін дамыту.

Балалардың денсаулығы-көпфакторлы мəселе. Ол баланың тұқымқуалаушылығымен 
жəне өмірсалтымен анықталады. "Өмірсалты" ұғымына дене, психоинтеллектуалды жəне 
еңбек қызметі, қозғалыс белсенділігі, қарым-қатынас жəне тұрмыстық қарым-қатынас, 
əдеттер, режим, жұмысерекшеліктері кіреді. Жастардың өмірлік құндылықтары рейтингінде 
Денсаулық 4-ші орында тұр, оның ішінде отбасы маңызынан (1-ші орын), достық пен қарым-
қатынас (2-ші орын), қаржылық əл-ауқат (3-ші орын). Мұндай ілтипаттың салдары, ал кейде 
өз ағзасына деген ілтипат қарым-қатынас одан да жетілген жаста əсер етеді. 

БЖСМ жағдайында денешынықтырумен шұғылдануға білімалушылардың уəждемесін 
қалыптастыру үшін педагогикалық тəсілдерді қолдануда өзінің ерекшеліктері бар. 

БЖСМ басым мақсаттары: 
1. Балалар мен жасөспірімдердің дене шынықтыру-сауықтыру жəне спорттық 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған мектептің оң дамуы. 
2. Балалардың дене бітімін жетілдіру қажеттілігін, салауатты өмір салтының 

тартымдылығын қалыптастыру. 
3. Дене шынықтыру жəне спортпен тұрақты шұғылдануға балалардың ең көп санын 

тарту. 
Мектеп тұтас педагогикалық процесті ұйымдастырады, онда басты тұлғалар білім 

алушылар, жаттықтырушылар, əкімшілік болып табылады, олардың бірлескен қызметі 
қаланың жалпы əлеуметтік - педагогикалық жүйесімен ынтымақтастыққа бағытталған. Ол 
қаланың жалпы білім беретін мектептерінде, балабақшаларда жəне БЖСМ базасында оқу-
жаттығу үдерісін ұйымдастырудың арқасында шешіледі. 

Қосымша білім беру жүйесіндегі таңдау бойынша үйірмелерде, спорттық 
секцияларда, шығармашылық бірлестіктерде оқушылардың жұмыспен қамтылуы салмақты 
мəнге ие болады. 

Балаларға қосымша білім беру мекемелерінде бала шағын (басқа мемлекеттік білім 
беру мекемелерімен салыстырғанда) топтармен айналысуға мүмкіндік алады. Бұл оның 
əлеуметтенуіне, педагогтың əрбір тəрбиеленушімен жеке жұмыс істеуіне, сондай-ақ 
шығармашылық, спорттық-сауықтыру тəсілін іске асыруға мүмкіндік береді. 

Қосымша білім беру педагогы, мысалы, мектеп мұғалімінен айырмашылығы, білім 
беру бағдарламасын жүзеге асыру барысында белгілі бір бөлімнің орындалу қарқынын 
нақты білім алушыға "қосымша" қалыптастыра алады. Дəл осы ерекшелік балаға өзін жайлы 
сезінуге, ол қандай да бір элементті меңгеріп үлгермей, өз қабілеттерін барынша толық 
ашуға мүмкіндік береді. 

Спорт мектебіндегі нақты жағдайға сүйене отырып жəне алға қойылған мақсатқа 
сəйкес педагогикалық ұжым қызметінің бағытына келесі міндеттер анықталады: 

1. Салауатты өмір салтының артықшылықтарын танымал ету, дене шынықтыру, спорт 
саласында білім алушылардың ой-өрісін кеңейту; 

2.БЖСМ шұғылданушылардың денсаулық жағдайының мониторингі; 
3.Шұғылданушылар құрамының тұрақтылығы, олардың жаттығу сабақтарына 

қатысуы; 
4.Шұғылданушылардың дене дайындығының жеке көрсеткіштерінің өсу динамикасы; 
5.Бағдарламада көзделген жаттығу жүктемелерінің көлемін игеру; 
6.Гигиена жəне өзін-өзі бақылау негіздерін меңгеру; 
7.Балалар денсаулығын сақтау мəселелерінде БЖСМ қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру; 
8.Балалардың денсаулығын сақтау мəселелерінде ата-аналардың білім деңгейін 

арттыру. 
Білім алушылардың денсаулық мəдениетін қалыптастыру бойынша спорт мектебі 

қызметінің негізгі бағыттары: 
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Бірінші бағыт: білім беру үдерісінің барлық деңгейінде денсаулық мəдениетіне оқыту. 
Денсаулық мəдениетін оқыту деп білім алушыларда адам денсаулығы саласындағы белгілі 
бір білімді, қарым-қатынас пен іскерлікті қалыптастыруға бағытталған спорт мектебінің 
қызметін түсіну керек.  

Екінші бағыт: профилактикалық қызмет. Спорт мектебінің профилактикалық қызметі 
деп білім алушылардың денсаулығына əсер ететін жағымсыз психикалық, физикалық, 
зияткерлік, əлеуметтік факторлардың пайда болуының алдын алуға жəне төмендетуге ықпал 
ететін шаралар жүйесін түсіну керек. 

Үшінші бағыт: денсаулық қалыптастыратын қызмет. БЖСМ-нің Денсаулық сақтау 
қызметі деп білім алушылардың рухани, психикалық, физикалық, зияткерлік жəне əлеуметтік 
денсаулығын нығайту жəне дамыту негізінде білім беру сапасын арттыру бойынша 
педагогикалық əсер ету жəне шаралар жүйесін түсіну керек. 

Қойылған міндеттерді шешу балалар мен жастар арасында дене шынықтыру жəне 
спорт жұмыстарын күшейту барлық тəрбиелік ықпалдар біртұтас байланысқан кезде белгілі 
бір жүйеде оқу-тəрбие процесін ұйымдастыруды талап етеді, бұл біздің заман талаптарына 
сəйкес келетін қазіргі заманғы талаптар деңгейіне жастардың уəждемесі бойынша жұмысты 
көтеруге мүмкіндік береді.  

Уəждеме дегеніміз не? Уəждеме -бұл адамның белгілі бір əрекеттерін тудырады. Ол 
адамның "ішінде", "дербес" сипатқа ие, тұлғаның іс-əрекетінің мазмұнын, бағыттылығы мен 
сипатын, оның тəртібін анықтайтын барлық тұрақты мотивтердің, ниеттердің жиынтығы (1).  

Адамның мінез-құлқы əдетте бір себеппен емес, олардың жиынтығымен анықталады, 
онда дəлелдер адамның мінез-құлқына əсер ету дəрежесі бойынша бір -бірімен белгілі бір 
қатынаста болуы мүмкін. Сондықтан адамның мотивациялық құрылымы олардың белгілі бір 
əрекеттерді жүзеге асыруының негізі ретінде қарастырылуы мүмкін. Топты қалай 
ынталандыру керек? Оның мотивациялық құрылымы қандай? Топ қызметінің түрін, оның 
ұйымшылдығын немесе бытыраңқылығын, жұмысқа бағытталуын, моральды, ыдырауға 
əкелуі мүмкін күмəндерді, топтың пайда болуына əкеп соққан себептермен байланысты 
немесе оны біріктіруші себептерді анықтау керек. Мектептің білім беру жүйесін дамытудың 
стратегиялық бағыты «денсаулық сақтаушыдан - Денсаулық сақтаушы білімге» тезисі болуы 
тиіс. Педагогикалық практика еліміздің білім беру жүйесінде денсаулық сақтау, денсаулық 
сақтау қызметінің белгілі бір жүйесі қалыптасқанын растайды. Ал сабақтың эмоционалдық 
қанықтығын арттыру, оқу-жаттығу тобының бос уақытын өткізу қызметін жандандыру, 
тақырыптық немесе кездейсоқ əңгімелесулерді, экскурсияларды, мерекелерді ұйымдастыру 
(«туған күн », «көңілді старт» жəне т.б.), жарыстарға қатысудың əр түрлі көрсеткіштері үшін 
көтермелеу жүйесін пайдалану, білім алушылармен тиімді қарым-қатынас жасауға, олардың 
коммуникативтік қабілеттерін дамытуға көңіл бөлу, оларға мейірімділік, көңіл бөлу жəне 
құрмет көрсету сияқты педагогикалық тəсілдерді қолдану білім беру: 

 команданың дəстүрлерін дамыту жəне нығайту;
 ұжымдық жұмысты ұйымдастыру, ұжымның қоғамдық өміріне барлық мүшелердің

қатысуы; 
 өзіне жəне ұжым мүшелеріне талап қою;
 ұжымдық шешімдер қабылдау, білім алушыларды жаттығулар мен жарыстардың 

негізгі мəселелерін талқылауға тарту;
 бірлестікте, сондай-ақ нұсқаушы мен білім алушылар арасында қолайлы 

тұлғааралық қарым-қатынасты қалыптастыру.
Енгізілген білім беру мазмұнының, пайдаланылатын əдістемелердің тиімділігін 

бағалауды тексерудің маңызды құралы мониторинг болып табылады. 
Білім беру мекемесіндегі мониторингті педагогикалық жүйенің қызметі туралы 

ақпаратты жинауды, сақтауды, өңдеуді жəне таратуды ұйымдастыру жүйесі ретінде 
анықтауға болады. 

Мониторингтің міндеттері: 
 Денсаулық сақтау қызметінің сипаттамасы.
 Оқушылардың денсаулық жағдайы жəне денсаулыққа оң жəне теріс əсер ететін 

факторлар саласындағы нақты жағдайды талдау.
 Денсаулық сақтау педагогикалық технологияларды қолдану тиімділігін бағалау.
 Тиімді Денсаулық үлгілерін құру жəне тарату •
 Балалар ағзасының бейімделу мүмкіндіктерін жəне физикалық жағдайын бағалау.
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Білім алушылардың денсаулық жағдайын бағалау критерийлері олардың физикалық 
жай-күйінің көрсеткіштері, білім алушылардың сабаққа бейімделуі мен уəждемесінің 
деңгейі; сабақты жіберу жəне оқу нəтижелері болып табылады.  

Қорытындылай келе, БЖСМ жағдайында білім алушылардың сабаққа уəждемесін 
қалыптастыру үшін қажет ететін факторлар: 

 өз оқушыларына сенім;
 талапшылдық жəне оларға құрметпен қарау;
 оң тұлғалық қасиеттерді анықтау жəне оларды жүзеге асыру;
 спортшы бүгінгі нəтижелерді кешегі нəтижелермен салыстыра отырып, өзін үнемі 

бағалайтын жедел кері байланысты қамтамасыз ету арқылы спортшылардың өз спорт 
түріндегі өз құзыреттілігін қалыптастыру, спортпен айналысудың оң əсеріне көз жеткізеді.

 қолайсыз  психикалық  жағдайлардың  алдын  алу,  сəтсіздікке  эмоциялық  қолдау
көрсету; 

 оқу-жаттығу қызметінде дербестік пен бастаманы көрсету үшін мүмкіндіктер беру;
 спорттық нəтижеге қол жеткізуде спортшылардың жауапкершілік сезімін 

қалыптастыру ("мен тиіспін");
 оқу - жаттығу қызметіне қолайлы қарым-қатынасты қалыптастыру.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В данной статье описывается вид зависимого поведения, набирающий все 
большие обороты в современном обществе. В веке компьютерных технологий и Интернета 
актуальным становится вопрос Интернет-зависимости. Данная проблема становится все более 
важной в связи с ростом количества пользователей сети во всем мире. Интернет забирает все 
больше времени у своих пользователей и становится настолько доминирующим, что с годами 
 них прогрессирует снижение способности к волевому контролю над посещением сети. 

Abstract. The paper describes the type of addictive behavior in modern society. The Internet 
addiction becomes more and more popular in the century of Computer Technology and Internet. 
Increase of Internet users around the world makes this problem more current and urgent. Internet is 
becoming dominant in people's lives. Internet overusing lead to reduced ability to voluntary control 
over the visiting Network (Web). 

Ключевые слова: интернет-зависимость, интернет-пространство, подростковая среда. 
Постановка проблемы. Сегодня информационные технологии внедрены во все сферы 

человеческой деятельности. Особую роль в жизни человека играет глобальная сеть интернет. 
Несомненно, интернет – это огромные возможности, открывающие доступ к различному 
роду информации. Глобальные сети часто негативно влияют на личность и общество. 
Особенно незащищенными в интернет-пространстве становятся дети и подростки. 
Постоянное нахождение в глобальной сети, отсутствие контроля со стороны родителей, 
недостаточная осведомленность в области информационной культуры детей часто могут 
стать причиной интернет-зависимости школьников.  

Социализация человека происходит в процессе воспитания и под значительным 
влиянием среды. Среда современного человека, в которой происходит воспитание, 
существенно изменилась. Сейчас наиболее сильное влияние оказывает интернет. В 
настоящее время очень обострилась ситуация влияния интернета на подрастающее 
поколение. Некоторые считают, что интернет приносит только пользу, некоторые - что 
вред...В этом следует разобраться[1].  

445 



 настоящее время активно обсуждается проблема безопасности подростков в 
Интернете, а также проблема формирования у них представлений о личном пространстве, 
иными словами, создание личного профиля в Интернете.  

Цель работы. Противодействие интернет зависимости.  
Изложение основного материала. В последнее время ученые всерьез обеспокоены 

тем, какое количество времени тратит современный ребенок, находясь в социальных сетях, 
ставя вопрос о возможном психическом расстройстве – психологической зависимости от 
социальных сетей. 

Социальные сети – это важный и актуальный на сегодняшний день вопрос. Последнее 
время именно этот тип сайтов получил наибольшее распространение как на западе, так и у нас 
– в Казахстане. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что 
социальными сетями уже охвачено более половины всех пользователей Интернета. В 
Казахстане этот показатель пока меньше мирового, но он стремительно растёт. Причины 
зависимости часто связаны с эмоциональными отличительными чертами ребенка и его 
предрасположенностью к каким-либо поступкам. На сегодняшний день в интернете очень 
большой и разнообразный выбор онлайн игр, среди которых особенный интерес у детей 
вызывают азартные игры, а также игры-стрелялки и различные фермы. Недостаточное 
внимание со стороны родителей и педагогов, семейные проблемы и конфликты часто 
становятся причиной развития у детей интернет-зависимости. Также причиной зависимости 
может стать недостаток общения, страсть к обмену какой-либо информации, фотографиями 
и картинками. Такой зависимостью часто подвергаются лица, которым проще общаться, не 
видя собеседника. Подросток ищет отвлеченность и поддержку от повседневной жизни в 
«виртуале».  

Последствия интернет зависимости у детей и подростков могут выражаться в 
следующих признаках: 

– свободное время ребёнок проводит за компьютером, отказываясь от живого 
общения, активного образа жизни; 

– теряется интерес к происходящим вокруг событиям;  
– снижается аппетит; 
– нарушается сон;  
– возникает эмоциональная нестабильность; 
– появляется раздражительность и гнев при принудительном отключении компьютера 

или гаджетов. 
У детей и подростков возникает зависимое состояние, при котором его ничего не 

интересует кроме различных игр и социальных сетей. Зачастую такое состояние характерно 
лицам, склонным к психической неуравновешенности. Подростки часто бывают в депрессии, 
имеют проблемы с учёбой или же в общении со сверстниками. Лица, которые проводят 
много времени за компьютером, нередко имеют отклонения, связанные с двигательной 
системой, со зрением, а также многие из них склонны к ожирению. 

К наиболее известным социальным сетям относятся  Instagram,  Вконтакте, Ватсап,  
MySpace, Facebook, Twitter, YouTube, PornHub, Мой Мир, Одноклассники и др. 

Социальные сети — основная причина, по которой люди все больше времени 
проводят в Интернете. Психолог С. Поляков подтверждает результаты исследований и кроме 
того, с уверенностью заявляет, что из разряда развлечений социальные сети переросли в 
настоящую психологическую зависимость. [2] 

Наряду с этим отмечается, что аудитория Интернета молодеет — дети, подростки и 
молодежь осваивают новые технологии гораздо быстрее взрослых и, соответственно, быстро 
приобщаются к ним. Это приводит к постоянным дебатам как среди специалистов — 
педагогов и психологов, так и среди родителей, обеспокоенных последствиями раннего 
увлечения детей компьютерными технологиями.  

Внедрение Интернет-технологий в образование — столь же актуально. Логика 
внедрения технологических инноваций в учебный процесс основана не только на том, чтобы 
сделать обучение более индивидуализированным и сэкономить время, но также опирается на 
привычные ребенку формы усвоения материала. Информация сегодня устаревает очень 
быстро, и традиционная система обучения не справляется с такой нагрузкой, поскольку не 
позволяет достаточно быстро корректировать программу. Использование компьютерных 
технологий позволяет решить не только эту проблему, но вывести обучение на качественно 
новый уровень, когда учащийся становится субъектом образовательного процесса. Это  
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достигается за счет его собственного выбора — когда и как выполнять задание, какой 
сложности, где искать необходимые ресурсы . Очевидно, что при такой форме меняется и 
статус учителя — из ментора он превращается в консультанта [3].  

Имеется ряд способов, которые помогут спасти ребёнка от долгих «посиделок» за 
компьютером. Безусловно, родители должны интересоваться увлечениями своего ребенка, 
больше проводить с ним времени. Родители , которые занимаются своими собственными 
делами, провоцируют ребенка искать общение и поддержку в социальных сетях. Необходимо 
подумать, чем можно занять ребёнка в свободное от учёбы время. Для этого следует с ним 
поговорить и в ходе беседы поинтересоваться, какой ряд занятий вашему ребенку по душе и 
чем бы он хотел заниматься. Профилактику интернет зависимости у подростков нужно 
использовать до того, как ребенок заинтересуется компьютерными технологиями с 
дальнейшим проведением времени за ним. Соблюдение следующих правил может помочь 
снизить тягу к интернету: 

– в свободное время заняться физическими упражнениями: прогулка, бег, тренажеры; 
– устраивать себе несколько дней нахождения в оффлайне. это могут быть недалекие 

поездки, посещение интересных мест; 
– путешествия и знакомство с новыми людьми могут повлиять на пересмотр своей 

зависимой от всемирной сети жизни; 
– нужно больше уделять внимания учебе, книгам. можно предложить ребенку 

интересную литературу или книги по его вкусу. 
Социальные сети имеют как свои положительные стороны, так и отрицательные. 

Одним из негативных последствий распространения социальных сетей является 
формирование у человека психологической зависимости от них. Базой для зарождения этого 
состояния, по мнению специалистов, является неуверенность в себе человека. Чрезмерное 
увлечение социальными сетями, по мнению ученых, вредит как социальному, так и 
психологическому здоровью. Наиболее опасно данное увлечение для подростков. В 
психологии принято разделять любую Интернет-зависимость на стадии. В них входит 
начальная стадия здорового интереса к сети и патологическая зависимость от нее, которая 
сказывается на работоспособности человека и начинает вредить его социальной жизни, 
подрывает его психическое здоровье. С социальными сетями ситуация выглядит абсолютно 
аналогично.  

В основе интернет-зависимости, считают специалисты, лежит прежде всего нелюбовь  
 неуверенность в себе. Люди, страдающие "комплексом недостаточности", 
неудовлетворенные своей внешностью или малым вниманием окружающих к своей персоне, 
чаще всего и подсаживаются на "онлайновую" иглу. Как правило, это люди гуманитарного 
склада ума, склонные к фантазиям, любящие приврать "для красоты" и часто выдающие 
желаемое за действительность. "Сетемания" имеет физиологические признаки, по которым 
ее можно классифицировать как психическое заболевание, а не просто как нехорошую 
привычку. Это "влажные", как при базедовой болезни, глаза, повышенное потоотделение и 
хроническая бессонница. Дело в том, что частое "брожение" по Сети создает в мозгу 
повышенный уровень допамина - вещества, подобного адреналину. Зависимый испытывает 
во время общения в чатах возбуждение, которое сродни азартной лихорадке игрока или 
сексуальному возбуждению. Он раз за разом хочет повторить это состояние и начинает 
использовать Интернет как средство для получения удовольствия [4]. 

Особенно социальные сети, на взгляд ученых, опасны для подростков, так как 
формируют у них ложное впечатление, что любовь и дружбу легко завоевать и столь же 
легко разрушить. Выявляется зависимость от социальных сетей довольно просто: нужно на 
некоторое время, например на месяц, запретить себе социальные сети и, если с этим проблем 
не возникнет, зависимости нет, если начнёт появляться непреодолимое желание – 
зависимость однозначно есть. 

Давайте рассмотрим более детально положительные и отрицательные стороны 
влияния социальных сетей на процесс социализации личности школьников. 

Начнем с положительных сторон социальных сетей. 
1. Безграничное общение. Общение, может быть ограничено только стоимостью 

трафика. В настоящее время сложно представить общение с некоторыми родственниками и 
знакомыми без помощи вышеназванных сайтов. 
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 Поиск друзей, знакомых, родных. Иногда вам нужно найти человека, имея только его 
имя и фамилию, или, например, зная год его выпуска и школу. И если поисковые системы в 
большинстве случаев не выдает ничего толкового, то социальные сети всегда готовы помочь.  

 Просмотр фильмов, прослушивание музыки.  
 Хранение информации. Социальная сеть может служить как отличное хранилище 

для фотоальбомов, видеороликов и личных записей. 
Отрицательные стороны влияние социальных сетей. 
 Привыкание.Самый главный минус, в том, что социальные сети вызывают 

привыкание. Многие люди заходят «ВКонтакт» только для того, чтобы проверить свежие 
сообщения, а в итоге зависают там часами.  

 Виртуальное общение. Опасность заключается в том, что виртуальное общение 
постепенно вытесняет реальное. В особенности данная проблема касается детей и подростков. 
 это серьезная проблема современного общества, особенно молодежи. 

3. Доступность информации . В положительные стороны записан тот факт, что в 
социальные сети достаточно просто найти нужного человека. Но иногда это является и 
минусом - ведь узнать информацию о ком-то гораздо проще, чем раньше  

 Спам. Каждый пользователь постоянно получает спам-сообщения, в которых в 
лучшем случае просят проголосовать за участие в конкурсе, а в худшем - публикуют ссылки 
на сайты со связками.  

 Фейки (с англ. fake) - означает фальш и подделку).Фейки и спам неразрывно связаны. 
Не было бы спама - никому бы не понадобились килограммы аккаунтов. А спамить надо 
постоянно, поэтому все больше и больше появляется фейков, все хитрее изощряются спамеры 
 попытках заполучить очередную анкету. 

 «Бесплатный сыр». В социальных сетях можно играть в игры с помощью 
приложений, которые предлагают зарабатывать «голоса». Но авторы будут предлагать 
кредиты для самой игры, которые можно купить онлайн или списать средства с вашей 
кредитной карты или счета мобильного телефона. 

 Игры. Игры в социальных сетях и приложения, которые запрашивают ваше 
разрешение на доступ к личной информации, на самом деле могут заниматься сбором 
данных для того, чтобы предложить вам очередную рекламу за доступ к их программе.  

 Телефоны. Многие приложения обещают бесплатные полезности, вроде 
гороскопов, советов для семейной жизни и прочее, но настаивают на том, что результаты 
могут быть посланы только на ваш мобильный телефон в виде SMS. [6].  

Немаловажным вредными факторами при частом нахождении за компьютером 
и нахождении социальных сетей являются: 

– Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени.  
– Воздействие электромагнитного излучения. 
– Утомление глаз, нагрузка на зрение.  
– Перегрузка суставов кистей. 
– Стресс при потере информации. 
Альтернативы социальным сетям.  
Как мы смогли отметить, негативного влияния социальных сетей на процесс 

социализации учащихся значительно больше, чем положительного. Точнее сказать, оно 
гораздо опаснее и вреднее. Но, на мой взгляд, это не повод отказываться раз и навсегда от их 
использования. Достаточно просто свести к минимуму все опасные факторы. 

 Важно, чтобы у подростка была постоянная альтернатива соцсетям: в первую 
очередь, дружеское общение с родителями, во вторую - спорт, рукоделье, физический труд, 
чтение литературы, кружки. В идеале несовершеннолетнему не стоит входить в интернет без 
взрослых, видящих происходящее на мониторе. Взрослые должны разъяснять подросткам, 
какие опасности скрыты в сети, и как их избежать1.  

 Необходимо освещение этической стороны использования сетей: какие фото и 
видео можно размещать, а какие нельзя. 

 Подросткам необходимо тренировать силу воли, твердость характера, вводя для 
себя ограничения времяпровождения в сети. 

 Важно осознавать, что социальные сети это всего лишь проект, вид развлечения и  
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виртуального общения со знакомыми, а не часть жизни. 
5. Необходимо заниматься поиском альтернативных способов времяпрепровождения. 

Например, занятие спортом, рисование, вышивание, чтение книг. Ну и, несомненно, нужно 
оказывать больше внимания своей реальной жизни: проблемам в школе, в семье, друзьям, а 
также увеличивать время пребывания в компании реальных, а не виртуальных друзей [8]. 

Таким образом, можно сказать, что влияние Интернета сильнейшим образом затрагивает 
различные аспекты личностного развития каждого ребенка, а также меняет привычную 
социальную, действительность. Поколение детей, с детства привыкших к компьютеру (так 
называемые «digital nati-ves» — цифровые аборигены») развивается с рядом специфических 
особенностей, и у этого непреложного факта есть как достоинства, так и риски. Потенциал 
внедрения интернета в образование еще предстоит раскрыть. Это трудная, но необходимая 
задача, требующая переосмысления самой концепции обучения и образования.  
 то же время именно цифровые средства предоставляют массу возможностей для 
индивидуализации обучения, что особенно актуально в работе с одаренными детьми и 
другими группами учащихся с особыми образовательными запросами. 
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ТАРИХ ПƏНІНІҢ ПАТРИОТИЗМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 

 
1995 жылдың шілде айында ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік саясат жөніндегі 

ұлттық кеңес «Қазақстан Республикасындағы тарихи сана қалыптасуының тұжырымдамасын» 
бекітті. Онда: «...өткен тарихымыздың шынайы бейнесін жасау-жалпыұлттық бірлігіміздің, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бітімі қалыптасуының, оның егемендігін нығайтудың, 
азаматтық мен отаншылдықты тəрбиелеудің ең басты факторларының бірі болып отыр. Тарих - 
халықтың зердесі, ол содан қуат алады, ол содан əлеуметтік шығармашылыққа, 
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жарқын болашаққа бастайтын шабыт алады» [1, 32б],- деп Отанмыздың тарихын оқытудың 
маңыздылығы атап көрсетіп, мемлекеттік саясаттың тарихи сананы қалыптастырудағы 
негізгі басымдықтары айқындады. Тарихи сананы қалыптастыру міндетін жүзеге асыру үшін 
мектепке дейінгі, мектептегі жəне жоғарғы оқу орындарындағы білім беру жүйесі, бұқаралық 
ақпарат құралдары, мəдениет мекемелері, қоғамда тарихқа ден қою, тарихқа деген құрмет 
пен тағзым, тарихты түйсіну ахуалын туғызуы тиіс болды.Осындай игі шараның аясында 
Қазақстан тарихы пəні тек қане мектеп қабырғасында ғана емес, барлық жоғары жоғарғы оқу 
орындарындағы барлық мамандық студенттеріне міндетті пəн ретінде оқытылып, 
мемлекеттік емтихан ретінде қабылдануда.  

Тарих пəнінің оның ішінде Қазақстан тарихының мектепте 5 сыныптан бастап 11 
сыныпқа дейін оқытылып, 11 сыныптың мектеп бітіру емтиханындағы негізгі пəндердің бірі 
жəне Ұлттық біріңғай тестілеуге де негізгі пəн ретінде енгені де белгілі. Тарих пəні сонымен 
қатар адамзат дамуының барлық сатысындағы əлемдік тарихты да қамтитыны белгілі. Ал, 
осындай өте үлкен тарихи кезеңіндегі сан қилы оқиғаларды тек қане дəріс, немесе 
мұғалімнің жетектеуімен оқушы санасында ұзақ уақытқа қалдыра алмайсың. Немесе, 
қазіргідей мектептен тыс уақытта да оқушының қолы жетер ақпараттық технологияның 
дамыған заманында жасөспірімдердің пəнге деген қызығушылығын арттыру үшін , ұстаз да 
өз пəнін жетік білетін, АКТ –ны меңгерген, кез-келген жайттардан шығар жолды оңай таба 
білетін, функционалды сауаттылығы мен құзіреттілігі жан-жақты дамыған болуы қажет.  

Қазiргi Қазақстан - халықаралық қауымдастықтың, құрметтi жəне беделдi мүшесi. 
Негiзгi экономикалық, əлеуметтiк дамудың жəне тұрғындардың өмiр сүру деңгейi 
көрсеткiштерi бойынша бiздiң елiмiз ТМД-да алдыңғы орындарда тұр. Елде бiрнеше тiлде 
еркiн сөйлей алатын, заманға сай ақпараттық технологияларды игерген белсендi жас ұрпақ 
өсiп келе жатыр. Сонымен бiрге халқының рухани құндылықтарын игермеген, өз тарихын 
бiлмейтiн жас ұрпақ қазiргi жаһандану ағынына төтеп бере алмай түрлi бағыттарға ерiп кету 
қауiпi бар екендiгiн жасыруға болмайды. Мемлекеттiң осы тұрғыдағы мiндетi - жас 
қазақстандықтарды патриоттық рухта, халқына деген сүйiспеншiлiк рухында тəрбиелеу. 

 ғасыр ұлтымыз үшін рухани-моральдық тұрғыдан өте ауыр, əрі ұлттық 
қасиеттерімізді сəн мəрте сынақтардан өткізген кезең болды. Осы кезеңде орын алған 
мемлекеттік төңкерістер, ұлт-азаттық күрестер, қуғын-сүргін, аштық жылдары қазақ ұлтын 
рухани тұрғыдан азғындап кетуге итермелеген ауыр кезеңдер болды. Тек, сан ғасырлық 
қалыптасып қалған ұлттық тіл, діл, салт-дəстүр мен рухани қазыналар арқылы қазақ елі 
бүгінгі күнде еңсесі биік іргелі елге айналды. Кеңес үкіметінің қол астында болған кезеңде 
ұлттық тарихқа сыңаржақты көзқарастар қалыптасқаны да белгілі.  

Қазақстан тəуелсіздігін алғаннан бергі уақытта елдігімізді, дінімізді, тілімізді қалпына 
келтіріп қане қоймай, еліміздің тарихын жан-жақтан зерттеп-зерделеу қайта қолға алынып 
осы бағытта елеулі шаралар жүзеге асырылып жатыр. Осы тарапта, Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын [2], 2004 жылы қабылданған «Мəдени мұра» 
бағдарламаларын [3] да атап кеткен жөн. Ұлт санасының жаңғыруын мақсат еткен бұл 
еңбектердің жас ұрпақтың бойында патриотизмді қалыптастырудағы рөлі жоғары екендігін 
сөзсіз. Сананы рухани жаңғыртуға бəсекеге қабілетті, білімді елдің ғана шамасы жетеді. Сол 
себептен де Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар аударып, 
бірнеше міндеттерді айқындап берді. Осы бағдарламалар аясында «Туған жерге тағзым» 
сынды игі шаралар іске асырылып, əр азаматтың кіші Отаны-туған жерінің дамуына үлесін 
қосуға мүмкіндік беріп отырғаны белгілі. Сол сияқты, мектеп бағдарламасына «Өлкетану» 
курстарының енгізіліп, мектеп қабырғасынан-ақ туған жерінің тарихын, географиялық 
жағдйын жетік меңгеру мүмкіндігі болып отыр.  

ХХІ ғасыр жаһандық өзгерістердің көз ілеспейтіндей жылдамдықпен жүзеге асырылып 
жатқандығымен ерекшеленіп отыр. Өскелең ұрпақ бірнеші тілді, заманауи ақпараттық 
құралдарды жетік меңгеріп жатыр. Өзге елдерге саяхаттауға, өзге елдің мəдениетімен, көне 
өркениеттердің жəдігерлерімен танысуға қол жеткізіп отыр. Əрине, кез-келген тұлғаның 
санасынде өз елінің тарихы мен өзге елдің тарихын, өз елінің мəдениетін өзге елдің мəдениетін 
салыстыру болады. Осы ретте, өз елінің тарихымен мақтанып, оны бала кезден құрметтеуге 
баулуда мектептің, оның ішінде тарих пəнінің рөлі жоғары. Қазақстан тарихы пəні сан ғасырлық 
ел тарихын жас буынға оқытып отыр. Жыл сайын ел тарихы, ұлт тарихы жаңа зерттеулер 
аясында жаңа ақпараттармен толығып жатыр. Сонау тас ғасыры, қола дəуірі, темір дəуірінен 
бастап, қазақ жерінде өмір сүрген тайпалық одақтар, ерте ортағасырлық мемлекеттер мен кейінгі 
дамыған орта ғасырлық мемлекеттердің тарихынан хабар беретін  
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жəдігерлердің ешбір өзге елдің қалыс қалмайтындығына көздерін жеткізу қажет. Мысалы, 
Есік қорғаны, Шілікті, Аралтөбе қорымдарынан табылған алтын киімді адамдарды 
айтпағанда, Энеолит дəуіріне тиесілі Ботай мəдениетінен табылған ескеткіштердің зерттелуі 
барысында, алғаш рет жылқының қазақ даласын мекендеген көшпелілердің қолға үйреткені 
дəледенді емес пе! Кейінгі тарихы зерттеулердің барысында Қазақстанның əр түрлі 
аймақтарынан табылып жатқан жəдігелер де қазақ даласының бай мұраға толы тарихы бар 
екендігін, еліміздің Қытай, Үндістан, Грекия, Италия сияқты алпауыт елдермен қатар көне 
өркениеттің ошағы болып табылатындығына дəлел!  

Шығыс Қазақстан обылысын аумағы да көне заманнан бергі тарихи үрдістердің куəсі. Тас 
дəуірі, темір дəуіріне тиесілі жəдігерлер өте көп. Атап айтқанда, Ақбауыр жазығы, Берел, 
Шілікті қорымдары сол тарихи кезеңдердің көне ескерткіштері. Мектеп қабырғасында оқып 
жүрген 5-6 сынып оқушыларын осы кезеңдерге қатысты ескерткіштермен таныстырып, қажет 
болса сол жерлерге саяхатқа алып бару арқылы қызықтыруға, сол қызығушылықтары арқылы 
туған жердің табиғатын, туған елдің тарихын құрметтеуге баулуға болады.  

Ал, 7-9 сынып оқушыларын тарихи оқиғалардың қатарында оқулықтарда көп айтыла 
бермейтін туған жердің тарихына қатысты: «Орай шап», «Шорға соғысы» немесе 
ұжымдастыру жылдарында болған көтерілістермен, тарихи тұлғалардың өміріне қатысты 
қызықты, əрі мəнді ақпараттармен таныстыру арқылы өзінің кіші Отанының тарихын 
құрметтеуге, жерін шексіз сүюге баулуға болады деп ойлаймын.  

10-11 сынып оқушыларын болса, ой-өрістері жетіліп келе жатқан, əлемде болып жатқан 
оқиғаларды жан-жақты саралауға мүмкіндіктері бар, өзіндік ой түйе алатын жеке тұлға ретінде 
қарастыру қажет. Олармен, алдыңғы қатарлы дамыған елдердің жетістіктерін бірлесе талдай 
отырып, қоғамның дамуына кедергі келтіретін факторларды бірге анықтап, кедергілермен күресу 
жолдарының қарапайым жоспарларын өз елінің ұлттық ерекшелігін жəне мүмкіндіктерін ескере 
отырып жасауға болады. Сол арқылы, олардың бойында ұлтжандылықпен қатар, өздеріне деген 
сенімді ұялатуға болады. Жас буын өкілдері халықтың игі дəстүрінен тəлім алып, елжандылық, 
патриоттық қасиеттерді бойына сіңіріп өсу үшін нақ осындай бағдардың маңыздылығы зор. 
Тарихи сана – бұл тарихты білу, тарихи тəжірибе мен оның сабақтарын ұғынып түсіну, 
əлеуметтік болжау (бүгінгі күн жағдайының мəнін, өткеннің инварианттылығы мен болашақтың 
баламалығын түсінуден), өз іс-əрекеті үшін тарихи жауапкершілікті түсіну. Оған қоса оқу-
тəрбиелік процесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын тарихи білім тұлғаның, азамат 
пен патриоттың қалыптасуына жəрдемдесуі тиіс.  

Білім алушылардың əлеуметтік нормалар мен дүниетанулық құндылықтардың тарихи 
тамырын білуі, өз халқының тарихи тəжірибесін түсінуі саналы түрде ұлттық бірегейлікті 
анықтауына мүмкіндік береді. Білім алушылардың өзін тұлғалық анықтауы ұлттық мəдениет 
пен тарихи дəстүрді қабылдауымен тығыз байланысты. 

Бұдан шығатын қорытынды, рухани жаңғыру талабына сəйкес қазіргі қоғам мен 
өткенді байланыстыратын тарихи сана өскелең ұрпаққа бүгінгі күнгі оқиғалардың мəні 
туралы түсінік қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.  

Тарихи сана – бұл тарихты білу, тарихи тəжірибе мен оның сабақтарын ұғынып 
түсіну, əлеуметтік болжау (бүгінгі күн жағдайының мəнін , өткеннің инварианттылығы мен 
болашақтың баламалығын түсінуден), өз іс-əрекеті үшін тарихи жауапкершілікті түсіну. 
Оған қоса оқу-тəрбиелік процесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын тарихи білім 
тұлғаның, азамат пен патриоттың қалыптасуына жəрдемдесуі тиіс. [4]  

Сондықтан да «Қазақстан тарихы» пəні білім алушыларды тарихи оқиғалармен 
таныстырып қана қоймай, оған қоса ғасырлар бойы Ұлы Дала кеңістігінде қалыптасқан ұлттық 
құндылықтарды түсінуге жетелейді. Пəн мазмұны ата-бабаларымыздың бірегей мəдениетін, əлем 
тарихындағы Қазақстанның алатын орны мен рөлін , оның жалпыəлемдік өркениеттің дамуына 
қосқан үлесін туған жер компонентімен кіріктіре түсінуге мүмкіндік береді.  

Осылайша мəдени мұрамызды жаңғырту, бабалар ісін жалғастыру өсіп келе жатқан 
жас ұрпақтың,яғни біздің қолымызда. Біз қазақ халқының сан ғасырлық дəстүрін, тілі мен 
мəдениетін сақтап, түлете беруіміз керек. Қазақстан халқының ілгері дамуын қамтамасыз 
етеміз! 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының 
негізгі міндеттерінің бірі қазақстандық патриотизмге, төзушілікке, биік мəдениетке, адам 
құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тəрбиелеу болып табылады. Бұл жастарға 
этнопедагогикалық негізде білім беріп, патриоттыққа тəрбиелеу ісіне нұсқау əрі оның 
қажеттілігін айқындайтын бағдарлама деуге болады. Сол сияқты тəрбие тұжырымдамасында  
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тəрбие үдерісін ұйымдастырудың қағидаларында этникалық қағида этникалық мəдениет 
негізінде жалпы ұлттық мəдениеттің гүлденуіне ықпал жасайтын мəдениет жасаушы ортаны 
қалыптастыруды, азаматтық келісім жөнінде атап көрсеткен. Біз тəрбиенің қойған мақсатынан 
жəне одан туындайтын міндеттерге сүйене отырып тəрбие жұмысының бағыттарының ішінде 
мынадай бағыт айқындалғанын білеміз: Азаматтық-патриоттық, құқықтық жəне полимəдениеттік 
тəрбие гуманизмге, қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сүю жəне құрметтеуге, оның 
таңдаулы дəстүрлерін сақтауға жəне оны дамытуға, азаматтық ұстанымды жəне патриоттық 
сананы, қалыптасқан ұлттық өзіндік сананы, ұлт аралық мəдени қарым-қатынасты 
қалыптастыруы тиіс. Балалар мен жастардың азаматтық патриоттық білім беру ұйымдарында 
азаматтық құқықтық , патриоттық тəрбие беруде мазмұны мен əдіс тəсілдер мен оқу тəрбие 
құрылымының өзара іс əрекеттестік негізінде деңгейін көтеру белгіленген. Ондай əрекеттестікті 
біздің ұлы ойшылдарымыз ертеден -ақ ескеріп, өз ойларын қосқан. Осындай адамның еркін 
əрекеттесетін мінез-құлқын тəрбиелеуде Əл-Фараби «Əдеттенудің арқасында бізді жақсы мінез 
— құлыққа жеткізетін əрекеттер жақсы əрекеттер болып табылады. Ол адамның жетілуі оның 
мінез-құлқының жетілуіне сайма-сай келеді» деген ойы арқылы қазіргі кезде тұлғаның жеке 
қасиетін, мінез-құлқын қалыптастыруда жақсы əрекеттер қалыптастыру керектігі туралы ой 
айтады. Бүгінгі күндегі Еліміздің егемендікке жетуі халықтардың ұлттық дүние танымының 
өсуіне жағдай жасады. Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында тəрбие беру мəселесіне жаңаша 
көқарас тұрғысынан қарауды жəне студенттердің патриоттық сана-сезімін, сапаларын, мінез-
құлқын қалыптастыруды көздейтін тəрбиенің формалары мен əдістерін жетілдіруді талап етеді. 
Бұл бүгінде байсалдылық, табандылық, батылдылық, батырлық, қайсарлық туралы білім ғана 
емес, өнегелік , тəрбиелік көрсету қажет болып отырған уақытта аса маңызды. Бұл Қазақстанның 
жоғарғы оқу орындарында студенттерге қазақ халқының этностық ерекшеліктерін, тарихы мен 
мəдениетін, сондай-ақ халықтың батыр ұл-қыздарының ерлік істерін дəріптеу жастарға 
патриоттық тəрбие берудің жəне оны қазіргі жағдайда зерттеудің қажеттілігін арттыра түседі 
Жалпы Қазақстанда тұратын халықтардың қазақ халқының ұлттық тарихына деген 
қызығушылығын дамыту, ұлттық сана-сезімді қалыптастыру оның патриоттық сезімін 
тəрбиелеуде негізгі бағдар болады. Ал қазақстандық патриотизм Қазақстан азаматының өзін осы 
елдің төл баласы, нағыз азаматы ретінде сезінгенде, Қазақстанды өзінің туған елі, Отаны деп 
есептеген жағдайда ғана қалыптасады. Қазақстанның патриоты дегеніміз: Қазақстанда тұратын 
барлық ұлт өкілдері Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміздеріне ерекше құрметпен 
қарап, шын ниетімен қадірлеуі, Қазақстанда тұратын барлық халықтардың ұлтына қарамай, 
Отанды қорғауға дайын болуы, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің əскер қатарында 
болатынына ұлттық патриоттық мақтаныш сезімінің болуы, қазақ халқының тарихы мен салтын, 
тілін сүю жəне құрметтеуге, оның таңдаулы дəстүрлерін сақтауға жəне оны дамытуға ынталы 
болуы т.б. Өз тарихын білу — ұлттық сана-сезімнің ажырамас бөлігі, ол этникалық тұтастықтың 
сақталуы мен оның келесі буындарда жалғасын табуда маңызды. Қазіргі ұрпақтың өз халқымен 
бірлігін сезінушілігі жəне өзін оның күллі тарихи жетістіктерінің тікелей мирасқоры мен нақты 
сақтаушысы əрі жалғастырушысы ретінде сезінуінің мəні зор болмақ. «Патриотизм» сөзі (грек 
тілінде – patrіots – отандас, paths — отан, атамекен) Отанға деген сүйіспеншілікті, оған 
адалдықты, өз іс-əрекеттерімен оның мүдделеріне қызмет етуге ұмтылысты, сондай-ақ , туған 
жеріне, тұрақтаған мекеніне бауыр басушылықты білдіреді. Қазақ халқы ежелден басқа 
халықтардай Отанын, ұлтын сүйген. Батырларымыз бастаған қазақ халқы Отанын, жерін, ұлтын 
жаудан қорғаған. Досымызды сақтай білген елміз, дəмі -тұзын ақтай білген елміз; асқақтаған хан 
болса, хан ордасын таптай білген елміз.Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан қыз 
туса, күң боламын деп тумайды» дей отырып, қазақ халқының өз елін, жерін қорғаудағы 
қажырлығын, жанын аямайтын патриоттығын, такаппарлығын көрсетеді. Олай болса, біз 
жастарға осындай ұлағатты сөздерді санасына сіңіру арқылы, оның өз ата-тегін, ұлтын, халқын 
силауға, Отанын сүюге, өз еліне деген мақтаныш сезімін оятуға бағыт береміз. [5]  

Бүгінгі күндегі патриоттық сана-сезімнің əлсіреуі, адамдардың өз елі мен оның 
жетістіктері үшін ұлттық мақтаныш сезімінің өзгеруі – бұл қоғамның өнегесізденуінің, 
халықтың тұрақсыздануы мен ыдыраушылығының ажырамас сипаты. Қазірде Қазақстанда 
Отанға деген сүйіспеншілік қоғамдық қатынастарды демократияландыру жəне 
гуманизмдендіру негізінде патриотизмге тəрбиелеу қажет. Бұндай жаңарған қазақстандық 
патриотизм мазмұнын қазіргі озық мəдениет құндылықтары ғана емес, сондай-ақ, қазақ 
мəдениетінің дəстүрлі құндылықтары, оның айрықша руханилық, азаматтық пен өнегелілікке  
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ұдайы ұмтылушылық құндылықтары да құрайды. Өткеннің үздік дəстүрлерін сақтай отырып, 
қазіргі заманғы өркениеттің мейлінше озық бағыттарын игере отырып, қазақстандықтар өз 
елін ең алдыңғы қатарлы шепке қайта шығара алады. Бұған халқымыздың жоғалмаған, қайта, 
жаңа əлеуметтік өмір жағдайында жаңарған патриотизмі қайта кепіл бола алады. Патриоттық 
тəрбие тұлға қалыптасуының құрамдас бөлігі болып табылады, ол жастардың алған 
білімдерінің негізінде азаматтық борыш ұстанымымен, жекебастық мүдделері қоғамдық 
ұстанымдармен астасып жататын тіршілік əрекеті үлгісіне даярлығын қамтамасыз етуі тиіс. 
Қазірде қазақ халқының дəстүрлері негізінде жүзеге асырылатын патриоттық тəрбие 
əлеуметтендіру процесін тұлғаға дəл осы Отанға, Атамекенге қызмет ету арқылы, өз тарихы 
үшін, өз Отанының əлеуметтік дүниенің ғылымына, мəдениетіне, рухани құндылықтарына 
қосатын үлесі үшін мақтаныш сезімі арқылы өз қабілеттерін мейлінше терең ашуға 
мүмкіндік беретін деңгейге жеткізеді. Осы ретте жас, өскелең ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар 
беруде тек отбасының ғана емес, білім ошақтарының, тəлім алатын ұстаздарының рөлінің 
жоғары екендігін атап айтқым келеді. 
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ФИЛОСОФИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО 
ПОДХОДА К ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 
Актуальность проблемы инновационного подхода в воспитательно-

образовательном процессе в наше время имеет особый статус, несмотря на многообразную 
тематику: от внедрения новых технологий до формы подачи лекционного, практического 
материала, новых образовательных программ и знакомства с новыми ресурсами 
разнообразных вспомогательных средств в процессе постижения необходимого учебного 
материала.  

Материалы, ниже предоставленные вниманию читателя, посвящены, в некотором 
смысле все более теряющему актуальность аспекту: развитию творческого мышления 
человека, его мировоззрения, мироотношения и становления человеческого «Я » в 
современном бытие и воспитательно-образовательном процессе на любом этапе его 
воспроизведения.  

Данная публикация посвящена вопросу личностного становления человека, его 
собственно человеческой характеристике: субъектности, т.е. характеристике, связанной с тем 
«кем быть», а не «что иметь». По этому поводу необходимо признать, что современное 
бытие и, чаще, многие ступени воспитательно-образовательного процесса более направлены 
на проблему узко профессионального становления подрастающего поколения, чем на более 
глубокое и адекватное по своей сущности видение мира, человеческих отношений, выхода за 
рамки специальности, на уровень личностного становления и возможности решения 
жизненных противоречий, которых в жизни гораздо больше, чем специализаций.  

Актуальность заявленной темы заключена в проблеме связи философского знания, его 
методологического статуса и потенциала становления собственно личностного в человеке, 
его субъектности.  

 последнее время, а это период около 20-30 лет, статус философии все более снижается 
и со временем, все чаще, приходится удивляться по поводу исчезновения то одного, то другого 
ее сущностного момента в программах, материалах учебников и, естественно в  
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мышлении становящейся личности, значимость которых очень важна для становления 
мировоззрения и мироотношения, потенциально универсального человека.  

Необходимо отметить, что каждая «новая» учебная программа по философии для 
ВУЗов становится менее содержательной именно в ракурсе ее основных вопросов: вопросов 
диалектики, всеобщих методологических оснований для всех частных наук, закономерностей 
становления природы, человека, общественных отношений, особенностей соотношения 
частей и целого, а также взаимозависимости и взаимопроникновения прошлого, настоящего 
и будущего, где важно отслеживание значимых исторических научных и теоретических 
открытий, влияющих на изменение деятельности и мышления человека. Важно заметить, что 
своевременное введение основополагающих принципов философии в жизнь подрастающего 
поколения - это ключ к пониманию мира как целого, места человека в мире, раскрытие им 
своей универсальности, основания для определения направления деятельности, становления 
взглядов на всеобщие законы развития природы, общества, человеческого в человеке, 
сознательного отношения к связи общественного и индивидуального и возможного влияния 
индивидуального, личностного на корректировку общественного.  

Проблема сущностного подхода к философии часто нивелируется не только в процессе 
создания новых программ, но и в процессе подачи философской проблематики, 
воспроизводящей дисциплинарный вариант, который все более замещает осмысление, 
понимание, работой памяти, превращая «живое» знание в «окостеневший слепок». Влияние 
отчуждения пронизывает всю современную реальность и философия не исключение. Поэтому 
становится все сложнее первоначальную версию этимологии философии как «любви к 
мудрости» воплотить в подлинную мудрость каждого человека, тогда как философское знание  
 этом процессе может оказаться хорошим помощником. При этом сущность очень емкого 
понятия «мудрость» может стать центром внимания на протяжении всего вхождения в 
сущность философии. Именно в процессе обретения мудрости философия может предстать 
как возможность изложить практически весь арсенал философских понятий, историю их 
появления и становления, в тесной связи с историей становления человеческого знания и 
мудрости. Значительную опору в данном аспекте может создать хрестоматийный материал, 
который нельзя исключать из познания истории философии и становления мудрого 
отношения к историческим находкам и заблуждениям, где отражен путь поиска, встреча с 
противоречиями, недосказанностью, сгустком далеко неоднозначного смысла, решением и 
расшифровкой истинных и ошибочных суждений и умозаключений. И еще раз надо 
подчеркнуть, что от адекватности подачи материала философии зависит становление 
адекватного мышления личности о реальном мире бытия, ясности в понимании 
происходящих процессов и пути своего совершенствования.  

Необходимо отметить, что вопрос становления ума, мудрости тесно связан с 
принципами и законами, которые являются основополагающими именно в философии: ее 
учении о диалектике, учении о всеобщем методологическом основании, законах 
исторического развития. Именно в этом причина нашего несогласия по вопросу изъятия из 
философии учения о диалектике, с ее важнейшими содержательными моментами, такими, 
как единение в целом противоречивых сторон, которые имеют место в мире природы, 
человека, человеческого мышления и сопровождают человека всю жизнь. Именно об этом 
гласит один из основных законов диалектики «закон единства и борьбы 
противоположностей», основанием которого выступает принцип неразрывной связи и 
постоянной борьбы всего представленного разнообразия в мире бытия. 

Наш мир, как и мы сами, устроен так, что лишь решение противоречия открывает для нас 
дальнейший путь восхождения в наших деяниях и мышлении, созданию нечто нового, ранее не 
имеющего значения для нас, либо даже существующего в нашей жизни. Иначе говоря, 
 борьбе противоположностей находится то целое, о котором в данный момент идет речь и 
понимание этой данности помогает постичь истину бытия. Поэтому очень прискорбно, когда 
 новых программах не встречается тема «диалектика». 

Так в Монографии «Диалектика духовной реальности. Философско-методологические 
исследования и воспоминания как точки духовных перспектив» авторы сетуют на такое 
исчезновение и совершенно справедливо отмечают: «В наше достаточно безблагодатное и 
бесчестное время диалектика явно не в чести» [1, c.]. Ф. Т. Михайлов с горечью замечает: «<…> 
«о диалектике, если и вспоминают, то вскользь, чуть ли не с кривой усмешкой на устах» [2, c. 
156.]. Но в современном образовательном процессе все более отрекаются от объективного 
взгляда на мир и процессы, происходящие в нем, тем самым уничтожая одну из  
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основных характеристик воспитания ума: сомнения и поиска истины. А процесс вхождения в 
историю философии показывает, что именно философия открывает путь длительного и 
мучительного исторического восхождения человека до относительных и абсолютных истин, 
тем самым исключая поклонение чисто субъективному видению окружающей 
действительности. Но в наше время, несмотря на богатый исторический опыт понимания 
губительной силы узко субъективного подхода к процессу воспитания и образования, 
выхолощенное дисциплинарное знание часто затмевает истинный путь восхождения 
человека до его истинного предназначения – творческого преобразования действительности. 
Особенно это заметно на различных ступенях образования, а, точнее сказать, обучения. 
Дисциплинарность в обучении поражает все зачатки творчества и несет в себе однозначно 
утверждаемые истины: «делай как я», «выполняй и запоминай то, что говорит учитель», «не 
сомневайся, школа учит только хорошему и те знания, которые ты получишь в школе, 
откроют тебе дорогу в жизнь». А всегда ли эти истины неоспоримы?  

Так В. А. Королев справедливо отмечает: «Проблемы в осуществлении образовательной 
(познавательной) деятельности начинаются уже с того, что основная масса людей стремится 
познавать действительность в непротиворечивых формах. А ведь хаос и порядок всегда 
присутствуют в нас как актуальное противоречие, и мы пытаемся между тем и другим найти 
гармонию, чтобы в ней себя обнаружить как самодостаточное существо и не затеряться в этом 
противоречии. Но люди обременены иллюзией, что познание действительности сводится к 
коллекционированию шаблонов, штампов, универсальных отмычек, под которые можно 
подогнать все, что встречается на жизненном пути, или вскрыть любую тайну минимальным 
набором ключей. А когда это сделать не получается, то саму действительность, как правило, 
объявляют несовершенной, а идеалы – утопией» [3, c.5-6].  

Э.В. Ильенков, в своем глубоком по содержанию творчестве, обращая особое 
внимание на становление ума, мышления человека в процессе деятельности, считал, что 
противоречие является одним из центральных понятий и необходимых характеристик для 
умственного становления современного человека: «Противоречие, как и любая другая 
логическая категория, есть не что иное, как отраженная в сознании человека (более или 
менее полно, точно и конкретно – это уже другой вопрос) всеобщая форма развития «бытия», 
т.е. естественно-природного и общественно - исторического развития мира вне сознания» [4, 
C. 131]. 

Рассматривая в историко-философском ракурсе проблему противоречия, Ж .М. 
Абдильдин справедливо подчеркивал: «… открытое Кантом различение рассудка и разума 
как двух уровней рационального познания, дало в последующем возможность Гегелю 
разработать новое понимание мышления, как единства объективного и субъективного на 
основе принципа тождества бытия и мышления. Гегель определяет мышление как 
диалектическое, разумное, потому категории Гегеля - не неизменны как роды бытия, а 
являются универсальными формами мышления, находящимися в постоянном развитии. Вот 
такое понимание мышления, затем материалистически обоснованное и переработанное 
Марксом, по существу, есть творческое мышление» [5, c. 4].  

Хамидов А.А., как автор предшествующей учебной программы по философии, 
действующей до 2011 года и включающей раздел «диалектика», с возмущением восклицает: 
«В последние четверть века, … «добрые люди» позаботились о том, чтобы сдать Диалектику  
 архив…» [6,], что является великой несправедливостью к сущности философского знания и 
вызывает достойный протест того, кто понимает, что именно диалектика есть одно из 
центральных учений философии и ее исчезновение однозначно понижает статус этой 
древней и мудрой страницы в жизни человечества.  

Современное бытие меняется, и в философии тоже происходят корректировки, оставляя 
незыблемость как диалектических законов бытия и мышления, так и методологических 
оснований, как основных принципов, вскрытых великими мыслителями в истории человечества. 
Попытка скорректировать содержание философского знания посещает многие умы современного 
мира, но как это сделать, не посягая на «святая святых», т.е. объективно существующие, 
вскрытые в истории человечества всеобщие закономерности, представители частных наук 
представляют недостаточно четко, т.к. не хватает осмысления того, что нельзя подменить 
объективно существующее заменой или даже настойчивым вкраплением субъективного видения 
проблемы, процесса, понятия. Насколько бы достижения современного научного знания не 
отрывались от прошлого, они всегда имеют основания в 
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прошлом. И «прутковское» «зри в корень» не должно быть в стороне при решении любого 
философского и просто жизненного вопроса. Любая проблема всегда имеет причину и 
«корни» в происходящем задолго до ее возникновения и излишне субъективный взгляд часто 
нивелирует глубокие основания произошедшего сегодня.  

Г. В. Лобастов обеспокоен современным положением, происходящим в философии: 
«Произошло нечто похожее на то, что случилось в постклассической философии, когда 
философия Гегеля была отправлена в отставку. Он пишет: «<…> последующая философия, 
выбросив Гегеля вообще и занявшись сооружением «системного подхода», «теории 
управления» и «синергетической самоорганизацией» и прочих так называемых методов. 
Именно представления обыденного сознания, очищенные сознанием «научным», и живут в 
науке как «естественные» способности ума. Девственная незатронутость ученого сознания 
философской логикой впадает в эйфорию от счастья открытия давно открытых искушенным 
умом истин» [7, c. 287].  

Все философские принципы ломает непризнание философии методологической 
основой частных наук, ее уравнивание с другими частными науками. Рост актуальности 
данного вопроса все более возмущает философское сообщество и заставляет все чаще и 
настойчивее напоминать о данной качественной характеристике философского знания. 
Ильенков Э.В., Ф.Т. Михайлов, Возняк В.С., Гусева Н.В., Хамидов А.А. Королев В.А., 
Суханов В.Н., Лобастов Г.В., и др. постоянно акцентировали и продолжают своим 
творчеством убеждать несведущих в философских вопросах авторов философских трактатов  
 учебников, что вопрос о философии как всеобщем методологическом основании не снят с 
повестки дня, он сегодня актуален более, чем всегда.  

А.А. Хамидов, рассматривая методологию, как одну из основных преимущественных 
характеристик философии, справедливо подчеркивает: «Философия есть рефлексия над 
миром как целым, над человеком и его отношением к миру как целому и отношением мира 
как целого к нему. Наука же исследует (и только исследует!) действительность со стороны её 
особенности. У неё, далее, имеются два уровня - эмпирический и теоретический. Таким 
образом, именно философия делает своим предметом Мир как целое, Человека как целое и 
их отношение как онтологическое отношение. Её ближайшими культурными функциями 
являются мировоззренческая и методологическая… Выработанная в философии методология 
предназначена не только для гносиса, но также для этоса и праксиса. Отсюда следует, что 
над философией не может существовать некоторой внешней ей методологии» [8, c. 264]. И 
современное пренебрежение к философии как всеобщему методологическому основанию 
частных наук» приводит только к тому, что человек все глубже вязнет в технологиях, 
забывая о человеческом в человеке. 

Предложенные размеры статьи не позволяют более полно осветить заявленную тему, 
однако необходимо задуматься о возможностях философии в личностном становлении 
человека. 
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АДАМГЕРШІЛІК-РУХАНИ ТƏРБИЕНІҢ ЖАС МАМАН 

ТƏРБИЕСІНДЕГІ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

Қазіргі жаһандану үрдісінде елімізде бəсекеге қабілетті ұрпақ тəрбиелеу басты 
назарда болып отыр.Бəсекеге қабілетті ұрпақты жан-жақты, білімді, сыйламды тəрбиелеуде 
үшін алдымен жан қазынасының негіздерінің бірі, студенттердің өзіне деген сенімінің 
қалыптасуына баса назар аудару керек. Оқыту, білім беру, тəрбиелеу - студенттің ішкі жан – 
дүниесінің біртіндеп дамуына əсер ететін, түрткі болатын, жағдай жасайтын, оларды іске 
асыратын сыртқы факторлар екені анық.  

Еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы – бүгінгі колледж қабырғасында отырған 
,болашақ мамандар,жас түлектер. Жас мамандардың адамгершілік тəрбиесі басты назарда 
болуы өте қажет.  

Тəрбиенің жалпы негізі рухани-азаматтық құндылықтары болуы керек. Рухани - 
азаматтық құндылықтар үлкен мен кішінің арасындағы шынайы қарым-қатынас кезінде бала 
бойына дариды. Ал мұғалімнің басты мақсаты - өзіндік рухани-азаматтық құндылықтарын 
студент бойына дарыта отырып, оның жүрек түкпіріндегі рухани қазынасын жарыққа 
шығару, əрбір студентті жеке тұлға ретінде жетілдіру үшін оның бойындағы бар 
құндылықтарды дамыту. Мектеп жəне колледж қабырғасында жақсы тəрбиеленген, саналы 
білім алған шəкірт өмірде өз орнын табадыжəне жақсы маман болып щығады. Ол үшін ең 
əуелі ұрпағымызды бала кезінен-ақ ұлттық тəлім-тəрбиеге, рухани адамгершілік əдетке, 
азаматтық мəдениетке баулу керек. Сонда жас ұрпақ елі үшін елең қағар азамат, имандылық 
қасиеттерді жақсы білетін азамат, мықты маман болып қалыптасады.  

Қазір қоғам жан-жақты үйлесімді жетілген жаңа ұрпақты – жаңа адамды тəрбиелеуді 
талап етеді. Қоғам талабы – заман талабы. Өйткені «Əр адам - өз заманының баласы». Сол 
себепті адамды заман билейді, заманына сай заңы туындайды.  

Осы заманғы адамгершілік тəрбиесі жекелеген бағыттарға емес, адамгершілік 
құндылықтарға негізделеді. Адам - ең əуелі адамгершілігімен , парасатының биіктігімен 
көрікті. Мəдениет жоғары адам айналасындағылармен қарапайым қарым-қатынаста болады.  

Адамгершілік тəрбиесі студенттерді адамгершілік ұғымы, принциптері, мінез-құлық 
нормалары жайындағы біліммен кемелдеңдіреді. Студенттер оларды оқып үйренумен 
шектелмей, оқу, тəрбие, еңбек процесінде іске асырғанда адамгершілік олардың сеніміне 
айналады. 

Адамгершілік қатынастар моральдық нормалармен өлшенеді.  
Моральдың негізгі міндеті - адамның мінез-құлқын тəрбиелеу, осы арқылы олардың 

бойында əдеп сақтау қатынастарын қалыптастыру, адам мен қоғам арасындағы қатынасты 
реттеу. Адамгершілік тəрбиесі студенттердің моральдық сенімдерін, жағымды мінез-құлық 
дағдылары мен əдеттерін қалыптастырады. 

Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткші. Руханилықтың негізінде 
адамның мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-зі бағалау жəне адамгершілік сапалары 
дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады.  

Рухани-адамгершілік тəрбие — бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау дағдыларының 
нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас мəдениетінің тұрақтылығын қалыптастырады. Жеке 
адамның адамгершілік санасының дəрежесі оның мінез-құлқы мен іс əрекетін анықтайды  

Бүгінгі таңдағы Қазақстан жайында студенттердің бойына рухани азаматтық сезімін 
қалыптастырудың, адамгершілікке негізделген ұлтаралық береке, бірлікті, ынтымақтастықты 
сіңірудің маңызы зор. Қазіргі жағдайда рухани-азаматтық тəрбиенің өлшемдік көрсеткіштері:  

 Өзін-өзі мемлекеттің азаматы ретінде сезінуі; - Отанына деген сүйіспеншілік 
сезімінің болуы; - Мемлекеттік рəміздер мен халықтың дəстүрлерін білу; - Халықтың өткен 
тарихын білудің қажеттілігі; - Қазақ халқының əдет-ғұрыптарын сақтау, мəдениеті мен 
дəстүрлерін зерделеу қажеттілігі болып табылады. 

Тұлғаны рухани –азаматтыққа тəрбиелеудің маңызы осы өлшемдік көрсеткіштерден 
көруге болады.  

Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен 
басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал  
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үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан болашақ 
маман бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды 
қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тəрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль 
атқарады. Рухани -адамгершілік тəрбие- екі жақты процесс. Бір жағынан ол үлкендердің, ата-
аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан- 
тəрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым- 
қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды іске асыра, адамгершілік 
ықпалдың əр түрлі əдістерін пайдалана отырып, педагог істелген жұмыстардың нəтижелерін, 
тəрбиелеушілерінің жетіктістерін зер салып талдау керек.  

Адамгершіліктің негізі мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады. Олар 
адамдардың іс-қылықтарынан, мінез -құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара қарым-
қатынастарды басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету, 
өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тəн адамгершіліктің өзге де формалары, бұл-сананың, 
сезімдердің, мінез-құлық пен өзара қарым-қатынастың бөлінбес элементтері, олардың 
негізінде қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық құндылықтары жатады. 

Адамгершілік тəрбиелеудің бірден -бір жолы осы іске көзін жеткізу, сенімін арттыру. 
Осы қасиеттерді балаға жасынан бойына сіңіре білсек, адамгершілік қасиеттердің берік ірге 
тасын қалағанымыз. Адамгершілік- адамның рухани арқауы. Өйткені адам баласы қоғамда 
өзінің жақсы адамгершілік қасиетімен , адамдығымен, қайырымдылығымен ардақталады. 
Адам баласының мінез құлқына тəрбие мен тəлім арқылы тек біліммен ақылды ұштастыра 
білгенде ғана сіңетін, құдіретті, қасиеті мол адамшылық атаулының көрініс болып табылады.  

Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру- ата-ана мен ұстаздардың 
басты міндеті. Адамгершілік əр адамға тəн асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы-
халқында, отбасында, олардың өнерлерінде, əдет-ғұрпында. Əр адам адамгершілікті 
күнделікті тұрмыс — тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. Көрнекті 
педагог В. Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала солай бола 
алады», — дейді. Демек, шəкіртке жан-жақты терең білім беріп, оның жүрегіне 
адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, ертеңгі азамат жеке тұлғаның 
өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз. Қай 
заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең бастысы — өзінің 
ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тəрбиелеу. Ұрпақ тəрбиесі — келешек 
қоғам тəрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан -жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мəдени 
— ғылыми өрісі озық етіп тəрбиелеу — біздің қоғам алдындағы борышымыз.  

Əр студентті керемет рухани күш иесі деп қарап, оның шетсіз шексіздікті үйренсем 
деген ұмтылысына уақытында көңіл бөліп, демеу жасасақ, қуаттандырсақ жүрегі нұрға толы, 
жан-жағына шуағын шашып тұрған мейірімді, адамгершілігі мол, үнемі талпынып тұратын, 
өз елін, жерін, тілін, отбасын сүйетін, еңбекқор, адал адам тəрбиелеп шығаратынымыз сөзсіз. 
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СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ И УСПЕШНОСТЬ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада возникла с самого начала 
существования дошкольных учреждений и сейчас остается актуальной в нашем современном 
мире. Практически каждая семья сталкивается с этой проблемой, когда приходит время 
отдавать ребенка в детский сад [1]. Особенно с этим сталкиваются дети младшего 
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дошкольного возраста. В этот период дети особенно чувствительны к разлуке с близкими, 
очень боятся новизны. Адаптация к условиям детского сада зачастую проходит весьма 
болезненно. Задача педагога так организовать период адаптации, чтобы в меньшей степени 
травмировать ребенка. Приход ребенка в детский сад, незнакомые дети, взрослые, вся 
обстановка вокруг вызывает у ребенка сильнейший стресс. 

Чтобы на первоначальном этапе избежать осложнений в начале процесса адаптации и 
обеспечить оптимальное ее течение, взрослому необходимо помочь ребенку постепенно 
привыкнуть к условиям детского сада. Правильно организованная деятельность педагога с 
детьми может стать залогом эффективной адаптации детей к условиям детского сада [2]. 
Наиболее эффективному процессу адаптации может помочь правильно организованная 
деятельность воспитателя с ребенком. Возникает некое сотрудничество, которое может 
помочь ребенку легче перенести разлуку с привычным окружением, снизить тревожность, 
повысить эмоциональное состояние [3]. Актуальность исследования определяется 
недостаточной разработанностью проблематики процесса адаптации детей младшего 
дошкольного возраста, к условиям детского сада, социальным запросом эффективных 
педагогических методов, обуславливающих оптимизацию условий процесса адаптации.  

 нашем исследовании мы использовали следующий блок методик: специально 
составленная анкета для родителей и воспитателей и тест-опросник родительского отношения  
 детям (А.Я.Варга, В.В.Столин). Выборку составила группа детей в возрасте от 2 лет 6 
месяцев до 3 лет 4 месяцев, в количестве 28 человек. 

На первом этапе исследования мы экспериментально выявили детей адаптированных 
и неадаптированных к детскому учреждению. Для решения этой задачи мы использовали 
анкетирование родителей и воспитателей, беседы с воспитателями и детьми, а также 
использовали метод включенного наблюдения. Результаты анкетирования родителей и 
воспитателей показали изменения, произошедшие с ребенком в связи с началом посещения 
детского дошкольного учреждения. Это изменения сна, засыпания, аппетита, умения 
самостоятельно играть, контактность с другими детьми и взрослыми, реакция на разлуку с 
матерью, а также изменения, произошедшие в здоровье. 

Результаты диагностики показали, что 53,5 % детей 3-х лет, начавших посещать 
детское учреждение – не адаптированы к условиям детского дошкольного учреждения, 35,7 
% - средне адаптированы и 10,7 % детей 3-х лет полностью адаптированы к условиям 
данного детского учреждения. 

Неадаптированные дети тяжело переносят разлуку с матерью, капризничают, неудачи 
сразу вызывают слезы, нередко гнев, чаще отказ от деятельности или новых попыток. У 
таких детей наблюдается неспокойный сон, вялый аппетит или отсутствие такового. В связи 
с посещением детского учреждения у них произошли изменения в здоровье, они чаще и 
подолгу болеют.  

Неадаптированные дети либо гиперактивны, либо наоборот замкнуты, не 
самостоятельны, плохо идут на контакт с другими детьми, нередко драчливы, отсутствуют 
навыки общения с другими детьми.  

Все это говорит о недостаточно хорошей приспособленности, адаптированности 
ребенка к жизненным ситуациям, в которых нужно быть самостоятельным, уметь обходится 
без помощи мамы, научиться контактировать с другими взрослыми, уметь играть с другими 
детьми. Все эти ситуации вызываются у ребенка обычно потребностью избегания неудач, что 
существенно препятствует стремлению к достижению успехов.  

Адаптированные дети, как правило, таких трудностей не испытывают. Они с 
легкостью входят в новую обстановку, быстро привыкают к новым условиям, легко находят 
общий язык как со сверстниками так и с взрослыми. Они с удовольствием ходят в детский 
сад. В течение 2-3-х дней они полностью осваиваются в незнакомых для них условиях. 

Средне адаптированные дети 3-х лет не так легко справляются с трудностями, но у 
них быстрее, чем у неадаптированных детей происходит процесс адаптации к условиям 
детского учреждения. У них наблюдаются, в течение первых двух недель, кратковременное 
снижение настроения, игровой активности, незначительные нарушения поведения, 
ухудшение сна и аппетита, могут возникнуть легкие, без осложнений, заболевания.  

Детей, у которых процесс адаптации к ДОУ происходил не более двух недель, т.е. 
адаптированных и средне адаптированных детей, мы решили объединить в одну группу - 
группу адаптированных к условиям ДУ. Таким образом, у нас образовалось две группы: 
адаптированные (46,5%) и неадаптированные (53,5%) дети 3-х лет.  
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Второй этап нашего исследования состоял в выявлении причин, влияющих на 
успешность адаптации у детей 3-х лет к детскому дошкольному учреждению.  

Нами была выдвинута экспериментальная гипотеза, что существует зависимость между 
стилем воспитания в семье и успешностью адаптации ребенка 3-х лет к детскому учреждению.  

Для выявления влияния стиля родительского воспитания на успешность адаптации у 
детей 3-х лет к детскому учреждению, мы провели диагностику родителей данной категории 
детей по опроснику родительского отношения к детям (А.Я.Варга, В.В.Столин). 
Проанализировав результаты мы выделили следующие стили воспитания, характерные для 
родителей данной выборки детей. Это характер семейного воспитания и родительского 
отношения в стиле гиперопеки («симбиоз), контроля («авторитарная гиперсоциализация»), а 
также низкое принятие, т.е. отвержение ребенка («принятие-отвержение») (таблица1). 
 

Таблица 1 - Распределение стилей воспитания, характерных для выборки трехлетних детей 

Шкала Отвержение Кооперация Гиперопека Контроль Маленький 
неудачник      

      

количество 7 _ 12 9 _ 
% 25 % _ 42,8% 32,1% _ 

 
Интересно, что шкала «кооперация» – социально-желательный образ родительского 

отношения на графиках отсутствует. Скорее всего, это объясняется тем, что родители при 
всем своем хорошем отношении к ребенку, интересе к его делам и проблемам, не поощряют 
самостоятельность и инициативу ребенка, не могут (или не хотят) считаться с ним на 
равных. Также отсутствие шкалы «маленький неудачник» свидетельствует о том, что 
неудачи ребенка взрослый считает случайными и верит в него.  

Затем адаптированных и неадаптированных детей 3-х лет мы распределили в таблице 
по полученным типам родительского отношения к детям и получили следующие результаты 
(таблица 2). 
 

Таблица 2 - Распределение стилей воспитания в группе неадаптированных и адаптированных 
детей 3-х лет к условиям ДОУ  

Стиль воспитания неадаптированные дети адаптированные дети 
     

 количество % количество % 
     

Отвержение 7 46,7 - - 
Гиперопека 3 20 9 69,2 
Контроль 5 33,3 4 30,8 

 
Как видно из представленной таблицы, 20% родителей неадаптированных детей и 

69,2% родителей адаптированных воспитывают детей в стиле гиперопеки. При воспитании 
детей в стиле гиперопеки родители стремятся к симбиотическим отношениям с ребенком. 
Они ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все его 
потребности, оградить от всевозможных трудностей и неприятностей жизни . Родители 
постоянно испытывают тревогу за ребенка, который кажется им маленьким, беззащитным. 
Тревога родителей повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу 
обстоятельств, тем более в период «кризиса 3-х лет», т.к. по своей воле родители не 
предоставляют ребенку самостоятельности никогда. 

33,3 % родителей неадаптированных детей и 30,8 % родителей адаптированных детей 
3-х лет осуществляют воспитание в стиле гиперпротекции, т.е. завышенных требований к 
ребенку, что вызывает ситуацию хронической не успешности. Родители требуют от ребенка 
безоговорочного послушания и дисциплины. Они стараются навязать ребенку свою волю, не  
 состоянии встать на его точку зрения. Родители пристально следят за социальными 
достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, 
чувствами и требуют социального успеха. Такие родители зачастую стремятся к 
многопрофильному обучению и развитию ребенка, однако, если при этом не учитываются 
реальные психофизические возможности, ребенок теряет свою неповторимую 
индивидуальность, лишается самостоятельности. Он постоянно ждет каких-то директив 
«свыше», т.е. от своих родителей или от воспитателей. Испытывая постоянно беспокойство, 
неуверенность по поводу своей несостоятельности, не успешности ребенок в конечном итоге 
замыкается в себе, с трудом идет на контакт.  
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Плохим, неприспособленным, неудачливым воспринимают своего ребенка 46,7 % 
родителей воспитывающие ребенка по типу отвержения. Им кажется, что ребенок не 
добьется успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. 
По большей части родители испытывают к ребенку досаду, раздражение, обиду. Они не 
доверяют ребенку и не уважают его. Зачастую неприятие ребенка сочетается с жестким 
контролем, регламентацией всей жизни ребенка, с императивным навязыванием « 
единственно правильного» типа поведения.  

Из полученных результатов ясно видно, что основное различие в данных группах 
наблюдается по стилю отвержение, который в группе адаптированных детей не выявлен 
вообще. При стиле воспитания по типу контроля процентное отношение адаптированных и 
неадаптированных детей, начавших посещать детское учреждение, практически одинаково. 
Стиль гиперопеки значительно преобладает у адаптированных детей.  

Для доверительной оценки разности средних показателей выраженности различных 
типов родительского отношения в группе адаптированных и неадаптированных детей мы 
использовали медианный критерий (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Показатели ²-критерия для доверительной оценки разности средних показателей 
выраженности различных типов родительского отношения  

стили Адаптиро- Неадаптиро- ² Значимость 
 ванные (%) ванные (%)  различий 
Отвержение 50,9 47,1 3,8 (Р0.05) Значимо 
Симбиоз 91,9 89,5 0,06(P>0.05) Незначимо 

     

Кооперация 27,5 34,5 1,26(Р>0.05) Незначимо 
Контроль 79,7 86,2 1,16(P>0.05) Незначимо 
Маленький неудачник 45,1 42,8 2,72(P>0.05) Незначимо 

 
Таким образом, мы установили, что кроме стиля отвержения в обеих группах 

наблюдается доминирование гиперопеки и контроля. Стоит предположить, что помимо стиля 
воспитания на успешность адаптации детей 3-х лет влияют и еще какие-то дополнительные 
факторы. В частности, мы предположили, что одним из таких факторов может быть 
тревожность как свойство личности.  

Итак, подводя итоги нашей исследовательской работы, мы можем сделать следующие 
выводы, что негибкость воспитания, чрезмерная властность и контроль, повышенный 
уровень заботы и опеки над ребенком со стороны родителей, не подкрепленный знанием 
основных закономерностей его психического развития, неприятие в отношениях с детьми , а 
также непонимание своеобразия детей, их возрастных особенностей, учитывая кризисную 
ситуацию становления личности в трехлетнем возрасте, приводит к повышению тревожности 
и психо-эмоционального напряжения, а следовательно к дезадаптации детей 3-х лет к 
детскому учреждению. 
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НЕГІЗГІ БАҒДАР – ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ РУХТА ТƏРБИЕЛЕУ 

 
Бəсекелес тұлғаны – елді сүйетін, оның өркендеуіне еңбек ететін, туған ауыл мектебіне 

көмек көрсететін азаматты қалыптастыру үшін қауымға өз қызметін бағыттау қажет. Сонда ғана 
қоғамның сана сезімі жаңалыққа бет бұрады. Тəрбие – қоғам дамуының маңызды стратегиялық 
ресурсы. Педагогика ғылымында соңғы жылдары студенттерді патриоттық 
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рухта тəрбиелеудің мазмұңы жайлы көп айтылуда. Патриоттық тəрбие арқылы білім мен 
бағаны тəрбиеленушінің жеке сеніміне түпкілікті айналдыру процесінде жүріп, патриоттық 
мінез-құлыққа ұмтылыс, мемлекеттің əскери қуатын дамытуға, қарулы күштерде қызмет 
етуге, өз Отанын қорғауға даяр болуын қалыптастырады. Ата-бабаларымыз кең байтақ 
далада мекен еткен, сондықтан оларға «Атамекен, туған жер» ұғымы əрдайым қастерлі де 
қасиетті ұғым болған. Бұл қасиеттер ұрпақ бойына оқумен, біліммен, үйренумен, ізденумен, 
құлшыныспен, талпынумен бітеді [1, 21б.].  

«Рухани жаңғыру. Болашаққа бағдар» мақаласы аясында «Туған жер» бағдарламасы 
жастарға патриоттық тəрбие беруде көп септігін тигізіп отыр. Жас ұрпақты тəрбиелеуде 
басты ұстанар бағытымыз – ұлттық құндылықтар болуы қажет. Нақты айтқанда, жаңа 
кезеңдегі білім берудің өзекті мəселесі – жас ұрпаққа отансүйгіштік жəне адамгершілік, 
рухани тəрбие. Бұл асыл қасиетті қалыптастыру үшін біріншіден, өз тарихымызды – 
Қазақстан халқының тарихын білуіміз керек жəне кейінгі ұрпаққа үйретуіміз керек. Екінші, 
өз тілімізді – туған халқымыздың тілін білу шарт. Тіл – тарихымыздың жабулы құлпын ашар 
əмбебап кілт екендігін жастардың санасында жетілдіруіміз қажет. Үшіншіден, атадан-балаға 
жалғасып келе жатқан салт-дəстүрлерді, əдет-ғұрыптарды білген жөн. Бұл ұлттық 
санамыздың қалыптасуына бірден – бір жол. Төртіншіден, өткен тарихымыздың 
жақсылықтары мен игі тағылымдарын сақтау, дамыту əрі жаңа сапа беру. Бесіншіден, ұлттық 
қадір-қасиетімізді арттыру. Міне, адам бойына қалыптасу қажет бес түрлі қасиеттің түптеп 
келгендегі ортақ мақсаты ұрпақ жүрегіне отанға деген сүйіспеншілігін қалыптастыру. 
Қандай халық болмасын өзінің ұлттық болмысын мен халықтық тəлім-тəрбие қазанында 
қайнап, жетілуі тиіс, яғни ұлттық кодты сақтай білуі тиіс дегенді білдіреді. Егер осыдан 
бұрын білім саласында басты мақсат білім алушыға нақты білім, ғылым негіздерін оқыту 
болса, қазір елжандылыққа, адамгершілігі рухани жағынан қалыптасқан, құзыретті жеке 
тұлға, рухы биік патриот етіп тəрбиелеу басты мəселе болып тұр. Себебі еліміздің болашағы 
қандай болатыны, жастардың бойына қандай тəрбиені сіңіретінімізге байланысты. 
Тарихымыз тереңнен тамыр алатын, бабаларымыздан қалған рухани-бай мұраларымызды 
ұрпақтар бойына сіңіру азаматтық борышымыз. Ұлт жоспарын орындауда əр саланың өзіндік 
үлесі болса, ұстаздар қауымы қосатын үлес – жас ұрпақты жаңа қоғам мүшесі етіп білім мен 
тəрбие беруді жаңаша құру, оны осы талаптарға сай тəрбиелеуіміз керек [2, 17б.].  

Егер əрбір студенттің бойында өзінің туған жеріне, отбасына, айналасына деген 
кіршіксіз махаббат сезімі болмаса, онда оның бойында ешқандай сүйіспеншілік сезімі 
болмайды. Сондықтан да студенттердің бойына патриоттық сезімін қалыптастыру жұмысын 
олардың жақындарына, достарына, туған жеріне деген құрмет сезімін дамытудан бастауды 
қажет етеді. Қазақстандық патриотизмнің негізін қалыптастыру – мемлекеттің жəне барлық 
азаматтардың экономикалық өмірі мен қауіпсіздік жағдайын жасау болып табылады. 
Қазақстандық патриотизмнің ұлтшылдықтан айырмашылығы ол басқа халықтарға деген 
құрмет сезімінің, бүкіл адамзат туралы адамгершілік түсінікке қайшы келмейтін Отанға 
деген сүйіспеншіліктің үлгісі бола алады. Қазақстандық патриотизм – көп ұлтты Қазақстан 
халқының өзін-өзі тануының күрделі жолы. Өзін-өзі тану – өзіндік өсу мен өзіндік даму 
процесі арқылы жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгеруге, бағалауға алып келеді. Ең 
бастысы – жас ұрпақтың бойында Отанға, туған еліне деген сүйіспеншілік сезімін 
қалыптастыру. Қазақстандық патриотизмнің негізгі компоненттері: Отанға деген 
сүйіспеншілік; Отан тағдырына деген жауапкершілік сезімін арттыру; Отан мүддесіне 
қызмет етуге дайын болу; Отанды қорғау; Отанның қол жеткен жетістіктерін ішкі жəне 
халықаралық аренада мақтанышпен көрсете білу; Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде үйрену; 
Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерінің құқықтарына құрметпен қарау; Ана тілін білу; 
Қазақстанда тұратын ұлт өкілдерінің ұлттық салт – дəстүріне жəне əдет – ғұрпына құрметпен 
қарай білу; Қазақстан халықтарының келісімі мен ұлтаралық бірлігін сақтау [3, 35б.]  

Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында тəрбие беру мəселесіне жаңаша көқарас 
тұрғысынан қарауды жəне студенттердің патриоттық сана-сезімін, сапаларын, мінез -құлқын 
қалыптастыруды көздейтін тəрбие формалары мен əдістерін жетілдіру қажет. Бұл бүгінде 
байсалдылық, табандылық, батылдылық, батырлық, қайсарлық туралы білім ғана емес, 
өнегелікті, тəрбиелікті көрсететін уақытта аса маңызды. Патриоттық тəрбиені қалыптастыру 
еліміздің барлық жоғарғы оқу орындарында негізгі міндет ретінде енгізілуі керек. Бұл 
Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында студенттерге қазақ халқының этностық 
ерекшеліктерін, тарихы мен мəдениетін, сондай-ақ халықтың батыр ұл-қыздарының ерлік 
істерін дəріптеу. Студент жастарға патриоттық тəрбие берудің жəне оны қазіргі жағдайда  
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зерттеудің қажеттілігін арттыра түсетіні сөзсіз. Студенттермен жүргізілетін патриоттық 
жұмыс тəрбиелік функциясы олардың мықты жəне қолайлы қоғамдық-азаматтық қызметке 
қосылуына қарай айқындалады. Атап айтқанда, осында студенттердің бойында патриотизм 
сияқты жоғары сезімдер, сондай-ақ адамның туып-өскен жеріне жақындығы, ана тіліне деген 
құрметті көзқарасы қалыптасады. Отанның мүдделері жайындағы қамқорлық, азаматтық 
сезімдерді білдіру жəне Отанға адалдықты сақтау сияқты қасиеттерді бойына сіңіреді. 
Сондай-ақ студенттердің бойына əлеуметтік жəне мəдени жетістіктері үшін мақтаныш, оның 
бостандығы мен тəуелсіздігін қорғау, Қазақстан Республикасының өткен тарихына жəне 
одан мұраға қалған дəстүрлерге құрметті көзқарас қалыптастыру. Өзінің еңбегін, күші мен 
қабілеттерін атамекеннің гүлденуіне арнауға ұмтылу сияқты жоғары сезімдерді игереді.  

Жалпы Қазақстанда тұратын халықтардың қазақ халқының ұлттық тарихына деген 
қызығушылығын дамыту, ұлттық сана-сезімді қалыптастыру оның патриоттық сезімін 
тəрбиелеуде негізгі бағдар болады. Патриоттық тəрбиенің басым көрінетін тұсы қалыптасып 
келе жатқан жастардың ғана емес, ес жиып, белін буған аға-əпкелеріміздің бойынан бірінші 
кезекте көрінуі қажет. Ал қазақстандық патриотизм Қазақстан азаматының өзін осы елдің 
төл баласы, нағыз азаматы ретінде сезінгенде, Қазақстанды өзінің туған елі, Отаны деп 
есептеген жағдайда ғана қалыптасады. Жалпы Қазақстанның патриот азаматы деген ұғымды 
төмендегідей түсіндіре аламыз:  

Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдері Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рəміздеріне ерекше құрметпен қарап, шын ниетімен қадірлеуі. 

Қазақстанда тұратын барлық халықтардың ұлтына қарамай, Отанды қорғауға дайын 
болуы. 

Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің əскер қатарында болатынына ұлттық 
патриоттық мақтаныш сезімінің болуы. 

Қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сүю жəне құрметтеуге, оның таңдаулы 
дəстүрлерін сақтауға жəне оны дамытуға ынталы болуы жəне т.б.[4, 47б.]. 

Өз тарихын білу - ұлттық сана-сезімнің ажырамас бөлігі, ол этникалық тұтастықтың 
сақталуы мен оның келесі буындарда жалғасын табуда маңызды. Қазіргі ұрпақтың өз 
халқымен бірлігін сезінушілігі жəне өзін оның күллі тарихи жетістіктерінің тікелей 
мирасқоры мен нақты сақтаушысы əрі жалғастырушысы ретінде сезінуінің мəні зор. 
Қазақстандық патриотизмнің негізін қалыптастыру – мемлекеттің жəне барлық азаматтардың 
экономикалық өмірі мен қауіпсіздік жағдайын жасау болып табылады. Қазақстандық 
патриотизмнің ұлтшылдықтан айырмашылығы ол басқа халықтарға деген құрмет сезімінің, 
бүкіл адамзат туралы адамгершілік түсінікке қайшы келмейтін Отанға деген 
сүйіспеншіліктің үлгісі бола алады.  

«Бұл дүниеде Отанымыз – Тəуелсіз Қазақстан. Бұл – туған мемлекетіміздің тəуелсіздігін 
баянды етуге, қуатын арттыруға, оның игілігіне, халықаралық қоғамдастықта абыройының 
өсуіне адал қызмет ету. Ол үшін əрбір азамат еліміздің тұтастығын, жеріміздің бүтіндігін, 
халқымыздың жарастығын аман сақтай білу қаншалықты үлкен тарихи жауапкершілік екенін 
жақсы жан – тəнімен сезіну», – деген ғибратты сөз патриоттық ұғымының, ел мен жердің 
бүтіндігін сақтау, халықтар достығы мен бірлігі екенін нақтылай түседі. Бойымызда 
отансүйгіштік, ерлік, батырлық, патриоттық сезімдерді арттыру үшін өткен ата-бабаларымыздан 
үлгі-өнеге, тəлім-тəрбие алудамыз . Оларды қуана еске алып, мақтана айту – қазақ халқының 
əрбір перзентінің парызы. «Өзім өлсем де, Отаным аман болса екен» деп өз жанын да аямаған 
батырларымыздың ерліктерін ұмытпай, адам бойына патриоттық сезімді қалыптастыру үшін 
тəрбие отбасы мен білім ордаларынан басталады. Сəбиді отбасында патриотизмге тəрбиелеу, ана 
тілін үйрету, ұлттық мінез құлық қалыптастыру, ұлттық салт-дəстүрді сақтауға баулу, шыққан 
ата-тегін білуді таныту – ата-ананының парызы. Батырларымыздың ерліктерін ары қарай жас 
ұрпақ есте сақтап, ананың жасы, арудың ары, батырдың қаны төгілген бұл даланы көзінің 
қарашығындай қорғап жүру жас ұрпақтың патриоттық құралы болып табылады. Бұл соғыстың 
жарасы əлі күнге дейін барлық ұлттың жүрегінде. Мұны ешқашан ұмытпаймыз. «Ерлік – табиғат 
сыйы, адамның ең ұлы сезімі – азаматтық парызын орындау, отандастарды қауіпсіз етуге 
ұмтылу, саналы түрде қауіп-қатерге бас тігу». «Батылдық – іс-əрекет есебін тəуекелдеумен 
үйлестіру», «Табандылық – батырлардың қалқаны», «Өжеттілік , қайсарлық – адамның тіпті 
мүмкін емес, деген жағдайдың өзіне абыроймен өлімге бас тігуге тəуекел етушілік, игілікті 
құлшыныс», «Отан – халық». Бірде бір адамзат өзінен бұрынғы ата буынның ақыл-ойын, 
тəрбиелік тəжірибиесін пайдаланбай өмір сүрмейді. Қай ел, қай халық болмасын, озық 
тəжірбиені жатсынбай  
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қабылдайды. Өзіміздің батырларымыз Бауыржан Момышұлы, Əлия Молдағұлова, Мəншүк 
Мəметова, Талғат Бигелдинов жəне тағы да басқалардың өткен ерліктері, көрсеткен 
қызметтері алаға жетелейді. Тек солардың Отанға деген сүйіспеншіліктері арқасында ғана 
қазір бейбітшілік заманда өмір сүрудеміз.  

Бүгінгі күндегі патриоттық сана-сезімнің əлсіреуі, адамдардың өз елі мен оның 
жетістіктері үшін ұлттық мақтаныш сезімінің өзгеруі – бұл қоғамның өнегесізденуінің, 
халықтың тұрақсыздануы мен ыдыраушылығының ажырамас сипаты болып отыр.  
Қазірде Қазақстанда Отанға деген сүйіспеншілік, қоғамдық қатынастарды 
демократияландыру жəне гуманизмдендіру негізінде жастарды патриотизмге тəрбиелеуге 
мүмкіндік туып тұр. Бұндай жаңарған қазақстандық патриотизм мазмұнын қазіргі озық 
мəдениет құндылықтары ғана емес, сондай-ақ, қазақ мəдениетінің дəстүрлі құндылықтары, 
оның айрықша руханилық, азаматтық пен өнегелілікке ұдайы ұмтылушылық құндылықтары 
да құрайды. Өткеннің үздік дəстүрлерін сақтай отырып, қазіргі заманғы өркениеттің 
мейлінше озық бағыттарын игере отырып, қазақстандықтар өз елін ең алдыңғы қатарлы 
шепке қайта шығара алады. Бұған халқымыздың жоғалмаған, қайта, жаңа əлеуметтік өмір 
жағдайында жаңарған патриотизмі қайта кепіл бола алады. Қазақстан жаңа ғасырға 
дүниежүзі елдері қатарында терезесі тең ел ретінде келіп отыр. Жаңа ғасырды бастаған ұрпақ 
келер ұрпаққа қарыздар болып қалмас үшін қолдан келген игіліктерді жасайтыны анық. 
Рухани жаңғыру – əрбір жеке тұлға үшін оның тəрбиесі, ұлттық сана-сезімі, ұлттық рухани 
тамырынан нəр алған құндылықтары мен оның жаһандық өзгерістерді дұрыс бойына сіңіруі. 
Н.Ə. Назарбаев өз мақаласында бəсекелікке қабілетті болу мəселесіне айрықша көңіл бөледі. 
Біздер, яғни ұстаздар қауымы үшін басты шарт тараптардың бірі. Жаңа ғасыр, жаңа заман 
осыған қарай тез қарқынмен зымырап бой алып барады. Елбасының рухани жаңғырудағы 
алға қойған басты бағыттырының да бірі осы. Кез-келген халық заман ағымына ілесіп, үнемі 
жоғары жəне жақсы ілесіп отыруы керек. «Бағдарлама неге «Туған жер» деп аталды? 
Өйткені туған жерге оның мəдениеті мен салт-дəстүрлеріне айрықша іңкəрлікпен ат салысу – 
шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі болып келеді. [5; /© sarbaz.kz/].  

Ата-баба рухы, туған ел, ана тілі – бұл қазақ үшін қасиетті ұғымдар. Егемен еліміздің 
дүние жүзі елдерімен терезесі тең болуы үшін жастарымыз білімді, жан-жақты, дарынды да 
қабілетті болуы шарт. Тəрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің мақсаттары мен міндеттерін 
іске асыруда тəрбие жұмысының басым бағыттары анықталады: жаңа қазақстандық 
патриотизм жəне азаматтық тəрбие, рухани-адамгершілік тəрбие, ұлттық тəрбие, зияткерлік 
тəрбие, еңбек тəрбиесі жəне өзін-өзі анықтау, дене жəне психологиялық тəрбие, салауатты 
өмір салты, экологиялық тəрбие, көп мəдениетті тəрбие, көркем-эстетикалық тəрбие, 
көшбасшылық қасиеттерді дамыту, отбасы тəрбиесі. Патриотизм міндетті түрде тұлғаның 
жоғары əлеуметтік белсенділігін көрсетеді. Өйткені, оның өзі еңбекте табыстарға жету үшін, 
қоғамға, ел жұртқа, халыққа қызмет ету үшін биік серпін болып табылады. Патриоттық рухта 
тəрбиелеу барысында алдымен патриоттық сана қалыптастыру, патриоттық сезімін ояту, 
патриоттық іс-əрекетке бейімдеу жұмыстары атқарылады. Патриотизмге тəрбиелеу үрдісінің 
танымдық мəнін естен шығаруға болмайды , бірақ ол əрбір студенттен патриоттық сана, 
патриоттық сезім қалыптастырудан бастау алғанда ғана тиімді болмақ. Бүгінгі күнде 
патриотизмнің көрінісі – қазақтын ана тілінде сөйлеуі, балаларына ұлттық тəрбие беруі, 
ұлттық мінез, жүріс-тұрыс қалыптастыру, ізет, құрмет, қайырым, мейірім, тағы да бай 
сезімдермен байыту.  

Сонымен студенттерді патриотизмге тəрбиелеуге кешендік тұрғыдан келу керек. 
Яғни, студент жастарды патриоттық рухта тəрбиелеу жүйелі, мақсатты түрде жүзеге 
асырылу барысында ғана нəтиже береді. Сөйтіп, негізгі бағдар патриоттық рухта тəрбиелеу 
жайлы біршама тоқталдық деген ойдамыз. 
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ДҮНИЕТАНУ САБАҚТАРЫНДА ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ 

БАҒАЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 
 

Оқыту тек білім берудің төңірегінде ғана болмайды, ол оқушының жеке тұлға ретінде 
жан-жақты дамуына да тікелей қатысты болады. Оқытудың қаншалықты табысты, ойдағыдай 
өтетіні, сондай-ақ, білім алушылардың қандай қиындықтарды басынан өткізетіндігі туралы 
ақпаратты мектептің тиімді бағалау жүйесі көрсетеді. Сондықтан жаңартылған білім беру 
мазмұнын енгізу кезінде критериалды бағалау жүйесі қолданылады.  

Бағалау барысында қарапайым субъективті сандық бағаларды тіркеуден сапалы, 
объективті бағалауға өту жоспарланған. Оқу нəтижелерін бағалау барысында жаңа формалар 
енгізілмек: балдарды қоюды қарастыратын жиынтық бағалау мен кері байланыс беруді 
қамтитын қалыптастырушы бағалау. 

Күнделікті тəжірибеде білім алушылардың ілгерілеуін, меңгеру деңгейін өлшеу үшін 
қалыптастырушы бағалаудың түрлі əдістерін қолдануға болады: «Екі жұлдыз, бір тілек», 
«Қолмен белгі беру», «Бағдаршам», «Жинақтау парақшасының индексі», «Бір минуттық 
эссе», «Сөйлеу үлгілері», «Үш минуттық үзіліс», «Ауызша бағалау», викториналар, сұрақтар 
жəне т.б.  

Қалыптастырушы бағалаудың əдістерін, оқу əрекеттерін ұйымдастырудың əр 
кезеңінде, тақырыпты түсіндіру, тапсырманы орындау, білім алушыларға кері байланыс беру 
кезінде қолдануға болады. Қалыптастырушы бағалаудың əдістерін жеке, жұптық жəне 
топтық жұмыстарды ұйымдастыру кезінде де қолдануға болады. 

Қалыптастырушы бағалаудың ажырамас элементі мұғалім тарапынан жəне білім 
алушылар арасында қойылатын сұрақтар (сауал, диалог, əңгімелесу жəне т.б.) болып 
табылады. Сондықтан сұрақтарды тиімді құрастыру техникасын меңгеруі, сыныпта диалогті 
қолдану мəдениетін дамытуы маңызды. Сұрақтардың түрлеріне қарай көптеген 
топтастырулар бар. Көбінесе қолданылатын сұрақтар тобы: ашық жəне жабық сұрақтар[1].  

Ашық сұрақтар талдауды жəне бағалау ақпараттарын талап етеді, қиялдауға, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға ынталандырады. 

Жабық сұрақтар қысқа жауапты қажет етеді, мысалы, деректің, оқиғаның кезеңін 
атау, түсінгенін анықтау жəне т.б. 

Сұрақты дұрыс қойғанда өз ойын айтуға, ақпарат алмасуға, диалогтік оқуды 
дамытуға, маңызды кезеңдерге назар аудартуға, оқудағы бастамашылдығын қолдауға 
мүмкіндік беруі, қызықтыруы мүмкін.  

Осылайша, сұрақ білім алушы қалайтындай, жауап бере алатындай немесе оқуда, 
жауап іздеуде қызықтыратындай берілуі қажет. 

Алайда сұрақты қолдану кезінде кейбір пікір білдірілмейтін, толықтырылмайтын, 
жауап алу ұзаққа созылатын сұрақтар механикалық түрде қайталана берген жағдайда 
қиындықтар туындауы мүмкін (Геффрой Э. К., 1997) [2]. 

Осындай қателіктердің алдын алу үшін: 
 негізгі жəне екінші кезектегі мəселелер көтерілген, жетекші жəне басқа да сұрақтарды 

қою;  
 егер білім алушылар тапсырма жауабын білетінін алдын ала білсеңіз ондай 

сұрақтарды қоймау;  
 сұрақты қысқа етіп құрастыру, əр білім алушы үшін түсінікті, қисынды болуын 

қамтамасыз ету;   əлсіз тұстарын анықтауға бағытталған, білім алушыларға өздерінің қателескен 
тұстарын анықтай алуға мүмкіндік беретін сұрақтар  

құрастыру;  
 оқытудың тиімділігін арттыратындай сұрақтарды алдын ала жоспарлау ұсынылады. 

Сондай-ақ, қашан, қандай сұрақтарды қоюды, мүмкін жауаптарды, қате жауаптарды қалай 
жөндеуге болатынын, күтпеген сұрақтарды қалай қабылдайтынын, жауапты қалай 
жақсартуға болатынын анықтау да ұсынылады[2]. 
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Қалыптастырушы бағалау əдістерін жеке, жұптық жəне топтық жұмыстарда 
қолдануға болады. 

Жеке жұмыс кезіндегі қалыптастырушы бағалау 
Қалыптастырушы бағалау білім алушылардың оқу əрекеттері нəтижелерін ұғынуға 

бірден-бір мүмкіндік жасайды. Бұл олардың өз оқуын «құрушылар» ретінде жағдай 
жасауына мүмкіндік береді, алған нəтижелеріне деген жауапкершілігін арттырады.  

Жеке жұмыс кезінде қалыптастырушы бағалауды жүзеге асыру үшін мұғалім білім 
алушылардың əрекеттерін жүйелі қадағалап жəне аралық нəтижелерді тіркеп отыруы қажет. 
Нəтижелерді тіркеу кезінде білім алушылар жұмысының күшті жағына да, əлсіз тұстарына да 
назар аударып отырған дұрыс. 

Жеке жұмыс нəтижелерін талқылауды тікелей білім алушылармен бірге жүргізуді есте 
сақтау қажет. Сондай-ақ, білім алушылардың өз ойын айтуына мүмкіндік беру маңызды 
болып табылады. Жұмысты əрі қарай жоспарлау кезінде білім алушылардың мүмкіндіктерін, 
қажеттіліктерін ескерген дұрыс[23]. 

Жұптық жұмыс кезіндегі қалыптастырушы бағалау 
Жұптық жұмыс қалыптастырушы бағалаудың тиімді формаларының бірі болып 

табылады. Жұптық жұмыста жалпы мұғалім, жұптар бір-бірін жəне жұп ішінде бірін-бірі 
бағалауына болады. Мұндай өзара қарымқатынас кезінде білім алушылардың дайындық 
деңгейіне қарамастан өзара көмегі, рефлексиясы, өзін-өзі реттеуі белсенді байқала бастайды.  

Жұптық жұмыста қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру, жоспарлау кезінде білім 
алушылар тапсырманы орындау, оның нəтижесіне бірдей жауапкершілікпен қарау қажет 
екенін түсінуі керек. Сондықтан оларды өз əрекетімен келісуге, өзара əрекеттесуге, пікір 
алмасуға, сындарлы (конструктивті) кері байланыс беруге үйрету маңызды[24]. 

Топтық жұмыс кезіндегі қалыптастырушы бағалау 
Қалыптастырушы бағалау кезінде мұғалім белгілі бір дағдыны бағалаудың тиімді 

тəсілі ретінде қолданып, топтық жұмысты ұйымдастыруына болады. Білім алушылар алдын 
ала бағалау критерийлерімен таныс болуы тиіс. Топтық жұмыс кезінде мұғалім əр топтағы 
білім алушылардың талқылауын тыңдайды, қадағалайды: кейбір білім алушылар оқу 
мақсатына жетуді бағалау критерийлеріне сəйкес тез көрсете алуы мүмкін [25].  

Əрі қарай мұғалім білім алушыларға қосымша қолдау көрсетуге қажетті сұрақтар 
қояды, бақылайды, мысалы: 

 Бұл туралы сіз не ойлайсыз?  
 Сіздің тобыңызда қандай талқылау болғанын айтып бере аласыз ба? 
Егер білім алушылар тəжірибелік тапсырмалар орындайтын болса, онда осы 

тапсырмаға қатысты сұрақтар болуы мүмкін, мысалы: 
 Сіз қазір не істеп жатырсыз?  
 Сіз қалай ойлайсыз, əрі қарай не болады?  
 Осы тапсырмада ерекше бір нəрсе байқадыңыз ба?  
Топтық жұмыс кезінде мұғалім барлық топтың жəне əр жеке білім алушының 

жұмыстарын бақылауы қажет. Топтарды бақылауды тапсырма орындау кезінде қатысып, 
бірлесе жүргізуге де болады. Бұл жағдайда білім алушыларға: 

 жаңа идеяны тұжырымдауды;   екі (одан да көп) идеяларды салыстыруды;  
 идеяларды бағалауды;  
 топтық талқылау негізінде пікір білдіруді; • сұрақтарға жауап беруді ұсынуға 

болады[3].  
Жоғарыда аталған бөлімдер белгілі оқу мақсатына жетудің дəлелін көрсетеді. Кері 
байланыс беру Кері байланыс сабақтың əр кезеңінде қолданылады, мұғалімнің білім 
алушылармен  

үздіксіз өзара əрекет етуін жүзеге асыруға, нəтижесінде оқу үдерісін түзетіп, сабақты əрі 
қарай жоспарлауына мүмкіндік береді. 

Кері байланыс беру кезінде мұғалімдерге: 
 білім алушылардың жақсы жақтарын ескеруі;  
 тапсырманың дұрыс орындалмағанын нақты түсіндірмей тұрып, «олай емес», 

«дұрыс емес» деген сөздерді қолданбауы; 
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 білім алушылардың жұмысын жетілдіру немесе кемшілік тұстарын жөндеудің 
жолдарына ұсыныс беруі;  

 кері əсер ететін сөздерді, білім алушыларды кекету, келемеждеуге қатысты, мысалы, 
«орынсыз жауап», «осыны ойлауға ақылың қалай жетті» деген сияқты сөздерді мүлдем 
қолданбауы ұсынылады. 

Кері байланыс беру кезінде мұғалім де, білім алушы да 1-кестеде ұсынылған 
сұрақтарды негізге алғаны дұрыс. Аталған сұрақтарға толық жауап беру кері байланыстың 
тиімділігін көрсетеді. 
 

1-кесте. Кері байланыстың тиімділігін тексеру сұрақтары 
 Мұғалім  Білім алушы 
  

•  Білім алушы оқытудың қай сатысында? •  Мен оқытудың қай сатысында тұрмын? 
• Олар білім алуда неге талпынады? • Нəтижеге қалай қол жеткіземін? 
• Бұған  жетуге  көмектесу  үшін  не  істеу • Кемшіліктерімді   жою  үшін  не  істеуім 
керек? қажет? 

    

 
Қажет болған жағдайда кері байланыс ауызша, жазбаша, графикалық немесе кез 

келген басқа түрде берілуі мүмкін. Аталған үдеріс құжаттаманы қажет етпейді. Төменде кері 
байланыс беру үлгілері ұсынылған (1-сурет). 
 

1-сурет. Графикалық кері байланыс үлгісі    Ал балалар, мен жұмыстарыңды тексеріп шықтым. Орындаған жұмыстарыңда бояу 
жақсы үйлескен жарайсыңдар. - Рақмет, біз орындауға тырыстық.   Алайда, мен қазір біз оқыған материалға назарларыңды аударғым келеді. Қазір біз нені 
оқып жатырмыз?   Менің қауіпсіздім тақырыбын.   Иə, дұрыс. Біз оны не үшін білуіміз керек?   Қауіпсіздік ережесін білуіміз үшін.   Дұрыс. Енді орындаған жұмыстарыңа қараңдаршы. Мына суреттердің ішінде қалай 
ойлайсыңдар, не қалып қойған?   Электр қуатын өз еркіңмен жөндеуге болмайтын сурет жетпей тұрған сияқты ия балалар.   -Ия, апай.   Иə, дұрыс. Келесі жолы мұқият бол.   Жақсы, рақмет. 

 
 

Кері байланыс бойынша берілген мысалда мұғалім білім алушының жақсы меңгерген 
тұсына ақпарат береді жəне қатені түзету үшін тақырыптарды қайталауды ұсынады. 

Қалыптастырушы бағалау нəтижелерінің талдауы  
Қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру кезіндегі маңызды кезеңдердің бірі – білім 

алушылар жұмыстарының нəтижелеріне талдау жасау. Мұғалімге барлық оқу үдерісінде 
бағалау/бақылау нəтижелеріне жүйелі талдау жүргізу ұсыныладыт [3].  

Мысалы, қалыптастырушы бағалау нəтижелеріне толық талдау жүргізу үшін мұғалім 
арнайы құрастырылған бақылау парағын қолдануына болады. 

Қалыптастырушы бағалау нəтижелеріне талдау жасау білім алушыларда кездесетін 
қиыншылықтар туралы ақпарат алуға, оның алдын алу шаралары туралы шешім қабылдауға 
мүмкіндік береді. Мысалы, тексерілген жұмыстардың нəтижесіне талдау жасау: 

 белгілі бір тапсырмалар қиындық тудыратын балалар тобын;  
 бөлім, тақырыптар бойынша қиындықтар туындайтын жеке білім алушыларды;  
 білім алушылар үшін аса күрделі, қиын сұрақтар, тапсырмалар, тақырыптарды 

айқындап береді[4].  
Нəтижелерге талдау жасау мұғалімдердің тəжірибесіне оң əсер етуі үшін:  
 əрекет ету мен шешімді талап ететін нақты, маңызды, тəжірибелік бағыттағы 

мəселелерді анықтау; 
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 орындалған тапсырмалар мен нақты мақсаттарға жету үшін талдау жүргізу;  
 талдауда дəйектерді, дəлелдерді негізге алу;  
 шешімнің сыни нұсқаларын қарастыру, яғни, мəселені шешудің жоспарлылығын, 

баламалылығын (альтернативтілігін), жетістігін, кемшілігін, жақсы жəне нашар жақтарын 
талдау;  

 мəселені шешу, кемшілікті жою үшін өз тəжірибесін нақты қалай өзгертуге 
болатыны туралы іс-əрекеттің толық жоспарын құрастыру;  

 талдау нəтижелерін тіркеуде қысқа, түсінікті стильді ұстану (күнделік, портфолио, 
мақала, таныстырылымдар жəне т.б.); 

 ұжымда өз əрекеті нəтижелерімен бөлісу;  
 ұжымға көмектесу, білім алушылардың қажеттілігіне бағыттай отырып, 

сабақтастықты сақтай отырып жүйелі талдау жүргізу ұсынылады.  
Сонымен, қалыптастырушы бағалау оқу үдерісінің ажырамас бір бөлігі болып табылады, 

тоқсан барысында мұғалім тарапынан жүйелі өткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда 
баға, балл қойылмайды, мұғалім мен білім алушы арасында үздіксіз кері байланыс қамтамасыз 
етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде білім алушылардың қателесуге, оны түзетуге құқығы 
бар. Бұл білім алушылардың мүмкіндігін анықтауға, қиыншылығын табуға, оң нəтижеге қол 
жеткізуіне көмектесуге, дер кезінде оқу үдерісін түзетуге мүмкіндік береді 
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Адамның дарындылығы – бұл топыраққа тасталған тұқымнан өсіп шыққан, 

көп көңіл бөлуді талап ететін кішкентай өскін іспеттес. Оған барынша күннің 
жылуы мен топырақтың нəрін, адам алақанының аялы күтімін сездірген 

жағдайда ғана ол мəуелі ағашқа айналып, мол жеміс бере алады. 
В.А. Сухомлинский 

 
ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ə.Назарбаев кемел елдің келешегін, болар елдің 

болашағын, ертеңгі ел жастарының даңғыл жолын жоспарлай келіп, осы мақсатта өзінің 
жолдауларымен бағдарламаларын енгізді. Елбасы Н.Ə. Назарбаев «Интеллектуалды ұлт-2020» 
ұлттық жобасы өз кезеңінде болашақ интеллектуалды ұлтты қалыптастырудың негізі болмақ. Бұл 
жобаның мақсаты – жаңа қалыпта Қазақстандықтарды тəрбиелеу, сондай-ақ Қазақстанды 
бəсекеге қабілетті адамдық капиталы бар мемлекетке айналдыру» деп айтқан болатын. Елбасы 
өзінің бағдарламасында маңызды негізгі 3 аспектіні көрсетті. Олар: білім беру үрдісіндегі 
инновациялық даму, ақпараттық даму жəне жастарды рухани тəрбиелеу. Сонымен қатар, 
Қазақстан Республикасының жаңа «Білім туралы» заңына сəйкес мемлекеттік саясат негізінде əр 
баланың жеке қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы, жеке адамның дарындылығын дамыту 
сияқты өзекті мəселелер енгізілген [1]. Сол себепті дарынды оқушылар деген кімдер, олардың 
басты ерекшеліктері қандай деген сұраққа жауап іздеп көрелік.  

Мектеп партасында отырған қарапайым бала жетіле келе өзіндік даралық, дарындылық 
қасиетке ие болады. Дəл осы тұста оқушының «дарынды» екенін қалай аңғаруға болады?!  

Алдымен əр ғалымдардың, ойшыл, зиялы қауым өкілдерінің осы «дарын», 
«дарындылық» ұғымына берген анықтамаларына көз жіберсек, олардың негізгі ойларын 
 
 

468 



аңғаруға болады. «Дарынды бала» деген ұғымды олар қалай түсінді, осы сауалға бірнеше 
жауап іздеп көрсек.  

«Дарын-адам бойындағы асқан талант, ерекше қабілет. Ал, дарындылық-бала 
бойындағы алғырлық, зеректік» деп психологиялық ұғым тұрғысынан анықтап, оның 
мынадай ерекшеліктеріне тоқталған:  

 Ойлау қабілеті басым, түрлі болжам жасауға қабілетті, қиялға ұшқыр, өзін тануға 
құштар келеді. 

 Шығармашылықпен айналысуға, өз білімін сынауға тырысады.  
 Қиялы жүйрік, жан дүниесі нəзік, табиғатты танып білуге тырысады. 
 Ақыл-ой қабілетін тек өзін қызықтыратын іске бағыттайды. 
Жоғарыда аталған ерекшеліктерді ескере отырып, дарынды оқушыларды дəл таба білу 

 əрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, табиғи талантын одан əрі дамыту, ерекше қабілеті 
бар баланы дарындыға айналдыра білу ең алдымен ата-анасының, содан кейін білікті 
ұстаздардың міндеті. Сонда ғана өз қабілетінің арқасында түрлі байқауларға, 
конференцияларға қатысуға ұмтылысы жоғары дарынды балалар саны көбейе түседі [2]. 

Дарындылыққа байланысты ғалымдар бірнеше анықтамалар берген, яғни, 
дарындылық-жеке тұлғаның жас ерекшеліктеріне байланысты дамитын қабілет сапасы 
(Я.А.Пономарев, Орманбекова Л.Ж., В.С. Юркевич, Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес), 
дарындылық-табиғи қасиет жəне адами іс-əрекеттің əлеуметтік мүмкіндігіне байланысты 
қабілеттіліктердің бірігуі арқылы жарыққа шығады (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. 
Щадриков, А.Н.Леонтьев, А.В: Брушлинский, А.М. Матюшкин, Елеупаева Ж.К. т.б.) десе, 
енді бірде дарындылық – жеке тұлғаның психологиялық мүмкіндіктерінің жиынтығы жəне 
істі нəтижелі орындаудағы қасиеттердің алғы шарты (В.Н.Дружинин, А.Н.Савенков, Дж. 
Рензулли, Р. Стенберг, Дж. Гильфорд. Н.Н.Поддьяков т.б.) .  

Қабілетті балаларды анықтау жəне олармен жұмыс жасау заманауи білім берудің 
өзекті мəселесі болып табылады. «Дарынды балалар» ұғымының өзі нақты анықтауды қажет 
етеді. Ю. З. Гильбух дарынды балалардың аса маңызды ерекшеліктеріне жоғары танымдық 
белсенділік пен қызығушылықтың ерте көрінуін, ақыл-ой операцияларын орындаудың 
жылдамдығы мен дəлдігін, логикалық ойлау дағдыларының қалыптасуын, белсенді сөздіктің 
байлығын, тапсырмаларды шығармашылықпен орындауға айқын орнатуды, шығармашылық 
ойлау мен қиялдың дамығандығын жатқызады. Л. А. Венгер үлгісі бойынша, дарындылық 
ұғымы қабілет ұғымы арқылы ашылады. Дарындылық деп баланың ұзақ уақыт бойы жоғары 
танымдық уəждеумен үйлескен қабілетін дамыту деңгейі түсініледі [2].  

Əрбір бала қайталанбас, бірақ көптеген дарынды балаларға тəн ортақ қасиеттер бар. 
Дарындылықтың жалпы алғышарттары-жоғары белсенділік жəне өзін-өзі реттеу 
ерекшеліктері. В.И. Панов дарындылықтың келесі түрлерін ұсынады :  

 жалпы дарындылық-адамның үлкен жетістіктерге жетуіне мүмкіндік беретін 
қызметтің салыстырмалы кең ауқымын анықтайтын жалпы қабілеттің жоғары деңгейі. 
Жалпы дарындылық туралы болжамды XIX ғасырдың ортасында ағылшын психологі Ф. 
Гальтон ұсынды; 

 «көркем» дарындылық – музыкалық, бейнелеу, сахналық. Көркем дарындылық 
музыкадағы, кескіндемедегі, мүсіндегі, драматургиядағы жоғары жетістіктерді білдіреді. 
Көркем-бейнелеу, көркем-əдеби жəне музыкалық дарындылықты көрсетеді;  

 «практикалық» дарындылық мектеп ретінде сирек танылады жəне дарындылық 
ретінде қарастырылмайды. Йель университетінің психологы Р. Стернберг тəжірибелік 
дарындылықтың негізгі ерекшелігі əлсіз жəне күшті жақтарын білуді жəне осы білімді 
қолдану қабілетін атайды; 

 жалпы зияткерлік жəне академиялық дарындылық. Осы түрдегі дарындылығы бар 
балалар негізгі ұғымдарды меңгереді, ақпаратты тиімді сақтайды жəне сақтайды. Ақпаратты 
өңдеудің жоғары дамыған қабілеті оларға ғылымның көптеген салаларында табысқа жетуге 
мүмкіндік береді; 

 арнайы дарындылық субъектіде проблемаларды жоспарлау жəне шешу 
стратегияларының қызмет етуі арқылы көрініс табатын, тез жəне нақты іске асырылатын 
білімнің, шеберліктің, дағдылардың, нақты мүмкіндіктердің болуымен сипатталады;  

 шығармашылық дарындылық əлемнің стандартты емес көрінісінде жəне жағымды 
ойлауда көрінеді. Дарындылық негізінде шығармашылық əлеует бар, ол əр түрлі 
мəселелерді: ғылыми, техникалық мəселелерді шешу жəне қою процесінде адами қызметтің 
кез келген саласында ашылады;  
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- зияткерлік дарындылық-фактілерді талдау, ойлау, салыстыру қабілеті. Олар тек бір-
екі пəннен «өте жақсы» оқиды жəне басқа пəндерден үлгермейді.  

- академиялық дарындылық оқуға ерекше қабілеттілікте көрінеді; танымдық іс-
əрекеттегі жоғары нəтижелілікке ықпал етеді. 

 психомоторлық (спорттық) дарындылық ерекше спорттық қабілеттерді анықтайды. 
Психомоторлық қабілеттер қозғалыс жылдамдығымен, дəлдігімен жəне ептілігімен тығыз 
байланысты.  

Ал Н.С. Лейтес ақыл-ой теориясына байланысты дарынды балаларды 3 санатқа бөледі. 
Олар: 

1. Кез-келген шарттардағы ерекше жоғары ақыл-ой дамуының деңгейіндегі балалар 
(мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жасындағылар). 

2. Арнайы ақыл-ой дарындылығының белгілері байқалатын балалар (математика, 
əдеби, музыка т.б.) (орта жастағылар). 

3. Əлеумет жəне «жасырын» дарындылыққа байланысты жарқын танымдық 
белсендігі жəне ой-өрісі терең балалар (жоғарғы мектеп жасындағылар). 

Оқушының өзіндік ерекшелігі мен іс-əрекет белсенділігіне қарай төмендегіше 
жіктесек, бала шығармашылық жұмыста осы сатыдан өтеді де біртіндеп іріктеліп, 
шығармашыл тұлға қалыптаса бастайды. Мəселен, белгілі психолог Н.Лейтес оқушы 
бойындағы негізгі қасиеттер мыналар деп көрсетеді: 

1. Ұқыптылық, жинақылық, зейіннің тұрақтылығы, еңбек ету қабілетінің жоғарлығы;  
2. Ақыл-ой, логикалық ойлаудың тездігі, кез келген жағдайды талдап салыстыра білу; 
3. Барлық күш-қуатты жұмсап тынымсыз еңбек етуі [3]. Сонымен «дарынды деген кім 

жəне оның ерекшеліктері қандай?» деген сұраққа жоғарыда айтылған ғалымдарымыздың 
еңбектерін қорытындылай келіп, «Дарынды бала» дегеніміз - алдына мақсат қоя білетін, оны 
дұрыс болжай алатын, оның нəтижесіне көзі жететін, жан-жақты ойлана отырып бір тоқтамға 
келетін, өзіне сенімді, шығармашылықпен жұмыс жасауда биіктерден көрінетін, 
адамгершілікті жоғары қоятын, ерекше тұлға деп түсінемін. 

Ал оның дарынды оқушының ерекшелеліктеріне тоқталатын болсам, олар : Ойлау 
шеберлігі, тұлғалық жеке қасиеттері, өмірге деген көзқарасы мүлдем өзгеше, қабілетті тұлға. 

Баланың дарындылығын анықтау-баланың мектеп жəне мектептен тыс қызметі 
туралы ата-аналарды, мұғалімдер мен құрдастарын психологиялық зерттеу жəне сұрау 
арқылы шешілетін күрделі міндет.  

Дарынды балалармен жұмыс кезінде келесі қағидаттарды ескеру қажет: 
 барлық балалардың дарындылық деңгейі мен зияткерлік мүмкіндіктерінің деңгейіне 

қарамастан олардың креативті қасиеттерін дамыту қажет. Сонымен бірге білімді меңгеруде 
жоғары мүмкіндіктерімен ерекшеленетін балалармен арнайы жұмыс жүргізу қажет;  

 балалардың дарындылығын дамыту бойынша жұмыс тек олардың зияткерлік жəне 
шығармашылық мүмкіндіктері бағытында жүргізілуі тиіс жəне мүмкін емес. Жалпы барлық 
жеке қасиеттерді дамыту қажет жəне тек осы негізде жеке қабілеттерін мақсатты дамыту 
қажет; 

 оқу жəне жеке қабілеттерінің тұрақты арақатынасы қажет. 
Əдетте, дарынды балаларға ғылымның кез келген саласы қызықты. Олар көп ойлар 

мен тілектер бар. Педагогтардың міндеттері - қолдау жəне көмектесу деңгейді көтерудің бір 
құралы. 

Осындай оқушылармен жұмыс педагог тұлғасына белгілі бір талаптар қояды: 
 стандартты емес жұмыс істеуге тілек; 
 іздеу белсенділігі, білім алу қабілеті; 
 дарынды балалардың психологиясы мен психологиясын білу; 
 педагогтың дарынды балалармен жұмыс істеуге дайындығы. 
Шығармашылық ойлауды дамытуды ынталандыратын жағдай жасау-дарынды 

балалармен жұмыс істеу кезіндегі маңызды мақсаттардың бірі. 
Көптеген психологиялық зерттеулердің нəтижелері бойынша оқушылардың 

креативтілігін дамыту сабақтарда шығармашылық үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету 
кезінде жүзеге асырылады: табысқа жету жағдайларын жасау, қарастырылатын мəселелердің 
аяқталмауы (ойлануға, ақиқатқа жету, эвристикалық олжаға келу үшін), барлық жаңа жəне 
неғұрлым күрделі сұрақтардың пайда болуы, іздестіру іс-əрекетінде үлкен ықылас (жауап табу), 
ойлаудың əр түрлі түрлерін пайдалану ( дивергенттік жəне т. б.), психологиялық - берілген 
тапсырманың көптеген жауаптары), марапаттау немесе соттау үшін емес,  
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жауаптарды талдау үшін бағалауды ынталандыру, түсіну атмосферасын құру. Бұдан басқа, 
жауапкершілік пен тəуелсіздікті үнемі атап өту, ата-аналардың назарын балалардың 
мүдделеріне аудару қажет.  

Кіші мектеп жасында барлық қабілеттер бірдей дамымайды. Кейбір қабілеттер 10-11 
жылдан бері айқын көрінеді. Сондықтан бастауыш мектепте жан-жақты дамумен жұмыс 
істеу маңызды, бірақ балалардың бейімділігін ескеру керек.  

Дарынды балаларды тəрбиелеу жəне оқыту-мұнда қиын жəне кең ауқымды міндет, 
тиісті тəрбие жəне ата -аналарды ағарту, мұнда мұғалімдердің тиісті дайындығы - оларды 
жас таланттармен жұмыс істеудің барлық қиындықтары мен қуанышына дайындау. Ерекше 
мүмкіндіктердің ерте көріністері ата-аналарды, педагогтарды бей-жай қалдыра алмайды, 
өйткені олар шынайы дарындылықтың өсуін көрсете алады. Дарынды балаға көңіл оның оқу 
кезеңімен ғана таусылмауы тиіс екенін есте сақтау маңызды. 

Егеменді еліміздің өркениет кеңістігінде өз орнын алып, нығайып таныла түсуі 
болашағынан үміт күтетін дарындылардың арқасы. Сол себепті дарынды оқушылар деген кімдер, 
олардың басты ерекшеліктері қандай деген сұраққа жауап іздеуіміз керек. Ең алғаш мектеп 
табалдырығын аттап, білім нəрін бойына сіңдіріп қалыптасуы мен жетілуі бала бойындағы 
дарындылыққа байланысты. Мектеп партасында отырған қарапайым бала жетіле келе өзіндік 
даралық, дарындылық қасиетке ие болады. Оны қалай білуге болады, алдымен əр ғалымдардың, 
ойшыл зиялы қауым өкілдерінің осы «дарын», «дарындылық» ұғымына берген анықтамаларға 
көз жіберсек, олардың негізгі ойларын аңғаруға болады. Ақыл-ой қабілетін тек өзін 
қызықтыратын іске бағыттайды. Сонымен қатар қорыта келе қабілетті, дарынды оқушыларды 
дəл таба біліп, əрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, табиғи талантын одан əрі дамытып, 
ерекше қабілеті бар баланы дарындыға айналдыра білуіміз қажет.  

«Өткенге қарап басымызды иеміз, ертеңге қарап білек сыбанамыз» демекші, бала - 
ертеңгі азамат. Оны тəрбиелеп, биік шыңдарға жеткізу, мемлекеттің мүддесіне өзі 
жететіндей етіп қалыптастыру педагог қауымының бірден-бір мемлекеттік үлесі деп білеміз. 
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КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ – САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ 

 
«Бағалау не үшін керек» деген сұраққа дəсүрлі оқыту жүйесінде «оқушылардың 

білімін тексеру үшін» деген жауап беріледі, өйткені мұнда бағалауды мұғалім тарапынан 
оқушының білім деңгейін анықтау деп қарастырылады. Осы тұрғыдан мұғалімдер өз 
əрекеттерін сабақтаоқушылардан берілген сұрақтарына ауызша жауап алумен немесе тест 
қабылдаумен шектейді. Алайда мұндай тексеріс көп жағдайда оқушылардың есте сақтау 
қабілетін ғана анықтап , олардың не үйренгендігін, білімділігі мен біліктілігінің жалпы 
деңгейін анықтамайды. Бұған қоса, бұл жерде «бағалау» ұғымы «баға қою » ретінде 
қабылданады, ал мұндай түсінік бағалаудың мазмұны мен барлық ерекшеліктерін айқындай 
қоймайды. 
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Бағалау бірінші кезекте білімнің сапасын айқындау үшін қажет. егер де біз қз 
жұмысымызда елеулі табыстарға қлд жеткізгіміз келсе, онгда өткен уақыттардағы жəне 
қазіргі нəтижелерімізді анықтауымыз керек, яғни жұмысымыздың оң жақтары мен 
кемшіліктерін айқындап, оны бағалауымыз қажет. Көптеген дамыған елдердегі білім беру 
жүйесінде тың өзгерістер мен табыстылық дамыған елдердегі білім беру жүйесіне 
критериалды бағалауды ендіру жəне оны дамыту арқылы жүзеге асырылуда. Критераиалды 
бағалау жүйесін енгізудің мақсаты - бағалау критерийлерінің негізінде білім алушылардың 
оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу жəне оқу үдерісін жетілдіре түсу үшін оны 
барлық қатысушыларға ұсыну.  

«Критериалды бағалау» терминін алғаш рет Роберт Юджин Глейзер (1963) қолданған 
жəне бұл термин оқушылардың оқу жетістіктерінің қол жеткізген жəне потенциалды 
деңгейлері арасындағы сəйкестікті анықтауға мүмкіндік беретін үдеріс деп сипаттайды. 
Осылайша, критериалды бағалауды – оқушылардың оқу жетістіктерін білім беру мақсаттары 
мен мазмұнына сəйкес, ұжым ішінде өңделген, оқушыға, ата-анаға жəне мұғалімге түсінікті 
нақты анықталған критерийлерге негізделген үдеріс деп анықтайды [2]. 

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

Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса, онда бұл оған үздік нəтижеге 
жету үшін не істеу керектігін түсінуге көмектеспейді; бұл ретте егер баламен бірге оның 
жұмысында мұндай бағалауға не əкелгенін жəне бағалау өлшемдерін түсіндіруге талдау 
жасаса, онда бұл балаға өзінің нəтижесін жақсарту үшін кейін не істеу керектігін түсінуге 
мүмкіндік береді.  

Критериалды бағалауды енгізудің негізгі мақсаты мектептегі оқыту сапасын 
жоғарлату жəне мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сəйкестендіру. 

Ал критериалды бағалаудың міндеттері келесідей: 
-сабақтың əр бөліктеріндегі əр оқушының дайындық деңгейін анықтауға; 
 бағдарламаға сəйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; 
 жеке оқушының даму жетістігін бақылауға;  
 оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындауға; 
 əртүрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының əділдігіне көзін жеткізуге; 
-оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға; 
 сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім жəне ата-ана 

арасындағы кері байланысты қамтамасыз ету. 
Критериалды бағалаудың практикалық маңыздылығы келесідей: тек қана оқушы жұмысы 

бағаланады; орындалған жұмыс алдын ала белгілі үлгі (эталонмен) салыстырылады; оқушы 
өзінің жұмысын бағалауға мүмкіндік беретін нақты бағалау алгоритмін біледі жəне ата-анасына 
ақпарат бере алады; критериалды бағалау белгілі оқу мақсаты бойынша бағаланады.  

Критериалды бағалаудың мұғалімдер үшін маңызы: сапалы нəтижеге əкелетін 
критерийлер құрастыруға; өз іс-əрекетін саралап жəне болашаққа жоспарлай алатын 
мəліметтер алуға; сабақ берудің сапасын арттыруға; оқушының жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып, оқытудың əр тұлғаға арналған ауқымын жоспарлауға; бағалаудың əртүрлі əдістерін 
пайдалануға; оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді.  

Оқушылар үшін: танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың 
əртүрлі əдістерін пайдалануға; табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге; өзін 
жəне өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге; сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, 
өзінің білімін көрсетуге мүмкіндік береді. 

Ата-аналар үшін: баласының білім сапасының дəлелдемелерімен танысуға; оның 
оқуындағы табыстылықты бақылауға; оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік 
туғызады.  

Критериалды бағалау мектепте екі түрлі бағыт бойынша жүзеге асады: 
қалыптастырушы бағалау жəне жиынтық бағалау. 

Қалыптастырушы бағалау – білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында 
тұрғанын, қандай бағытта даму керек жəне қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін 
анықтау үшін оқушылар жəне олардың мұғалімдері қолданатын мəліметтерді іздеу жəне 
түсіндіру үдерісі. Бұл ретте мұғалімдер жалғыз бағалаушы тұлға болмайтындығына назар 
аударылады. Оқушылар өздерінің сыныптастарын жəне өздерін бағалауға тартылуы мүмкін  
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жəне мұғалімдер бағалауды белсенді жүргізген кезде, оқушылар белсенді қатысуы керек. 
Аталған бағалау мұғалімдерге сыныптағы оқушылардың үлгерімін бақылап отыруға 
мүмкіндік береді. 

Критериалды бағалаудың негізгі принциптері: 
 Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы. Бағалау оқытудың ажырамас бір бөлігі 

болып табылады, ол оқу бағдарламасындағы мақсаттармен, күтілетін нəтижелермен тікелей 
байланысты.  

 Шынайылық, анықтық жəне валидтілік. Бағалау дəл жəне сенімді ақпаратты 
ұсынады. Қолданылатын критерийлердің, құралдардың оқу мақсаттарына жетуге, күтілетін 
нəтижелерді бағалайтынына сенімділігі болады. 

 Ашықтық жəне қолжетімділік. Бағалау түсінікті, айқын ақпараттарды ұсынады, 
сондай-ақ, барлық оқу үдерісіне қатысушылардың қызығушылығын, жауапкершілігін 
арттырады. 

 Үздіксіздік. Бағалау білім алушылардың оқу жетістігінің ілгерілеуін дер кезінде 
жəне жүйелі қадағалап отыруға мүмкіндік беретін үздіксіз үдеріс болып табылады.  

 Дамуға бағыттау. Бағалау білім алушылардың, мұғалімдердің, мектептің, білім 
беру саласының даму бағытын анықтайды жəне ынталандырады.  

Қалыптастырушы бағалау оқу үдерісінің ажырамас бір бөлігі болып табылады, тоқсан 
барысында мұғалім тарапынан жүйелі өткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға, 
балл қойылмайды, мұғалім мен білім алушы арасында үздіксіз кері байланыс қамтамасыз 
етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде білім алушылардың қателесуге, оны түзетуге 
құқығы бар. Бұл білім алушылардың мүмкіндігін анықтауға, қиыншылығын табуға, оң 
нəтижеге қол жеткізуіне көмектесуге, дер кезінде оқу үдерісін түзетуге мүмкіндік береді. 

Қалыптастырушы бағалау жұмысы сабақтың толық бөлігін қамтуы міндетті емес. Ол 
сабақтың басында , сабақтың ортасында , сабақтың соңғы бөлігінде жүргізіледі. Уақыт көлемі 
тапсырма деңгейіне сəйкес 5-10 минут болуы мүмкін. Сабақ барысында қалыптастырушы 
бағалаудың формальді, формальді емес əдістерін тиімді əрі жүйелі қолдану қажет. 
Қалыптастырушы бағалау: оқыту үшін бағалау, ынталандыру, жетелеу, критерийлерді 
айқындау арқылы жүргізіледі. Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүйелі өткізу - жиынтық 
бағалаудың нəтижелі,сапалы болуының баспалдағы. Сыныптастарын бағалау оқушылар 
арасында маңызды рөл атқарады, себебі ол ынталандыру деңгейін көтереді, сынды 
қабылдауға ықпал етеді, өзіне жəне мұғаліммен пікірталасқа түсуіне сенімділігін арттырады, 
сондай-ақ мұғалімдерге үдерістен шығуға мүмкіндік береді. Сондықтан «Екі жұлдыз, бір 
тілек» жəне «Мадақтау сэндвичі», тіпті кейде сабақ үрдісінде «Керемет», «Тамаша», 
«Ризамын саған» сияқты мадақтаулармен де бағалауды қолдануға болады.  

Жиынтық бағалау – мұғалімдерге, білім алушылар мен ата-аналарға ұсыну үшін оқу 
бағдарламасындағы бөлім/ортақ тақырыптар бойынша балл, баға қою арқылы белгілі бір оқу 
кезеңі (тоқсан/триместр, оқу жылы, орта білім беру деңгейі) аяқталғанда өткізіледі. 
Жиынтық бағлау оқушылардың белгілі тарауды не тоқсанды аяқтағаннан кейін өткізіледі. 
Жиынтық бағалау алған білімдерін бақылау, тексеру мақсатымен жүргізіледі. Жиынтық 
бағалау бақылау жұмыстары түрінде беріледі. Сұрақтар оқушылардың еске сақтауын 
тексеретін тапсырмалардан ғана құралмай, яғни фактілер, оқиғаларды жатқа білуін емес, 
оның ойлау деңгейін анықтайтын тапсырмалар жиынтығынан құралуы тиіс. Жиынтық 
бағалау көп жағдайда Блум таксаномиясы негізінде, яғни білу, түсіну, қолдану, талдау, 
жинақтау, бағалау деңгейлерін қамтитын тапсырмалар жиынтығынан құралады. 

Жиынтық бағалауды құрастыруға қойылатын арнайы талаптар бар. Ол мектептің 
əдістемелік кеңестерінің отырысында талқыланып, арнайы бекітіледі. Жиынтық бағалаудың 
тапсырмалары белгілі бір балл бойынша бағаланып, оқушының білім дəрежесі анықталады. 
Жиынтық бағалауда тарау нəтижесі бойынша бағалау 50% құраса, тоқсандық бағалау 50% 
құрайды, соның нəтижесінде оқушының бағасы шығарылады.  

Сонымен, жаңартылған білім мазмұны аясында қазіргі уақытта барлық мектепте 
критериалды бағалау жүйесі енгізіліп отыр. Критериалды бағалау оқушылардың баға үшін 
емес, білім үшін оқуын, алған білімдерін өміріне қолдануға болатындай іскерліктер, 
дағдылар, қабілеттер қалыптастыруға ықпал етеді. Критериалды бағалааудағы 
қалыптастырушы бағалауды қолдану арқылы біз оқушының тұлғалық бағытын белсенді 
позицияға бағыттаймыз, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұлғалы нəтижеге, бағытқа 
жеткіземіз, білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез келген кезеңде 
анықтаймыз, əртүрлі жұмыстардан алған бағаларды дифференциалдауға қол жеткіземіз.  
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Қорытындылай келе, критериалды бағалау жүйесі бұрынғы бағалауға қарағанда 
қалыптастырушы жəне жиынтық бағалаумен ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалау 
оқытуды, əдістерді жəне осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін 
анықтауға бағытталған болса, жиынтық бағалау мақсатты баға қою жəне сертификаттау 
немесе оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару үшін қажет. 
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АРНАУЛЫ ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ 
 

Қай елдің болсын өсіп өркендеуі өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық 
білім беру жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей байланысты. Себебі қазіргі кезде 
əр адамның болашағы оның алған білімінің сапасы мен көлеміне қарай сарапқа салынады. 
Өмір ағымына тек білімі мен білігі жоғары адамдар ғана ілесе алады. Сондықтан сол 
мемлекеттік стандартқа сай, жан-жақты дамыған, шығармашыл тұлға қалыптастыруымыз 
керек. Оқыту мен оқу, үйрету мен үйрену үнемі бір-бірімен астасып жатыр. Сондықтан оқу 
барысында қашанда оқушының пəнге деген қызығушылығын арттыру, шығармашылық 
қабілеттерін дамыту керек. Оқу процесінің жеделдеуіне байланысты арнайы пəндерді заман 
талабына сай, əр түрлі əдіс-тəсілдерді қолданып жүргізу қажеттілігі туып тұр. [1, б.25].  

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – 
оқытудың əдіс тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне қазіргі заманғы педагогикалық 
технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық жəне интерактивтік 
əдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың сапалы əрі қызықты өтуіне 
ықпалын тигізуі керек . Қазіргі таңда жаңа технологияларды пайдалану – педагогикалық іс-
əрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің бірден 
бір жолы болып отыр.  

Қазіргі заман талабы — оқытудың жаңа технологияларын меңгеру. Оқытудың жаңа 
технологияларының бірі — интерактивті техника жəне технология. Интерактивті техника 
жəне технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, əрі білікті мамандарды 
даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттаңдыру 
процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға 
қалыптастыруды талап етеді. 

Білім беру реформасы — Қазақстанның бəсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін аса маңызды кұралдардың бірі.Осыған орай арнайы пəндерді 
оқытуда жаңа технологияларды пайдалану арқылы болашақта біліммен жан – жақты 
қаруланған мамандарды даярлау жұмысымның басты бағыты болып отыр. 

Арнайы пəндерді оқытуда жаңа технология түрлері төмендегідей ұсынылады:(кесте 1) 
 

Кесте 1 - Арнайы пəндерді оқытуда жаңа технология түрлері 
№ Технология түрлері Технологиялардың анықтамасы 
1 Проблемалы оқыту Проблемалы  оқыту  –  мұғалім  басшылығы  мен  қиын 

 технологиясы. мəселелерді туғызу жəне оқушылардың белсенді түрде өз 
  беттеріменмəселелердішешу.Қорытындысында 
  олардың   ойлау   қабілеттері   дамып,   шығармашылық 
  іскерліктері   мен   дағдылары   қалыптасуына   жағдай 
  жасайды. 

2 Ойын технологиясы. Педагогикалықойындартехнологиясыдегеніміз 
  педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың 
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  əдістері   мен   тəсілдерінің   жиыны.   Ойын   түріндегі 
  жұмыстар  сабақ  үстіндегі  қолайлы  деген  жағдайларда 
  пайда болып, оқушыларды қызықтырушы құрал ретінде 
  қолданылады. 

3 Арнайы пəндерде Интерактивті   оқыту,   ең   алдымен,   студент   пен 
 интерактивтік оқыту оқытушының қарым-қатынасын тікелей жүзеге асыратын 
 технологиясы сұхбаттасып оқыту болып табылады. 

 
Интерактивтік оқыту – танымдық əрекетті арнаулы ұйымдастыру формасы. Ол толық 

айқындалған жəне мақсатын алдын – ала болжауға болатын оқыту түрі . Осындай мақсаттардың 
бірі – студент өзінің жетістіктері мен интелектуалдық белсенділігін сезетіндей, оқу барысының 
өнімділігін арттыратын оқытудың жинақышарттарын жасау. Интерактивтік оқытудың мəнісі 
аудиториядағы барлық студент таным процессімен қамтылып, олар өздерінің білетін жəне 
ойлайтын нəрселері арқылы түсінуге жəне қарсы əрекет етуге мүмкіндік алады. Таным 
процессінде, оқу материалын игеруде, білім алушылардың біріккен əрекеттері мынаны білдіреді: 
əр студент өзіне тəн ерекше еңбегін сіңіріп, білім, идея, əрекет ету тəсілдері үздіксіз жүреді. 
Сонымен қатар, бұл процесс өзара қолдау жəне қайырымдылық атмосферасында жүреді. Яғни, 
жаңа білім алып қана қоймайды, танымдық процестің өзін дамытып, оны əлдеқайда жоғары 
топтасу мен еңбектену дəрежесіне көтереді. [2, б.129].  

Оқыту барысында кем дегенде мазмұндық (нені оқыту), процессуалдық (қандай 
оқыту), мотивациялық (студенттер əрекетін қалай белсенді етуге болады), жəне 
ұйымдастыру (білім алушы мен оқытушы əрекетінің құрылымын қалай жасау керек) жағын 
бөліп қарауға болады. Осылардың əрқайсысына бірқатар концепция сəйкес келеді. 

Мазмұндық жағына – мазмұнды қарым-қатынас, оқу материалын күрделендіру, оқу 
пəндерін кіріктіру (интеграция), дидиактикалық бірліктерді ірілендіру жəне т.б. 

Процессуалдық жағына – бағдарлау концепциясы, проблемалық, интерактивтік оқыту 
т.б. 

Мотивациялық оқу барысына мотивациялық қамтамасыз ету концепциясы, танымдық 
қызығушылық қалыптастыру, т.б.Осы концепциялардың барлығы өз кезегінде 
технологиямен қамтамасыз етіледі.Интерактивтік оқыту технологиясы мен концепциясы 
интеракция құбылысына негізделген. Оқыту барысында жеке тұлғалар арасында танымдық 
қарым-қатынас орнап, оның субъектілерінің бəрі өзара қатынасқа түседі. Əрстуденттің жеке 
жұмысы мен оның жеке тұлғасын дамыту адамдардың бір-бірімен сөйлесу жəне өзара 
əрекеттесу барысында жүзеге асады.  

Интерактивтік оқыту технологиясы (ИОТ) деп, оқу əрекеті барысында олардың өзара 
мотивациялық, интелектуалдық, эмоционалдық жəне басқа да жақтарынан жетістіктерге 
жетуді сезіну ситуациясын тудыра алатын, студенттерге педагогикалық əсерлі танымдық 
қарым-қатынас құруға кепілдік беретін, оқытушы мен білім алушыларының іс əрекетін оқу 
ойындары түрінде ұйымдастыру тəсілдерін айтамыз.  

Арнаулы пəндерді оқытуда интерактивті оқыту технологиясында қолданатын оқыту 
процесінің құрылымында мына кезеңдерді бөліп көрсетуге болады: 

 Бағыттау. Ойынға қатысушылар мен эксперттерді дайындау кезеңі. Оқытушы 
жұмыс тəртібін ұсынады, студенттермен бірге сабақтың басты мақсаты мен тапсырмаларын 
жасап, оқу проблемасын құрастырады.  

 Ойын-сабақты өткізуге дайындық. Бұл – ситуация, нұсқаулар, қойылымдар мен 
басқа да материалдарды оқыту кезеңі. Оқытушы сценарий жасап, ойын тапсырмаларына, 
ережелеріне, рөлдерге, ойын бөлімдеріне, ұпай санау тəртібіне тоқталады. Студенттер 
қосымша ақпарат жинап, оқытушымен ақылдасады, ойын барысы мен мазмұны туралы өзара 
талқылайды.  

 Ойынды өткізу. Бұл кезеңде ойын процессінің өзі жүзеге асады. Ойын 
басталғаннан кейін ешкімнің оған араласуға жəне бағытын өзгертуге хақысы жоқ. Тек 
жүргізуші ғана қатысушының əрекетін бағыттап отырады, егер ол бастапқы мақсаттан 
ауытқып бара жатса. Оқытушы ойынды бастағаннан кейін, аса қажет болмаса оған 
қатынаспауы керек. Бұл жерде оқытушының міндеті – ойын əрекеттерін, нəтижелерін, ұпай 
санауды бақылау жəне түсініспеушілік болған жағдайда түсіндіру, студенттердің сүрағына 
жауап беріп немесе өтініші бойынша оның жұмысына көмектесу.  

 Ойынды талқылау. Оның нəтижесін талдау, талқылау жəне бағалау кезеңі. 
Оқытушы талқылау жүргізеді, оның барысында эксперттер сөйлейді, қатысушылар өз 
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пікірлерін айтып, өз позицияларын жəне шешімдерін қорғайды, қорытынды жасап, 
таңғалыстарын айтады , т.б. Интерактивті оқыту технологиясын əр студенттің іс -əрекетін 
сабақтастыруға (өзара əсерлесудің бүтіндей жүйесі пайда болады: оқытушы – студент, 
студент- топ, топ - топ), оның оқу əрекетін жəне тұлғалар арасындағы танымдық 
қатынастарын байланыстыруға мүмкіндік береді. [3, б.320]. 

Интерактив бір көзқарастың немесе бір ғана сөйлесушінің басым болу жағдайын 
болдырмайды. Сұхбаттасу арқылы оқыту барысында студенттер сыни ойлауды, тиісті ақпарат 
пен белгілі жағдайды талдау негізінде күрделі мəселелерді шешуді, балама көзқарастарды 
салыстыруды, ақылды шешімдер қабылдауды, дискуссияға қатысуды, басқа адамдармен тиімді 
қарым-қатынас жасауды үйренеді. Ол үшін сабақта жекелей, жұптық жəне топтық жұмыс 
ұйымдастырылады, зерттеу жұмыстары мен рөлдік ойындар қолданылып, құжатттар жəне түрлі 
ақпарат көздерімен жұмыс жасайды, шығармашылық жұмыстар пайдаланылады.  

Интерактивтік оқыту формаларына нені жатқызуға болады? Бүгінгі күні əдіскерлер 
мен шығармашыл-ұстаздар топтық жұмыстың көптеген түрін жасап шығарды. Олардың 
ішінде кең таралғандары – «Миға шабуыл», «Аквариум», «Үлкен шеңбер» жəне т.б. 
Алдыңғы сабақтардағы білімдері немесе өмірден алған тəжірибелері негізінде аздаған 
хабары бар қандай да бір мəселе толығымен талқыланатын болса ғана, интерактивтік оқыту 
формасының тиімділігі жоғары болады.  

Арнайы пəндерді оқыту барысында студенттердің шығармашылық белсенділігін 
арттыратын интерактивтік оқыту технологиясының бірнеше түрлері: 

— жұптасып жұмыс істеу түрін жаңа сабақты бекіту кезінде қолданылады. Онда 
студенттерге өз бетінше сұрақ қойып, оған жауап беру үйретіледі. 

— броуындық қозғалыс білім алушыларға курстық жұмыс беру кезінде тиімді. Себебі 
студенттер бүкіл аудитория ішінде қозғала жүріп, берілген тақырып бойынша ақпарат 
жинайды. Əсіресе, оларға «Карусель» деп аталатын мынадай жұмыс түрі қатты ұнайды. Екі – 
ішкі жəне сыртқы сақиналар жасалады. Ішкі сақина – əрбір 30 секунд сайын ауысып тұрады. 
Осылайша, олар бірнеше минутта бірнеше тақырыпты айтып шығып, əрқайсысы өзінің 
дұрыстығына əңгімелесушінің көзін жеткізуге тырысады. 

— «Өз позицияңды ұстан» деп аталатын интерацияның да пайдасы бар. Ең алдымен, 
қандай да бір ұйғарым немесе ситуациялық сұрақтар оқылады, содан кейін студент «иə» 
немесе «жоқ» деген аймаққа бөлінген тақтаға (плакатқа) барып, өз шешімдерін жазады. 
Жəне олар осы таңдалған жауаптарын, өз позицияларын түсіндіреді. Қандай заңнамаға 
сүйеніп шешім шығарғанын жəне оның дұрыстығын түсіндіреді. Яғни, бұл заңгерлерге ең 
керекті тəжірибе деп есептеймін. 

— рөлдік (іскерлік) ойын түрі арнайы пəндерге қолдануға тиімді, себебі студент 
болашақ өз мамандығын сүюге, жауапкершілікті сезінуге үйренеді. Сонымен қатар рөлдік 
ойындар — тіл дамыту құралы. Бұл — тілді үйрену процесіндегі ең белсенді əдістемелік 
тəсілдерінің бірі. Оны тиімді қолдана білген оқытушы білім алушыларға білім мен тəрбие 
беруде табысқа жетеді, сол арқылы шəкірттерінің бойында ойын өзгеге өз бетінше жеткізу 
қабілеті мен шығармашылық белсенділігін қалыптастырады. [4, б.83]. 

Оқытушының арнайы пəндерде ұсынылған интерактивтік тəсілді қолдануы 
студенттердің оқу материалдарын ұғынуын жақсартады оқу сабағын нағыз шындыққа 
жақындатады жəне олардың қызығушылықтарын арттыра отырып, студенттердің 
шығармашылық белсендңлігін арттырады. Ал, мұндай тəсілдер кəсіби жоғары дəрежелі 
мамандарды дайындауға жəне теория мен тəжірибелікбілімді біріктіруге көмектеседі. Шыңға 
өрлеу əрқашан да төменнен басталады, сондықтан студенттерді мамандыққа үйретуді 
кəсіптік білім жүйесінің алғашқы қадамынан бастау керек.  

Елбасы Н.Ə.Назарбаев жəне бүкіл мемлекет болып алға қойған биік мақсат – 2050 
жылы дамыған елу елдің қатарына қосылудағы айқара есікті ашар компьютер емес, ол – 
еліміздің келешегі болып табылатын жастар – еліне адал, жемісті еңбек еткенде ғана, бұл 
мақсат орындалады. Осы биікті бағындырып, елудің арасына қалқайып емес, шалқайып 
тұрып, бабалардың аманатын арқалау басты парызымыз. 
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СТУДЕНТТІК ТОПТАРДАҒЫ 

ƏЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЛИМАТ 
 

Жастар белгілі бір жүйеде мемлекеттің болашағын құрайды, сондықтан да оның көңіл 
күйі, тəртібі мен хал-ахуалы қоғамдағы жалпы саяси жəне əлеуметтік-психологиялық 
жағдайдың өлшеуші барометрі ретінде танылады. Патриотизм, адамгершілік, шеберлік, 
жауапкершілік сияқты жеке қасиеттерді иеленуге ұмтылу жас қазақстандықтар үшін алға 
қойылуда. Сонымен, жастар саясатының ресурсын, мəдениеті мен ғылыми білімін, ұрпақтың 
саны мен сапасын, оның өмірінің деңгейін анықтайтын бағдарлар, екіншіден, еліміздің 
қауіпсіздігі мен ұлттық үйлестігін сақтау жəне дамытуға кедергі болатын теріс салдарды 
шектеу - əрбір мемлекет үшін маңызды мəселе [1].  

Соның ішінде жастардың өзара бірлестік, ұжымдық сана-сезімінің қалыптасуы, 
дамуы, көрініс табуы маңызды мəселелердің бірі. 

Əлеуметтік-психологиялық климат ұжым мүшелерінің бірлескен іс-əрекет пен өзара 
қатынас процесінің сипатын танытатын ұжымның сезімдік-психологиялық жағдайларының 
жүйесін білдіреді.  

Г. М. Андреева «психологиялық климатты топтағы жəне ұжымдағы адамдардың 
қатынасы, көңіл - күйі, психологиялық жай - күйінің жиынтығы» ретінде анықтайды [2]. 

А. А. Бодалев психологиялық климатты төмендегідей анықтайды: «Бұл бірлескен іс-
əрекет өнімділігіне жəне топтағы тұлғаның жан -жақты дамуына əсер етуші немесе кедергі 
келтіруші психологиялық жағдайлар жиынтығы ретінде көрінетін тұлғааралық қатынастың 
сапалы жағы». 

П. И. Пидкасистый топтың (отбасы, достар, мектеп, шығармашылық топ, аймақ, қоғам) 
əлеуметтік - психологиялық климатын «тұлғаның өзіндік сезіміне əсер етуші, соның негізінде іс-
əрекет сипаты мен бағыттылығы, яғни тұлғаның дамуы анықталатын жүйе» деп көрсетті.  

А. Л. Свенцицкий пайымдауынша, «топтың əлеуметтік - психологиялық климаты осы 
топтың өмір сүру ерекшелігімен шартталған, топтық психиканың жағдайын көрсетеді. Бұл 
əлеуметтік - психологиялық климаттың жеке элементті ретінде топ мүшелерінің бағдары, 
көңіл-күйі, сезімдері, пікірлерінің, яғни эмоциональды жəне интеллектуальды 
ерекшеліктерінің өзіндік біріктірілуі».  

Б.Ф. Ломов психологиялық климат түсінігіне тұлғааралық қатынастар жүйесін 
(симпатия, антипатия, достық), адамдар арасындағы өзараəрекеттесудің психологиялық 
механизмдерін (еліктеу, уайымдау, əрекет ету), өзара талаптар жүйесін, жалпы көңіл-күй, 
бірлескен іс-əрекеттің алпы стильін, ұжымның интеллектуалды, эмоциональды жəне еріктік 
бірлігін енгізді.  

Л. П. Буева, Е. С. Кузьмин, Н. Н. Обозов, К. К. Платонов, А. К. Уледов климатты 
қоғамдық – психологиялық феномен ретінде, ұжымдық сананың жай күйі ретінде 
қарастырады. Климат адамдардың еңбек барысындағы өзара қатынасымен, еңбек 
жағдайымен, оны стимулдау əдістерімен байланысты. 

К. К. Платонов əлеуметтік - психологиялық климатты бірге тұратын, жұмыс жасайтын 
немесе оқитын адамдардың тұлғааралық қатынасына негізделетін топтың көңіл-күйі ретінде 
анықтайды.  

В. М. Шепель, В. А. Покровский, Б. Д. Парыгин əлеуметтік - психологиялық 
климатты бір-бірімен тікелей байланыста болатын адамдардың өзара қатынас стильі арқылы 
анықтайды. Климат қалыптасуы барысында топтың əрбір мүшесінің əлеуметтік жəне 
психологиялық өзіндік сезімін анықтаушы тұлғааралық қатынас жүйесі айқындалады. В.Д. 
Парыгин пайымдауынша: «ұжымның психологиялық климаты ұжымда басымдылыққа ие 
жəне айтарлықтай тұрақты психологиялық бағыттылықты көрсетеді, жəне ол ұжым өмірінің 
барлық жақтарында көп жақты формада көрініс табады [3]. 
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В. В. Косолапов, А. Н. Щербань, Л. Н. Коган климатты топ мүшелерінің əлеуметтік 
жəне психологиялық сəйкестілігі, олардың моральды-психологиялық бірлігі, біріктірілуі, 
ортақ пікірдің, дəстүрдің болуы ретінде анықтайды. Əлеуметтік - психологиялық климат 
түсінігінде үш «климаттық аймақ» бөліп көрсетіледі:  

 əлеуметтік климат ұжым алдына қойылған саналы мақсат жəне міндеттермен 
анықталады; 

 моральдық климат осы ұжымда қабылданған моральдық құндылықтармен 
анықталады; 

 психологиялық климат бір-бірімен тікелей байланыста болатын ұжым мүшелері 
арасында қалыптасатын формалды емес қатынастарды қарастырады [4]. 

Əлеуметтік - психологиялық климат ұжым қалыптасуы жағдайында жəне ұжым 
құрылуы процесінде көрінетін динамикалық құрылым. Ұжымның құрылу процесі екі 
кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде психологиялық бағдарлар, байланыстар орнату жəне 
жағымды қатынастың бастамашылдық процессі жүреді. Бұл кезеңде эмоционалды фактор 
басты рөл атқарады. Екінші кезеңде когнетивті процеске көп көңіл бөлінеді. Бұл кезеңде 
əрбір тұлға тек потенциалды жəне шынайы эмоционалды қарым-қатынас объектісі ғана емес, 
сонымен бірге белгілі бір əлеуметтік норма жəне бағдарлардың тұлғалық сапасын тасушы 
ретінде қарастырылады. Дəл осы кезеңде ортақ көзқарастар, құндылық бағдар, норма жəне 
белгілер қалыптасуы жүреді. Екінші жағынан, ұжымның əлеуметтік-психологиялық 
климатының динамикасын «климаттық келіспеушілік» сипаттайды 

«Климаттық келіспеушілік» топ ішіндегі өзара əрекеттесу жағдайының өзгерісімен 
немесе қоршағана ортаның өзгерсімен байланысты «Климаттық келіспеушілік» ұжымның 
бірлескен іс-əрекетіне кедергі келтіруі, немесе жағымды жағдай тудыруы мүмкін. Б. Д. Парыгин 
психологиялық климат құрылымын 2 негізгі бөлімге бөледі — адамдардың еңбекке қатынасы 
жəне олардың бір-біріне қатынасы. Бұл қатынастар психикалық бағыттылықтың екі негізгі 
параметрлері — эмоциональды жəне заттық арқылы қарастырылады. Заттық бағыттылық ретінде 
адамның өз іс-əрекетін қабылдау зейіні мен мінезі қарастырылады. Эмоциональды бағыттылық 
— осы іс-əрекетпен қанағаттану жəне қанағаттанбау қатынасы [4].  

Бір жағдайларда көрсеткіш ерекшеліктері ретінде тұлғааралық, адамгершілік, 
сезімдік, құқықтық өзара қатынастар қарастырылса, ендігі бір жағдайларда ұжымдық əрекет 
тиімділігінің барынша жалпы сипаттамасына баса мəн беріледі.  

Ондай сипаттамаларға мыналар жатады: 
 ұжым мүшелерінің ұжымда болғанына, ондағы еңбек процесі мен нəтижесінде 

қанағаттандыру; 
 ресми жəне бейресми жетекшілердің беделін мойындауы; 
 ұжымдағы жарқын, көтеріңкі көңіл-күй;  
 ұжым мүшелерінің басқаруға жəне ұжымның өзін-өзі басқаруғақатысуының жоғары 

деңгейі; 
 ұжым мүшелерінің топтасушылығы мен ұйымшылдығы; 
 сапалы тəртіп;  еңбектің өнімділігі; 

 
 кадрлардың тұрақтылығы; 
Психологиялық реңк - нақты пайда болған психологиялық жалпылық. Бұндағы 

əлеуметтік мінез мəдениетпен, əдеттермен анықталады. Ол əлеуметтік қажеттілікті, 
əлеуметтік процестердегі жағдайларда пайда болады.  

Салт деп - тарихи түрде қалыптасқан белгілі - бір жағдайда пайда болған, өмірде 
заңды түрде қалыптасқан ережелер жиыны деуге болады. Психологиялық ерекшеліктер 
əлеуметтік топтарда əр қилы көрінеді.  

Студенттік топтардағы əлеуметтік психологиялық климат олардың тұлғалық, 
ұжымдық дамуына негіз болады. Осы орайда, біз зерттеу жұмысымызда А.Ю.Шалюто, О.С. 
Михалюк жасаған психологиялық климатты зерттеуге арналған модификацияланған 
«Экспресс əдістер» атты сауалнаманы қолдандық. 

Сауалнама берілген сұрақтарға көрсетілген нұсқаларды таңдау арқылы жəне шкалаға 
белгілеу арқылы жүргізілді. Топ ішіндегі атмосфераны анықтауға, ұжымның студенттерге 
қаншалықты жағымдылығын жəне осы топ студенттері өзінің топтарын қаншалықты 
білетіндіктерін зерттеуге бағытталған. Сауалнама 8 сұрақтан тұрады. Зерттеуге « Бастауыш 
оқытудың педагогикасы мен əдістемесі» мамандығының 30 студенті жəне «Дефектология » 
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мамандығының 30 студенті қатысты. 
Шағын жүргізілген зерттеу нəтижесіне тоқталсақ. Бірінші топ, респонденттерге 

зерттелуші топтың əрбір мүшесіне жеке-жеке толтырылатын сауалнама беріледі. Студенттік 
ұжымдағы климат +0.945. Бұл оң интервалда +0.33 бастап +1 аралығы, 
қанағаттандырарлықтан жоғары, жағымды, достық, жалпы қолайлы климат. 

Топтағы климатты өте жағымды деп 9 студент. Белгісіз, қарама-қайшылықты деп 3 
студент, осылардың ішінде сұрақтардың тек біреуіне ғана оң, ал қалғандарының барлығына 
дерлік білмеймін жəне орташа деп жауап берген.  

Топтағы адамдардың басым бөлігі қандай деген сұраққа : 16 студент – жақсы, 
жағымды адамдар; 14 студент – əр түрлі адамдар бар деп жауап берді. Яғни, топтың 48% топ 
мүшелерін тек жақсы жағынан көреді.  

Ұжым мүшелерін қаншалықты білетіндіктерін көруге бағытталған «топқа мінездеме 
бере аласыз ба?» сұрағына 16 – иə жəне иə, əрине деп жауап берген; 14 – білмеймін, ойланған 
жоқпын нұсқасын көрсеткен. Бұл топтың жартысынан көбі бірін-бірі жақсы танитынын 
білдіреді. 

Топтың қаншалықты ұнайтынын 1-9 шкаласында көрету ұсынылған сұраққа: 14 студент 
– өте ұнайтын топ; 10 студент – 2 мен 5 аралығын таңдаса; 4 студент – мүлде ұнамайды 
нұсқасын көрсеткен. Яғни, 4 студент үшін өзінің оқып отырған тобы жағымсыз, қолайсыз 
екенін көрсетеді.  

Топтағы атмосфераны шкала түрінде анықтауға арналған сұраққа: 16 студент – 9 
шкаласын, жағымыды, өзара көмек, сыйластық атмосфера; 10 студент – 5 пен 8 аралығын 
таңдаған; 4 студент - 2 шкаласын, яғни, жағымсыз атмосфера деп көрсеткен.  

Екінші топ нəтижесі: студенттік ұжымдағы климат +0.944. Респонденттерге 
зерттелуші топтың əрбір мүшесіне жеке-жеке толтырылатын сауалнама беріледі. Бұл оң 
интервалда +0.33 бастап +1 аралығы, қанағаттандырарлықтан жоғары, жағымды, достық, 
жалпы қолайлы климат. 

Топтағы климатты өте жағымды деп 13 студент. Белгісіз, қарама-қайшылықты деп 1 
студент, осылардың ішінде сұрақтардың тек біреуіне ғана оң, ал қалғандарының барлығына 
дерлік білмеймін жəне орташа деп жауап берген.  

Топтағы адамдардың басым бөлігі қандай деген сұраққа : 17 студент – жақсы, 
жағымды адамдар; 13 студент – əр түрлі адамдар бар деп жауап берді. Яғни, топтың 43% топ 
мүшелерін тек жақсы жағынан көреді.  

Ұжым мүшелерін қаншалықты білетіндіктерін көруге бағытталған « топқа мінездеме 
бере аласыз ба?» сұрағына 13 – иə жəне иə, əрине деп жауап берген; 16 – білмеймін, ойланған 
жоқпын нұсқасын көрсеткен. Ал, 1 студент – жоқ деп жауап берген. Бұл топтың жартысы 
бірін-бірі жақсы танитындығын көрсетеді. 

Топтың қаншалықты ұнайтынын 1-9 шкаласында көрету ұсынылған сұраққа: 20 студент 
– өте ұнайтын топ; 10 студент – 2 мен 5 аралығын таңдаған. Бұл студенттердің басым 
бөлігіне топтың ұнайтынын көрсетеді. 

Топтағы атмосфераны шкала түрінде анықтауға арналған сұраққа: 21 студент – 9 
шкаласын, жағымыды, өзара көмек, сыйластық атмосфера; 9 студент – 5 пен 8 аралығын 
таңдаған; 1 студент - 1 шкаласын, яғни, жағымсыз атмосфера деп көрсеткен.  

Зерттеуге қатысқан екі топтағы климат: №1 топ +0.945; №2 топ +0.944. Оң интервалда 
+0.33 бастап +1 аралығы, қанағаттандырарлықтан жоғары, жағымды, достық, жалпы қолайлы 
климат. Екі топтада атмосфера жағымды, студенттер арасындағы қарым-қатынас дұрыс 
орнаған. Жастар арасындағы студенттік топтарда əлеуметтік психологиялық климаттың 
жағымды екенін аңғаруға болады, яғни оладың дамуы мен білімдерін арттыруға, толыққанды 
тұлға болып қалыптасуына жағдай бар. 
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«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ПƏНІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Қазіргі таңда білім беру жүйесін қоғам сұраныстарына сəйкес жаңарту мен дамыту 
мəселелері өзекті болып отыр. Осы орайда, елімізде білім жүйесін ізгілендіру, білім берудің 
үздіксіздігі, білім жүйесін ақпараттандыру, білім беру жүйелерінде пəнаралық 
ықпалдастыруды жүзеге асыру істері негізгі бағыттар болып, жалғасын табуда. Жас ұрпақты 
оқытып қана қою аз, оларды жаңаша дағдыларға тəрбиелеу қажет. Ғылыми технология 
адамның ұшқыр ойлы, терең білімді, озық тəрбиелі болуын талап етеді.  

Инфрақұрылымдық даму жəне жаңартылған мазмұнға көшу басты басымдықтар 
қатарында. «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру аясында ЭЫДҰ елдерінің 
стандарттары негізінде адам капиталының сапасын көтеруге бағытталған іс-шаралар жүзеге 
асырыла бастады: жоғары сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты 
мектептерді ынталандыру жүйесін құру; мектеп бағдарламасына «Мəңгілік ел» 
құндылықтарын енгізу. «Мəңгілік Ел» – ұлттық сана-сезімі жоғары, жауапкершілігі мол, 
табысты адам қалыптастыру стратегиясы. Оны орта мектеп жағдайында жүзеге асыру 
пəндердің мазмұнын толықтыру, зерттеушілік іс-əрекет, қосымша білім, элективті курстар, 
сыныптан тыс ісшаралар жəне жобалар арқылы жүреді. Оқушыға осылай кең ауқымды, 
кешенді ықпал ету нəтижелі болатыны сөзсіз. Міне, осыдан келіп, білім мазмұнын жаңарту 
жағдайында тəрбие жүйесін басқарудың жаңа ұстанымы – оқу-тəрбие үрдісінің бірлігі 
туындайды. Сондықтан рухани – адамгершілік тұрғысынан білім беру əр тұлғаның 
азаматтық қабілетінің жоғары болып, олардың кез келген ортада белсенділік көрсете алатын 
қабілеттерін жетілдіру.  

Өзекті болып отырған мəселелердің ішіндегі білім жүйесін ізгілендіруде «Өзін – өзі 
тану» пəні іргелі рөл атқарады. «Өзін – өзі тану» пəнінің мақсаттарын іске асыру ретінде 
басқа оқу пəндері мазмұнының құндылықты мəнін күшейту мəселесі ретінде де 
қарастырылған Өзін-өзі тану пəні адамның қоршаған ортаны дұрыс қабылдауынан, оларға 
деген дұрыс қарым-қатынасынан басталады . «Өзін – өзі тану» пəні мемлекетіміздің ертеңгі 
азаматтары болатын, бүгінгі жас жеткіншектерге рухани – адамгершілік тұрғыдан бағыт – 
бағдар беру міндеттерін атқарады. «Баланы – жастан» деген халық мəтелі тегін айтылмаған. 
Кішкентай кезінен тазалыққа, ұқыптылыққа, мейірімділікке, ұйымшылдыққа, отаншылдыққа 
тəрбиеленген бала адамгершілігі мол азамат болып шықпақ. Осындай жағдайлардың жүзеге 
асуына «Өзін – өзі тану» пəні көмектеседі.  

«Өзін-өзі тану» курсы білім беру орындарында оқу-тəрбиелеу қызметі жүйесінде 
жетіспеушіліктің орынын толтыруға мүмкіндік беретіндігімен жəне оқытуға, тəрбиелеуге 
дəстүрлі жəне жаңа қадамдардың мазмұнын ашуға көмек көрсететіндігімен анықталды. 
Руханилық басымдылығы оқытудың жаңа мазмұндағы əдістері мен қадамдарын таңдауды 
анықтап берді. Оның өзгеше болатын себебі, бұл пəннің мазмұнын мектептегі басқа 
пəндердегідей ғылыми тұрғыдағы білім негіздері емес, керісінше руханилық бағдардағы 
тəрбиелік мəнді ұғымдар, оқушылардың өзіндік «Менін» қалыптастыруға ықпал ететіндей 
дəрежедегі адамгершілік құндылықтар қамтиды. Өзін-өзі тану пəнін оқытуда оқыту 
үдерісіндегі ұтымдылық көрсететін оңтайлы əдіс-тəсілдерді пайдалану білім сапасының 
қажетті деңгейіне жетуге негіз болады. Ол өзін-өзі тану пəні мен өзге оқу пəндерінің 
инновациялық əдіс-тəсілдер арқылы өзара сабақтасып, ықпалдасуын қажет етеді. Оқу 
пəндерінің өзара ықпалдасуы пəнаралық байланысты дамытуды ғана емес, ол сонымен қатар 
əр пəннің өзіндік мақсаты мен міндетінің айқындала, толыға түсуін де қамтамасыз етеді. 
Рухани –адамгершілік құндылық белгілі бір бағытта, мақсатты жүйелі ұлттық көзқарасты, 
мінез-құлықтағы адамдық тəртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын жүйе. Рухани – 
адамгершілік тəрбие мəселесі сан ғасырлар бойы талай елдердің ғұламалары, философтары,  
ғалымдары, педагогтары өз еңбектерін арнаған. Əр ұлт өзінің дүниетанымын, мəдениетін, тілін, 
мақал-мəтелдерін, шешендік сөздерін , өнері арқылы білдіріп отырған. Біз халқымыздың рухани 
құндылықтарын өткен өмірінен, тарихынан іздегеніміз жөн. Белгілі жазушы Ғабит Мүсірепов 
«Өткенді білмей, келешекті білу мүмкін емес. Бұрынғының парқын білгендер, бүгінгінің нарқын 
ұғады» - деп айтқандай, халқымыздың бұрынан қалыптасқан  
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əдет-ғұрыптарына, салт- дəстүріне, діни нанымдарына жастарды дұрыс тəрбиелей білуіміз 
қажет. Оқушылардың бойына ізгі дəстүрімізді адалдық пен адамгершілік, қайырымдылық, 
мейірімділік, салауаттылық, əдептілік, имандылықты үйретіп тəлім-тəрбиенің сипаты мен 
мəнін ұғындыруымыз қажет. [1, 36б]  

Рухани-адамгершiлiк құндылықтарды қалыптастыруда маңызды тəрбиелік мiндеттер: 
біріншіден, рухани-адамгершілік, руханилық, əсемдік, ақиқат, ізгілік, еркіндік, 
рахымшылдық, кешірімділік, тəуелсіздік сияқты жалпы адамзаттық құндылықтардың өмірге 
еркін ене бастауы; екіншіден, жалпы адамзаттық құндылықтармен қатар, ұлттың өз 
мəдениетін меңгере отырып, əлемдік рухани ынтымақтастық рухта басқа ұлттармен 
бейбітшілікті сақтау; үшіншіден, оқушылардың белсендi өмiрлiк позициясын, жан дүниесін 
адами құндылықтар арқылы рухани-адамгершілік пен руханилықты берік орнықтыру.  

Ізгіліктікті адамға тəн рухани-адамгершіліктің, парасаттылықтың жəне ой-шабыттың 
ерекше жиынтығы ретінде қарастырып, адамды еркін ойлаудың, əділдік пен теңдік 
принциптерін құрметтейтін адамшылықтың шынайы иесі деп анықтауымызға болады.  

Қазақстанда қоғамыздың рухани-адамгершілік құндылықтары қалыптасуының , яғни 
осы үдерістің қазіргі заманға сай беталыстарын көрсеттін инавациялық бағыттары іске асып, 
дамып жатқанын айта аламыз. Сондай-ақ олардың адамгершілік, отаншылдық, демократизм 
ұстанымдарына жəне тəрбиенің өмірімен, іс-тəжірибелеріен байланысына сүйеніп, 
негізделетінін айтуға болады. Сонымен қатар,ана тілі, əдебиет, өнер, халық ауыз əдебиеті 
мен шығармашлығы туындалары, этнопедагогиканың тəжірибелері мен дəстүрлері, білім 
берудің адамгершілік мазмұны іспетті құралдар, тəсілдер пайдаланады. Оның мақсаты- XXI 
ғасыр ұрпақтарының жоғары рухани- адагершілік құндылықтарын құрып, қалыптастыру. 
Тұлғаның рухани-адамгершілік қалыптасу үдерісінің мазмұнын оқушылардың өз ойларын, 
сезімдері мен іс-қимылдарын мінез-құлықтың адамгершілік-бағдарлық тəжірбиесіне бірте-
бірте жəне жүйелі дайындауының, оны жүзіге асыру шарттарын жете түсінуінен байқай 
аламыз.[2,100-102б]  

Ал, осы мүмкіндікті тиімді пайдалану «Өзін-өзі тану» пəнін жүргізетін əрбір ұстазға 
жүктелген аяулы аманат. Өзін-өзі тану пəнінің негізін қалаушы Сара Алпысқызы «Адам 
баласы өзінің жан дүниесін қайырымдылық пен қайғыны түсіне біліп, рухани 
құндылықтарды бойына қалыптастыра отырып, шынайы өмір сүре білу керек» -деп атап 
кеткен болатын. Осы Сара Алпысқызының ұлағатты ұстанымдары арқылы жас ұрпақтың 
жүрегіне өмірге, ата-анасына, ең жақын адамдарына, жалпы атаулыға деген бауырмалдық, 
сүйіспеншілік, махаббат, достық секілді ізгілік қасиеттерге тəрбиелеу. Рухани тереңдікті 
қалыптастыру мақсатында жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесі негігі 5 құндылықтан 
тұрады: Ақиқат: Сүйіспеншілік ; Дұрыс əрекет; Ішкі тыныштық; Қиянат жасамау. Өз 
бойында адамгершілік құндлықтарды дамытудың өзі білім болып табылады. Ақиқат, 
Сүйіспеншілік , Тыныштық, Қиянат жасамау сияқты адамгершілік құндылықтарды іс 
жүзінде қолданып, оларды адал ниетпен жəне ақ пейілмен таратса, сол адамға нағыз кемел 
адам деп атауға болады. Бұл бес адамгершілік құндылықты үйгеру керек жəне оларды 
тəжірибеде қолдану қажет. Қиянат жасамау - ақиқатпен өмір сүру, мінез – құлықтың жəне 
жан тыныштығының сүйіспеншілікке арналған тəтті жемісі. Қиянат жасамаудың өзіндік 
ерекшеліктері: қиянат жасамау барлық затқа сүйіспеншілік ретінде көрініс береді, барлық 
болмыстың бірлігін жете түсіну, қиянат жасамау барлық адамгершілік қасиеттерді қамтиды, 
қиянат жасамау зиян келтірмеу дегенді ғана білдірмейді.  

Ішкі тыныштық - адамның ішкі жан дүниесі тынышталса, оның отбасында да 
тыныштық болады. Ал отбасында тыныштық орнаса, қоғамда да тыныштық болады. Қоғамда 
тыныштық болса, мемлекетте де тыныштық орнайды. Ішкі тыныштық ол-сыртқы 
кедергілерді жəне ішкі қайшылықарды жену үшін күш береді, өз күшіне сенімділік береді, ой 
мен іс-əрекетке айқындылық береді, үрей-қорқыныштан, өзіңе деген сенімсіздіктен құтылуға 
мүмкіндік береді, өзінді-өзің жетілдіру үшін жол көрсетді.  

Ақиқат- рухани кəусар бұлақ өзіне жолды іздеп табу бұл əрбір жеке адамның, нақ осы 
қазір өмір сүріп жатқан барлығымыздың жəне өмірге жаңа қадам басқан адамдардың 
міндетінің ішіндегі міндеті. Ақиқат- танушы кісінің обьектіні дұрыс, дəл бейнелеуі, адам 
санасынан тыс жəне тəуелсіз күйінде, өмір сүрген қалпында көрсету. 

Сүйіспеншілік - адам жанының асыл қасиеті , асқақ мұраты, таным тұғыры, риясыз, 
ынтық, нəзік сезімі. Махаббат – адам жүрегін нұрлы қуанышқа бөлеп, рухына қанат бітіретін 
ең күшті, ең тұрақты,ең асқақ сүйіспеншілік сезімі. 
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Дұрыс əрекет – ол жүректе туындайды, сонан соң сөз түрінде беріледі жəне іс жүзінде 
жүзеге асырылады. Дұрыс əрекет ету қағидасы – өзіңе де, басқа адамдарға да, табиғатқа дағ, 
қоғамға да зиян келтірмеу. Ақиқаттан туындағанның бəрі дұрыс іс –əрекет. Қағидаты: өзііңе 
де, өзгеге де, табиғатқа да еш зиян келтірмеу.[3 ,2-3б]  

Тұлғаның рухани-адамгершілік құндылықтарының қалыптасу жолын өзін-өзі түсіну 
мен өзін-өзі тану үрдістерінен бөліп-жарып қарауға болмайды. Өзін-өзі тану ұғымына 
психологиялық тұрғыда “Адам жаны өзін-өзі тек өз іс-əрекеттері үстінде ғана тани алады, 
оның өзі туралы білімі, сыртқы табиғат құбылыстары туралы білік секілді, қадағалаудан 
құралады”- деп келесі тұрғыда түсініктеме беріледі.  

Біздің елімізде бұл мəселелер өзекті болып қана қоймай, күнделікті өмірімізде көрініс 
тауып, өзара бірлік пен келісім, татулық орнағаны ақиқат. Елімізде орнаған тыныштық пен 
достықты, түсіністік пен келісімді, сүйіспеншілік пен жарасымдылықты тұрақтандырудың 
негізгі тетігі қоғамдағы демократиялық қатынаспен қатар, адамдар арасындағы ізгілік, яғни 
сүйіспеншілік, əрбір əрбір адамның ар-ұжданын, жеке басын құрметтеп, сыйлау, қадірлеуде 
екені сөзсіз. Осы аталған қоғамдағы ізгілендірудің адамның рухани дамуынан бастау алары, 
онымен тікелей сабақтас екені белгілі.  

Бүгінгі күні елімізде бұл өзекті мəселенің шешімі табылып, жақсы жолға қойылып 
отыр. Аңыз-əңгімесі, ертегісі, мақалы, нақал сөзі, ұлылардан ұлағат алу, ақын-
жазушыларымыздың шығармашылық еңбектерінен тəрбиенің түйінін табу, жаманан 
жиреніп, жақсыдан үйрену «Өзін-өзі тану» пəнінің өзегі болып табылады. Бұл пəн адамды 
жеке тұлға ретінде тəрбиелеуге бағыт ұстайды. Əрбір жеке тұлға, жеке азамат өмірдің мəнін 
түсініп, өзіндік орнын табуы үшін ішкі мүмкіндіктерін аша білуі қажет. Осыған орай өтілген 
əрбір сабақ баланы өзінше ойлауға, шешім шығаруға, өз ісіне жауапты болуға баулиды. 
Ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жеткен халқымыздың мол мұрасы осы пəн арқылы келесі 
ұрпаққа жетіп жатса біздің де мақсатымыздың орындалғандығы. «Өзін-өзі тану» пəні 
сабақтарының мақсат, міндетін ашуға, сабақта берілетін құндылықтарды түсінуге, талдауға, 
ұғынуға балалардың шығармашылық жұмысын ұйымдастыруға, олардың пəнге деген 
қызығушылығын арттыруға, берілген тапсырманы арқылы ойлануға, өз ойын түйіндеуге, 
рухани адамгершілік білімді меңгеріп, оқушының жан-жақты қалыптасуына жəне оқушының 
сабақ барысында өзіндік құрал ретінде қолдану үшін оқулық, мұғалімге арналған əдістемелік  
құрал, оқушы дəптері тағы да басқа оқу құралдары ұсынылған.[4] Бұл бағдарламаның 
көздеген негізгі мақсаты – жас ұрпаққа рухани-адамгершілік білім беру. Бағдарлама 
Шəкəрім, Абай бабаларымыздың ілімдерінен бастау алып, өскелең ұрпақтың өмірін, іс-
əрекетін ар, иман, адамгершілік заңдарына негіздей отырып, жақсы мен жамандық, ақ пен 
қараны, ізгілік пен зұлымдықты саралай білуге үйретеді.  

Қоғамның негізі бағыты білімді де дарынды балалар даярлау болса, ал мектептің негізгі 
көкейкестігі мəселелерінің бірі білім мен қатар тəрбие беру, яғни адамгершілік тəрбиесін 
қалыптастыру, бастауыш сыныптан бастап адамгершілік мəдениеті жоғары деңгейдегі оқушылар 
тəрбиелеу. Жас ұрпақ бойына батылдық, əділдік, мейірім мен қайырымдылық, ізеттілік пен 
қамқорлық сезімдерін сіңіруді əр ұстаз, əр пəнде сабақпен ұштастыра жүргізі қажет. Осы 
тақырып төңірігінде көптеген ғұлама ғалымдар пікірлер айтып, зерттеулер жазған. Адамгершілік 
мəдениетін қалыптастырудың тиімді тəсəлдеріне ұлттық педагогика элементтері де жатады . 
Қазіргі таңдағы қазақ педагогикасының міндеті- адам бойындағы жақсы қасиеттерді жас ұрпаққа 
үйрету, ұлтжанды, отансүйгіш, əдептілік, ар-намысты биік оқушылар тəрбиелеу Тұлғаның 
рухани-адамгершілік құндылықтарының қалыптасу жолын өзін-өзі түсіну мен өзін-өзі тану 
үрдістерінен бөліп-жарып қарауға болмайды. Өзін-өзі тану ұғымына психологиялық тұрғыда 
“Адам жаны өзін-өзі тек өз іс-əрекеттері үстінде ғана тани алады, оның өзі туралы білімі, сыртқы 
табиғат құбылыстары туралы білік секілді, қадағалаудан құралады”- деп келесі тұрғыда 
түсініктеме беріледі.[4,2-3б].  

Сонымен,«Өзін-өзі тану» курсы – бұл, ең алдымен жаһандану кезеңінде бақытты 
өмір сүре алатын, қоршаған ортаны сақтай алатын, өмірлік ұстанымы басқа адамдарды 
түсіне алатын, өз əлемінің ұлттық бейнесін қорғай отыра, түрлі мəдениет пен өмірлік 
тəжірибелерге құрметпен қарайтын рухани ағарған адамды, Ғаламшар азаматын жəне бір 
мезетте Қазақстанның азаматын қалыптастыру, жеке тұлға ретінде дамыту жүйесі. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ПƏНІН ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ƏДІС-ТƏСІЛДЕРІ 
 

Бүгінгі таңда əрбір жаңашыл ұстаз үшін, оқу жəне жазу арқылы сын тұрғысынан 
ойлау əдісі кез келген стратегияларға құнды, əрі бағалы. Бұл стратегиялар оқушылардың 
қызғушылығын арттыра отырып, ұстаздың тығырыққа тірелетін сəттерінен арылтады.  

Сыни ойлау дағдыларын дамытудағы маңызды əдіс Блум таксономиясының деңгейлік 
сұрақтары, Блум таксономиясының құрылымы танымдық үрдістің бір деңгейінен екінші 
деңгейіне, яғни қарапайымнан күрделігі біртіндеп өтеді деп саналады. Сыныпта сұрақтар 
қою арқылы оқушылар үйреніп қана қоймайды, сондай орта қалыптастырады. Оқушылар 
шығармашылық деңгейге қөтеріледі. Блум таксономиясы жеке тұлғаға бағытталған 
шығармашылығын дамытушы жəне білімді толық меңгертудің əдісі болып табылады. Сын 
тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы əлемнің түкпір түкпірінен жиылған білім 
берушілердің бірлескен еңбегі. Тəжірибені жүйеге келтірген Джинни Л.Стил, С.Мередит, 
Чарльз Тэмпл. Жобаның негізін салушылар Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын 
басшылыққа аламыз [1].  

Сыни ойлау оқушыларды ақпаратпен жұмыс жасауға, өзбеттерімен түсінуге, шешім 
қабылдауға үйретеді. Сыни ойлау əр адамды табиғатындағы менмендіктен жəне ортаға 
тəуелділіктен арылтады, адам басқалармен тиімді қарым-қатынасқа түседі, ортақ шешім, 
ортақ ой түйеді. Сабақта сыни ойлауларын дамыту мақсатында Блум таксономиясының 
деңгейлік сұрақтары қолданылады, сұрақ-жауап арқылы бір-бірімен тиімді диалогқа түседі.  

Интербелсенді əдістер арқылы оқушылар жаңа тақырыпқа өтеді, тақырыптың мəнін 
ашады, сабақты жан-жақты талдайды, жинақтайды жəне оның болашағын бағалайды. Оқуды 
бағалау жəне оқыту үшін бағалау жүзеге асады. Деңгейлік тапсырмалар арқылы 
шығармашылықпен жұмыстанады жəне топтық жұмыста ұжымдық іс-əрекетке тəрбиеленеді. 
Нəтижесінде дарынды жəне талантты тұлғалар өсіп жетіледі. «Нашар мұғалім ақиқатты өзі 
айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді» -деп неміс педагогі А. 
Дистерверг айтып өткендей бүгінгі таң мұғалімдері жаңа əдіс-тəсілдерді пайдалану арқылы 
тұлғаны алған білімін сыныптан тыс қолдануға жетелейді. Біз сабағымызды оқушының 
көңіл-күйін білуден, міндетті түрде танысу, сəлемдесу, көңіл-күй немесе логикалық ойлауға 
негізделген ойсергектерінен бастаймыз.  

Топқа бөлінуді өткен тақырыптармен байланысты, немесе өткен сабақ пен бүгінгі 
сабақты байланыстыратындай етіп құрамыз. Алдымен оқушы суырған шиырмасына не 
жазылғанын қарап, ол туралы 1 секунд болсада ойлау керек, сосын құрдастарымен тез 
қарым-қатынасқа түсіп өзінің қай топқа жататынын тауып қосылу керек. Топ құрылған соң 
аттарын соған байланысты қойып, қорғау қажет. Бұл жерде «Ұйымшыл топты» бағалау 
болады. «Сабақта қолданылатын интербелсенді əдіс - тəсілдің түрлері» тақырыбындағы 
аймақ мұғалімдерімен жүргізілген шеберлік сыныбы «Маған айтшы - мен ұмытып қаламын; 
маған көрсетші - менің есімде қалады; өзіме істетші - мен сонда түсінемін» (Қытай мақалы) 

Мақсаты: 
 сабақ өткізуде оқушы белсенділігінің əсерін арттыруда, 
 əр оқушының мүмкіндіктерін, қабілеттерін, қызығушылықтарын анықтауда, 
 жеке тұлғаға бағытталған білім беру жүйесіне көшуде мұғалімдерге көмек ретінде 

интербелсенді əдістерді ұсыну.  
Интербелсенді оқыту əдістерін пайдалану кезінде  
- тиянақты білім; - қиялдау мен шығармашылық; - тез тіл табысу; - белсенді өмірлік 

көзқарас; - командалық рух; - жеке; дербестік құндылық; - өз пікірін білдіру, еркіндік; - іс - 
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əрекетке ерекше назар аудару; - өзара сыйластық дағдылары дамиды. 
Əдіс түрлері: 
 Ойын түрлері; 
 Жеке жəне жұптық, топтық жұмыстар;  
 Оқушылардың өз бетінше іс - əрекеттері; 
 Нақты жағдайлар, олардың нəтижесін жасау;  
 Сұрақтар қоюда ынталандыру(СТО - ға үйрету); 
 Оқыту мəселелері[2;25б].  
«Ыстық орындық» əдісі. Берілген тапсырмаға байланысты қойылған сұрақтарға 

жылдам жауап беру керек, себебі, орындық ыстық. 
«Автор орындығы» əдісі. Оқушының өзі жазған шығарма, эссесін оқытқанда 

отырғызып оқытуға болады. Бұл əдістер үй тапсырмасын сұрауда, өткен сабақты бекітуде 
тиімді. 

«3 таяқша» əдісі Берілген тақырыпқа байланысты 
 сұрақ 
 жауап  
 идея əр топ даярлап, көпшілікке салады. 
Мысалы: “деңгейлі оқыту туралы”  
«Бинго» ойыны. Лотоға түскен сандарға байланысты сұрақтар беру. Мысалы: 16 - 

сұрақ. 
Сабаққа не үшін келдіңіз? 
Алдымен оқушыларға жауап бергізіп, соңынан дайын жауапты ашу, салыстыру. 
«Өзіңізді тексеріңіз» əдісі. Бұл мəлімет ШЫНДЫҚ па немесе ЖАЛҒАН ба? Өтілген 

мəтін бойынша мысалдар келтіріледі. Мысалдарды оқу кезінде оқушылар ол келтірілген 
мысалдың өтілген мəтінде бар, жоғын анықтайды.  

«Он сұрақ!» əдісі. Мұғалім бір оқушыны таңдап алады жəне оның маңдайына негізгі 
сөз жазылған стикерді жапсырады – қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады, оған жауап не 
ИƏ, не ЖОҚ деп беріледі.  

«Миға шабуыл» əдісі. Бұл ұжымдық талқылау, мəселенің шешімін іздеуде 
қолданылатын тиімді əдіс. Қандайда бір проблеманы əр мүшенің пікірін еркін тыңдау 
арқылы шешу. Бұл əдіс жеке тұлғаны қалыптастырудағы маңызды əдістердің бірі. Миға 
шабуыл стратегиясының өзіндік ережесін сақтап, дұрыс пайдаланса оқушының стандарты 
емес шығармашыл ойлауын жақсы дамытады. Миға шабуыл стратегиясының қағидасы қиын 
емес. Мұғалім топ құрады да, қандай да бір проблеманың шешімін табуды өтінесіз (айтасыз). 
Барлық оқушылар өз пікірлерін айта бастағанда, ешкім оның ойын бөліп, өз пікірін айта 
алмайды жəне бағаланбайды. Іс –тəжірибеден байқағанда бірнеше минут ішінде көптеген 
пікірлер яғни шешімдер табуға болады. Бұл жерде пікірдің көптігі мақсат емес, ол тек нақты 
саналы шешім қабылдауға негіз болады. Қағидасы: Ұсынылған пікір бағаланбайды, 
сыналмайды. - Жұмыс пікірдің сапасына емес санына бағытталған (неғұрлым пікір көп 
болса, соғұрлым нақты шешім қабылдауға таңдау болады). – Барлық пікірлер «бір ауыз 
сөзбен» жазылып отырғаны жақсы. – Белгіленген уақыт сақталуы тиіс.  

«ДЖИКСО немесе Бедерлі пышқы» əдісі. Топтарға мəтін бөлігі таратылады. Мəтін 
бөлігін оқып, өз топтарында талқылайды. Талқылауға аз ғана уақыт беріледі. Бастапқы топқа 
қайта келіп, қолдарындағы мəтін бөліктерін құрастырады. Топтарға мəтіннің толық нұсқасы 
таратылады. Толық мəтін мазмұнымен танысып , мəтін желісін топ мүшелері бірлесіп 
отырып аяқтайды. ДЖИГСО əдісімен жұмыс ақпарат алу мен пысықтауға, ойлауға ықпал 
етеді. Оқытудың осы ұжымдық əдісін жүзеге асыру мақсаты - жалпы мəселені алдымен 
жұпта, кейін ұжымда талқылау, үйрену мен үйрету. Бұл жағдайда əрбір оқушы бір сəт өзін 
мұғалім ретінде сезінеді, оқуға деген жауапкершілігі артады. Мəселен, əдісті қолдануды 
төмендегіше қарастырып көрейік. Алдымен ұжым 4 адамнан тұратын топтарға бөлінеді. 
Бұлар - бастапқы жеке жұмыс топтары.  

Берілгелі тұрған жұмыс мəтіні төртке бөлінеді. Енді топ мүшелері төртке дейінгі 
реттік жүйеде тағы бөлінеді. Тіпті тақырыпқа қатысты сұрақ қойып, айтылған сөздерді 
шартты атау ретінде бөліп беруге де болады (мəселен, берілген сөйлемдердің мағыналық 
түрлерін анықтаңдар: сұраулы, лепті, хабарлы, бұйрықты). Бұл жолы əр сан иелері немесе 
атау иелері өз алдына «жұмыс тобын» құрайды. Оқуға ұсынылатын материалдың тақырыбы 
талқыланған соң, осы мəтінді топта талқылап, түсіну қажет екендігі ескертіледі. 
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Логикалық түрде төрт бөлікке бөлінген мəтін бөліктері əр топқа таратылады. Топтар 
тұтас мəтінмен емес, тек белгілі бөлікпен ғана жұмыс істеп, бүге-шігесіне дейін талдайды, 
пікір алмасады, ойын нақтылайды. Жұмысты бастамас бұрын екінші құрылған шағын топқа 
бара жатқан оқушыларға «жұмыс тобында» мəтіннің тиісті болты жақсы меңгеру қажеттігі 
айтылады, өйткені сол бөлімді «бастапқы топ» мүшелеріне түсіндіруге жауапты болатыны, 
мəтінді тұтас түсіну əр оқушының жұмыс істеуі мен зейін қоя түсінуіне байланысты екені 
түсіндіріліп, жауапкершілік жүктеледі. Бұл стратегия мазмұнды жан-жақты меңгеру, 
оқығанды есте сақтау үшін ұмтылу, жауапкершілік дағдысына баулу мақсаттарында аса 
тиімді.  

Оқушының оқуға деген қызығушылығы артады, ұжымда жақсы қарым-қатынас 
қалыптасады, саналы тəртіп орнайды. 

«Бірге ойлаймыз» əдісі. Бұл сыныбыңызда талқылауға жəне диалогқа ықпал ететін 
жəне «Қолыңды көтеріп адамға сену» көзқарасынан бас тартуға көмектесетін жақсы тəсілі. 

 Оқушыларды 4 адамнан тұратын топқа бөліп, əр оқушыға 1-ден 4-ке дейін нөмір 
беріңіз. 

 Одан кейін сіз оқушыларға топта талқылау үшін сұрақ қоясыз. Берілген уақыт 
біткеннен кейін, олар өз жауаптарын планшетке жазады жəне сыныппен бөліседі. Сізге 
балалар арасында бəсекелестік тудыру үшін ұпай есептеу жүйесін пайдалануға болады. Одан 
кейін барған сайын күрделілігі артатын сұрақтарды пайдалана отырып, сипатталған 
қадамдарды қайталайсыз.  

«Данышпан үкілер».1.Мəтінмен жұмыс істеудің негіздері. Мəтіннен негізгі (жаңа) 
ұғымдарды тауып, оларды алфавиттік ретте жазыңыз. Мəтіннен сіз күтпеген, сіздің бұрынғы 
ұғымдарыңызға қарсы тұрған ақпаратты табыңыз. Сізге жаңалық болған ақпаратты жазыңыз.  

2.Маңызды өмірлік даналық. Мəтіннің негізгі ойын бір сөйлеммен білдіріңіз.  
3.Таныс жəне таныс емес. Мəтіннен сізге алдында таныс болған жəне мүлдем таныс 

емес ақпаратты табыңыз. 
4.Иллюстрациялық бейнелеу. Мəтіннің негізгі ойын сурет, сызба, карикатура т.б. 

арқылы бейнелеп көріңіз. 
5.Үлгі боларлық қорытынды.Оқыған мəтіннен келешекте қажет болатын маңызды 

қорытынды шығаруға бола ма? 
6.Талқылауға арналған маңызды тақырыптар. Сыныпта талқылауға тұрарлықтай, 

ерекше көңіл бөлуге болатын ойларды, пікірлерді табыңдар. 
Сонымен қатар бұл стратегиялар оқушының қөзқарасын, түсінігін дамыта түседі, 

жалықтырмайды. Бір сыныпта отырған балалардың тіл байлығы əртүрлі болып келеді. Сол 
себепті де нақты нəтижеге жету үшін модульдік оқыту технологиясының тиімді екенін іс  
 тəжірибемізде көрдік. М. Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясының негізі 
баланың тұлғасын алға қояды, бұл жаңа білім парадигмасына сай келіп отыр. Модульдік 
технологиясының басты ерекшелігі – оның тек қана білімді меңгеруге емес, тұлғаның 
танымдық қабілеттерін жəне танымдық процестерді, яғни жадының алуан түрлерін 
ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу жəне танымдық жағдайлар 
арқылы дамытуға, сондай - ақ тұлғаның қауіпсіздігін, өзін - өзі өзентілендіру, өзін - өзі 
бекіту, қарым- қатынас, ойын танымдық жəне шығармашылық қажеттіліктерін 
қанағаттануға белсенді сөздік қорын дамытуға бағытталады. 

Модульдік оқыту технологиясының əдістері мынадай:  
«Тірек – сызба немесе тірек сурет» əдісі. Байланыстырып сөйлеуді дамыту үрдісінің 

тиімді əдісінің бірі -тірек- сурет. Тірек- суретті І-ІІ оқушы, баланың байланыстырып сөйлеуін 
дамыту үшін тигізетін əсері көп. Сонымен, қатар мұнда тілмен қатар зейін де, еске сақтау, 
сөздік қорды, логикалық ойлаулары да дамиды десек біз қателеспейміз. Тірек- суретті əр 
түрлі тақырыпта қолдануға болады.Тірек сурет арқалы өлең жаттау, мақал-мəтел, 
жаңылтпаш жаттауға болады. Балалардың байланыстырып сөйлеуді дамыту үрдісін 
жеңілдету үшін, көрнекі құралдардың маңызы зор. Яғни, тірек-сызбаны пайдалануда үлкен 
нəтижеге жетуге болады. Себебі, əңгімелеуде тіл қалыптасады, сөйлеу мəнерлігі 
қалыптасады, сөйлемді құрастыру тереңдетіледі.  

«Сенсорлық – графикалық сұлба» əдісі. Заттың белгілерін сенсорлық каналдар 
(көру, есту, сезу мүшелері) арқылы анықтайды. Бұл графикалық сұлба 6 карточка :  

көз – қарау  
қол – сипап сезу  
ауыз – дəмін ажырату, əңгімелеу  
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мұрын – иіскеу 
 (сұрақ белгісі) – қай топқа жатады 
жүрек - өз көңілінді білдіру.  
Осындай графикалық сұлба арқылы əңгімелегенде балалардың сөздік қоры кеңейіп, 

заттың түр-түсін, көлемін, сапасын, қасиетін білдіретін сөздерді үйренуге бағыт береді. 
«Пиктограмма» əдісі. Бұл  арнайы  белгі  бейнеленген  карточка.  Карточкаға  қарап 

отырған бала ертегіні, заттарды əңгімелеп, баяндап береді. «Оқыған кезде жаза, суретін сала, 
кестесін сыза отыру» - бұл есте сақтаудың ережесінің бірі екені барлығымызға мəлім. 
Мысалы: жануарларды зерттеуде пиктограмманың қолдануы.  

Бұл не? құрылысы терісі түсі көлемі немен қоректенеді? Қалай дəм алады? Қимылы 
Менің оған деген сүйіспеншілігім (қарым-қатынасым). 

Пиктограмманы ересек, даярлық топтарында қолдану ыңғайлы болады. Мысалы: 1 
жануарды (қоян) зерттеу. 

Сонымен, оқу үрдісінде осындай технологияларды қолдану - біріншіден, оқытушы 
ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пəнге деген 
қызығушылы артады, екіншіден, окушы ұтады, себебі оның тақырып бойынша танымы 
кеңейеді.Осылайша білім берудің калыптасқан əдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы 
тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта түспек деп ойлаймыз. 
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Портретный жанр в изобразительном искусстве Казахстана всегда занимал особое 
место в силу своей значимости как средства постижения человеческой индивидуальности, 
исследования мира души человека, создания образа. В нем находили воплощение 
представления об общественном, нравственном и эстетическом идеале определенного 
исторического этапа. К портретному жанру обращались почти все художники Казахстана, но 
среди них есть мастера, в произведениях которых этот жанр обретал высокую миссию 
философского постижения человеческой личности в форме выразительного художественного 
образа.  

Исследование проблемы цвета, поиски героя времени вели художникам к часто 
неожиданным открытиям, к пониманию важности роли синтеза многих понятий, таких как 
традиция, ответственность, предельная требовательность к себе. Такие художники как А. 
Сыдыханов, Ш. Сариев, Т. Тогусбаев, С. Айтбаев, Д. Алиев и ряд других мастеров ставили 
задачу возвращения портрету психологической глубины, остроты характеристики персонажей. В 
тоже время Р. Ергалиева отмечала, что «в современной казахской живописи мы сталкиваемся с 
парадоксальным фактом. А именно с тем, что все новейшие, направленные практически в 
завтрашний день … тенденции искусства оказываются напрямую связанными  
 древней духовной традицией, традиционным мировоззрением казахов» [4]. Данная 
особенность нашла свою наиболее яркую персонификацию в способе цветопластической 
разработки самой «ткани» произведения, предельной осязательности его фактуры, 
обобщенности форм и насыщением картины глубоким философским эпическим звучанием. 

Портретные произведения С. Айтбаева 1980-х годов отличает усложнение 
живописного и образного языка. Манера письма становиться свободной с подчеркнуто 
плоскостной структурой картинного поля. Отказ от детального описания заменяется 
углубленной разработкой цветового строя произведений, использованием ярких цветовых 
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акцентов и световых эффектов. Образы становятся более обобщенными, пространство в его 
портретах становиться все более метафизическим, теряет иллюзорную глубину и отражает 
внутреннее психологическое состояние модели. Художник концентрируется на лице модели, 
выявляя скрытые прежде тончайшие оттенки настроения.  

Именно период 1970-1980-х годов полифония различных стилистических проявлений 
была если не узаконена, то по крайней мере не запрещена. Подобные процессы 
диверсификации в творческом процессе стали характерной приметой искусства этого 
времени. Логичным было обращение художников к портретам, в которых стал 
просматриваться типологический портрет, то есть знаковый тип жанра в искусстве 1920-30-х 
годов. К созданию портрета -типа 1980-х годов художники были подвинуты стремлением 
придать модели более емкое наполнение и дать возможность многозначным ассоциативным 
интерпретациям. В «Портрете Е. Мергенова» (1987) мы видим характерную для этого 
периода интерпретацию портрета-состояния. Образ созданный С. Айтбаевым поражает своей 
внутренней силой и предельной сосредоточенностью, граничащей с медитативным 
состоянием. Осмысление тех коллизий , которыми была отмечена середина 1980-х годов 
выливалось в предчувствие трагических для личности последствий. Как писал Г. Недошивин 
«Обращаясь непосредственно к характеристике новых тенденций в реалистическом 
искусстве, отметим очевидное тяготение к философскому размышлению, лирической 
медитации, сопровождающееся ослаблением роли эпико-повествовательных и особенно 
предметно-описательных форм в живописи …» [5]. Человеческое одиночество, 
беззащитность перед слепым и бездушным отношением к проявлениям индивидуальной 
независимости, стремлению к свободному самовыражению воплощалось в духовно 
напряженных и интравертных образах.  

 изобразительном искусстве Казахстана 1970-1980-х годов стали различимы отзвуки 
различных стилей искусства прошлых лет. Так в творчестве А. Сыдыханова в этот период явно 
прослеживаются реминисценции «сурового стиля» 1960-х годов. Тем не менее, художник 
мыслит исключительно категориями современности, наполняя внешне аскетическую простоту 
технических приемов глубоким психологизмом. Характерным примером в этом смысле является 
«Портрет Нурмухана Жантурина»(1980), в котором ощущается большая внутренняя сила, 
которая выражена в широкой обобщенности живописных плоскостей. В композиции художник 
применяет операторский прием крупного плана, максимально приближая лицо портретируемого. 
Он использует напряженное соотношение красного и белого цветов в фоне портрета, которое 
сочетается с темным силуэтом полуфигуры человека.  

 художественной критике тех лет отмечалось, что в среднеазиатское искусство 
возвращается не внешняя декоративная стилистика, это было бы куда как просто, а особое 
свойство спокойно-философского размышления, проникновенное чувство красоты мира, 
который видится целостно и всеохватно. Причем выражаются все эти свойства на 
современном живописном языке, метафорическом по самой своей внутренней природе [2]. 
Наверное, одной из наиболее сложных и важных проблем, решением которой были заняты 
художники Казахстана 1970-80-х годов, была проблема построения новой концепции 
пространства. Ведь именно в нем находит свое наиболее отчетливое выражение идея связей 
всех составляющих элементов миробытия. В произведениях 1980-х годов эта задача 
разрешается во все более абстрактном воплощении пространственных элементов, 
насыщением поля картины цветовой энергетикой и ее ритмическим тождеством. 
Пространство в портретах часто нейтрально или почти целиком заслоняется фигурой 
персонажа. Так, например в удивительном по силе своего «внутреннего горения» портрете-
картине Ш. Сариева «Порыв» (1986) окружающее лицо женщины пространство, окрашенное 
локальным желтым цветом, передано свободным росчерком кисти. В данном случае вся 
материя портрета слита в едином плоскостном выражении, где зритель должен домысливать 
или интерпретировать увиденное в соотнесенности со своими личными мыслями и 
ощущениями. 

Период 1970-1980-х годов характеризовался тем, что значительно выросла 
протяженность исторической перспективы, в канве которой художниками постигались 
традиции и новации искусства прошлого. Актуализировалась потребность в формировании 
конкретного художественного метода, который бы обозначил и отразил особенности того 
отрезка времени, в котором художник жил. Этим, на мой взгляд, отличается портрет 1980-х 
годов. В этом жанре, как было отмечено в рецензиях выставок портретов этого периода, 
нарастала тенденция камерности, обращения к созданию портретов близких и хорошо  
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знакомых автору людей. Художники все пристальнее вглядывались в лица своих 
современников, пытаясь найти в них тончайшие нюансы настроения, обозначить 
психологическое состояние модели. В обзоре Всесоюзной выставки 1989 года отмечалось, 
что «Пожалуй, именно у среднеазиатских живописцев сейчас наиболее обостренное 
социальное зрение. …Они обладают живой и сильной пластикой» [2]. 

Художники Казахстана 1970-1980-х годов направляли свое внимание на решение 
сложных психологических задач в портрете, углубляясь во внутренний мир человека в 
поиске незыблемых этических понятий, ясных и высоких, противоположных по своей 
природе тому, что окружало их в реальности. 
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АҚЫЛ-ОЙ КЕМІСТІГІ БАР БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ МЕН 

ТƏРБИЕЛЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Ақыл – ойдың кемістігі – орталық жүйке жүйесінің органикалық зақымдануы 
нəтижесінде, танымдық іс – əрекеттің түбегейлі бұзылуы. Олигофрения – грек тілінен 
аударғанда, ақылы аз деген мағынаны білдіреді. Бұл терминді XIX ғасырдың басында неміс 
психиатры Э.Крепелин енгізген. Бұл терминмен, этиологиялары əртекті, клиникалық 
симптоматикасы, негізгі ерекшеліктері – тотальды психикалық жетіспеушілік болып 
табылатын балаларды айтады. Клиникалық көріністерін сипаттайтын негізгі белгілер: 

 Психикалық жетіспеушіліктің түзелмеуі. 
 Интеллектуалды құрылымның кемістігі, дəйексіз ойлаудың жеткіліксіздігі немесе 

мүлдем болмауы. 
ХVIII ғасырдан бастап, Ж. Эскирол, Э.Сеген, Ф. Гальтон, А.Бине, Э. Крепелин сияқты 

психиатрлар, ақыл-ойдың бұзылуын зерттеуге кірісті. Ғалымдардың алға қойған негізгі 
мəселесі, интеллектуалды кемістіктің жан ауруларымен, психикалық науқастармен 
байланысты анықтау, бұл бұзылулардың тереңдігін ажырату болды. 

Л.С. Выготский ақыл-ойы кем баланың тұлғалық дамуы биологиялық, əлеуметтік 
жəне педагогикалық факторлардың қарым-қатынасы арқылы дамиды деген. Психикалық 
қызметтің бұзылуы баланың тұлғасына түгелімен əсер етеді. Ақыл-ойдың бұзылуының 
барлық түрінде таным əрекеттерінің бұзылысы жүреді. Орталық жүйке жүйесіне əсер еткен 
себебіне жəне мінездемесіне, бұзылыстың уақытына байланысты ақыл-ой кемістіктің 
олигофрения жəне деменция формалары жүреді. Л.С. Выготский зерттелінген ақыл-ой 
кемдікті теріс жақтарын қатты сынға алды, ақыл -ой кем баланың денсаулығын 
түзеу,сақталған функцияны қосу туралы өз зерттеулерін жүргізді. Ол осы аномальды 
балалардың дені сау жақтарына сүйене отырып коррекциялық педагогикалық жұмысты 
жүргізуге болады деген. Оның ойынша, ақыл-ой кемістігінің құрылым белгілері күрделі. 
Ақыл-ойы кем баланың көптеген белгілері белгілі бір өнімнің нəтижесі [1].  

М.М. Нудельман зерттеулері көрсеткендей, терезеден көрген пейзажды ақыл-ойы кем 
балалар қалыпты балаларға қарағанда бейнелерді аз қабылдайды. Олардың қабылдаған 
бейнелерінің саны аз болады [1].  

И.М. Соловьевтың айтуы бойынша, қалыпты балалар бірден қабылдаса, ақыл ойы кем 
балалар үшін шындықтың көп бейнесі аумақтары аз заттар арқылы қабылданады. Э.А. 
Эвлакованың зерттеулері бойынша, ақыл-ойы кем балалар суретте бейнелерден адамның 
көңіл-күйін анықтай алмайды деген. Жалпы ақыл – ойы кем балалар үшін сюжеттік  
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картиналарды жəне пейзаждарды немесе əр түрлі суреттерді түсіну оқу біршама қиын болып 
табылады. Олар суреттегі перспективаларды түсінбейді, түсініктерді ажырата алмайды жəне 
жартылай жабылған заттарды атай алмайды [1].  

Г.Е. Сухарева былай деп жазады: «Олигофрениядан зардап шегетін балаларда, сау 
балаға тəн қоршаған ортаны тануға деген тежеусіз ұмтылыс жоқ»[1]. 

Олигофрения негізінен баланың орталық жүйке жүйесінің, əсіресе бас миының 
зақымдалуынан болатын кемістік. Бас миының зақымдалуына əр түрлі сыртқы жəне ішкі 
жағдайлар себеп болады. Сыртқы факторларға - ананың жүкті кезіндегі гриппке, сүзекке, 
қызылшаға, сары ауруға жəне басқа да əр түрлі жұқпалы дерттерге шалдығуы, ананың 
организміне жайылған уытты заттардан құрсақтағы нəрестенің улануы жəне босану кезіндегі 
болатын əр түрлі зақымдар жатады. Ішкі факторлардың зардаптарынан олигофрения іштей 
туа пайда болады. Тұқым қуалайтын кеселдер. Оған ата-ананың мерез ауруларымен ауруы, 
сонымен қатар ата -анасының бірінің ақыл-ой кемістігінің балаға ауысуы. Ақыл-ой 
кемістігінің іштен туа пайда болуына хромосомды аурулар да ықпалын тигізеді, яғни ата-
ананың организміндегі тұқым қуалайтын қасиеттерінің бұзылуынан болады. Кейбір 
жағдайларда ананың қаны құрсақтағы нəрестенің қанымен резус-фактор бойынша сəйкес 
келмеуінің салдарынан баланың ақыл-ойының кеміс болып туылуы. Қан құрамында резус-
фактордың «бар» немесе «жоқ» болуына қарай адамдардың қанын оң-резусты жəне теріс-
резусты деп бөледі. Адамдардың 85%-нің қаны оң резусты, ал 15%-нің қаны теріс-резусты 
деп есептеледі. Егер екіқабат əйелдің қаны теріс резусты болса, онда құрсақтағы нəресте 
жұбайының оң резусты қанын мұраланады. Демек, резус фактор бойынша ананың қаны 
құрсақтағы нəрестенің қанымен сəйкес келмеуінен оның физикалық жəне психикалық 
дамуының ауытқуы бұзылатындығы байқалады. Даму процесінің бұл сияқты бұзылуы 
олигофренияның пайда болуына мүмкіндік туғызады. Баланың ақыл-ойының жетілмеуіне 
ата-ананың маскүнемдікке, нашақорлыққа жəне есірткіге салынуы да себеп болады. 
Олигофрен балалардың бас миының үлкен жарты шарының қыртысы түгелімен жайылып 
зақымданатындығы арнайы клиникалық зерттеулердің нəтижесінде анықталған. Сонымен 
бірге олигофренияда бас миының үлкен шарының барлық қыртысының жайылып 
зақымдануымен қатар, оның қыртысындағы жүйке жүйелерінің даму барысының сапалық 
жағы да бұзылатындығы байқалады. Олигофрен балалар жалпы алғанда дамуға қабілетті, 
бірақ бұл үдеріс өте баяу, қалыпты дамудан əлдеқайда ауытқу арқылы жүзеге асады.  

Ақыл – ойы кем баланың дамуы, биологиялық жəне əлеуметтік факторлармен 
анықталады. Олардың алғашқысында, кемістіктің айқындығы, оның құрылымының сапалық 
қасиеті, пайда болу уақыты жатады. Ал əлеуметтік факторлар: баланың ең жақын ортасы, 
отбасы, бірге уақыт өткізетін, қарым-қатынас жасайтын ересектер мен балалар, мектеп. Ақыл-ой 
кемістігінің даму барысындағы деңгейіне жəне сапалық дəрежесінің өзіне тəн өзгешелігіне қарай 
олигофрения: идиотия, имбецильдік жəне дебильдік болып үш топқа бөлінеді.  

Имбециль – латын сөзі, қазақша аудармасы «əлсіз, дəрменсіз» деген мағынаны 
білдіреді. Имбециль идиотқа қарағанда ақыл-ой кемістігінің жеңілдеу тобына жатады. 
Олардың патологиялық кемістіктеріне зерттеу жүргізген кезде жүйке жүйелерінің, əсіресе оң 
жағының құрылысы мен оның қызметіне залалын тигізетін əр түрлі аурулар жиынтығының 
бытыраңқы қалдықтарының болатындығы анықталды.  

Дебильділік – латынның сөзі, қазақ тіліндегі аудармасы «деліқұл» деген ұғымға тура 
келеді. Баланың іштей жетілмей туатын физикалық жəне психикалық дамуындағы 
патологиялық кемістігін «дебильділік» - деп атайды. Дебиль балалардың ақыл-ой 
қабілеттерінің таяздығы идиот пен имбецильге қарағанда əлде қайда жеңіл болады. 
Сондықтан да олар өздеріне арналған арнайы мектептің жеңілдетілген оқу бағдарламасын 
ойдағыдай меңгереді жəне сонымен қатар қарапайым қол жұмыстарымен атқарылатын 
еңбектің түрлерімен шұғылдануға бейімделеді.  

Идиотия – гректің сөзі, қазақ тілінде «нақұрыс» деген мағына береді. Демек идиотия 
туа біткен психикалық бұзылудың нəтижесінен болатын ақыл-ой кемістігінің ең ауыр түрі. 
Идиот балалардың физикалық дамуы өте қатты күйзеліп бұзылған. Олардың бас сүйектері 
мен дене құрылысы сүйектерінің сыртқы мүсіндік тұлғалары майысып-қисайып бүлінген 
жəне соның салдарынан қимыл-қозғалыстары толық жетілмей қалған.  

Бүгінгі күнде терең ақыл - ойында жетіспеушілігі бар балаларға көмек көрсету 
мəселесіне деген қызығушылықтар айтарлықтай өскен. Көбінесе БҰҰ тəрізді халықаралық 
ұйымдар, əлемдік денсаулық сақтау ұйымы, ақыл—ойы кемістігін ғылыми түрде зерттеудің 
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халықаралық ассоциациясы, ақыл ойы кем балаларға көмек көрсетудің халықаралық лигасы 
сияқты қоғамдық ұйымдардың əрекеттерін атап көрсетуге болады.  

Ал Қазақстанда терең ақыл - ойы кем тұлғалар интернат үйлерде болады. Мұндайлар 
мемлекеттік қамтамасыздандырылған 4-18 жасқа дейін тұрады. Балалар мен дефектолог 
мұғалімдер, тəрбиешілер, логопедтер жұмыс жүргізеді. Баланы айналадағы ересектермен, 
құрдастарымен араласуға, өзіне - өзі қызмет етуге үйрете білу қажет. Баланы қоршаған 
ортамен таныстыра отырып, оны саяхаттарға, серуендерге шығару маңыздылық танытады. 
Мұның барлығы баланың дүниетанымын кеңейтіп, сөздік қорларын дамытуға жол ашады.  

Ақыл-ой кемістігі бар балаларды оқытудың негізгі міндеттері оқушылардың 
танымдық қызметіндегі жəне эмоциялық-ерік өрісіндегі кемшіліктерді барынша еңсеру, 
оларды өздігінше өмір сүруге, өндірістік еңбекке қатысуға, қазіргі заманғы қоғам 
жағдайында əлеуметтік бейімделуге дайындау болып табылады. 

Ақыл – ойы кем балаларды оқытудың негізгі əдісі – біріктіру болып табылады. 
Біріктіре оқыту арқылы бала дамуының ерекшеліктерін анықтап, білім беру стандартына сай 
қалыпты дамуын қадағалау, зейін тұрақтылықтарын дамыта отырып оқыту, тəрбиелеу – 
басты мақсат болып отыр. Біріктіру əдісі – білімді түзетудің, дамытудың заңдылығы болып 
табылады. Біріктіре оқыту келесі қағидалардың негізінде жүзеге асады: 

 Дамуындағы кемшілікті ерте бастан түзету; 
 Дамуында ауытқуы бар балалардың бірнеше қызметтерін қалпына келтіру 

қабілеттері. 
Біріктіре оқыған балаға түзету көмектері міндетті. Біріктіре оқуға негізделген 

балаларды таңдау, психоэмоционалдық дамуы терең бұзылған балалар қалыпты балалар 
арасында тəрбиелене алмайды. Ақыл-ойы кем балалардың психологиялық қауіпсіздігін 
сақтау, мейірімділік пен қамқорлық жағдайын жасау [2]. 

Ең бастысы мүгедек балаларды сəби кезінен бастап анықтап, олардың ортаға 
бейімделуіне жағдай жасауымыз керек. Сондықтан күндізгі шағын стационар да арнайы 
жұмыс тобын құрып, əр баланың қабілет – қарымын анықтап, дұрыс бағыт-бағдар беріп, 
жарымжан балалардың жастайынан жасық болып өсуіне жол бермеуіміз керек. Жарымжан 
балаларды оқыту процесінде ерте бейімделудің маңызы зор. Жалпы білім беретін мектепте 
ақыл-ой кемістігі бар балаларды оқытудың анағұрлым дəл келетін жағдайлары арнайы 
сынып жағдайы болып табылады. Арнайы сыныптар жеңіл ақыл-ой кемістігі бар оқушылар 
үшін жеке сынып жəне орташа ақыл-ой кемістігі бар оқушылар үшін бөлек сынып құрылуы 
мүмкін. Бұл оқушыларды бір сыныпта біріктіріп оқытуға да болады. Арнайы сыныпта 
«Олигофренопедагогика» мамандығы бар жоғары білімді дефектолог мұғалім жұмыс істеуі 
қажет [3].  

Арнайы сынып жағдайында ақыл-ой кемістігі бар балаларды мектепте оқытудың 
ұзақтығы: 

- бірінші сатысы – 0 (даярлық), 1-4-
сыныптар; - екінші сатысы – 5-9-сыныптар. 
Егер мектепте бастауыш кəсіптік еңбекке дайындау үшін жағдай болса, онда 10-кəсіптік 

сынып ұйымдастырылуы мүмкін. Даярлық сыныбына ұйымдастырылған мектепке дейінгі 
даярлықтан өтпеген 7-9 жастағы балалар қабылданады. Даярлық сынып белгілері жағынан ақыл-
ой кемістігіне ұқсас басқа да бұзылыстары бар (психикалық дамуының тежелуі, əлеуметтік-
педагогикалық қараусыз қалған, сөйлеудің ауыр бұзылыстары) балаларды қате қабылдаудың 
алдын алу мақсатындағы диагностикалық сынып ретінде де қызмет етеді. Едəуір даярланған 
оқушылардың оқуды 1-сыныптан бастауына болады. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар балаларға 
арналған сыныптардың бірінші сатысында ақыл-ой кем оқушының тұлғасын жан-жақты 
психологиялық-медициналық-педагогикалық зерттеу, білім беру процесін ұйымдастырудың 
түрлері мен əдістерін əзірлеу мақсатында оның мүмкіндіктері мен жеке ерекшеліктерін анықтау 
жүзеге асырылады. Екінші сатысында балалар жалпы білім беретін практикалық бағыты бар 
пəндер бойынша білім, əр түрлі бейіндегі еңбек дағдыларын алады. Əлеуметтік бейімдеуге жəне 
кəсіптік еңбекке даярлауға назар аударылады. Ақыл-ойы кем оқушы өз бетімен немесе үлкендер 
көмегімен өзінің тəртібіне дұрыс іскерлікке жəне айналадағыларға қарым-қатынас, бағалау, 
үлгілеу жағдайында іске асады.  

Г.М. Дульнев көрсеткендей, арнайы мектепте оқушының əртүрлі жағдайларға 
араласуы оның əлеуметтік жетілуінде маңызды шарты болып табылады. Балалар өздерінің 
жетістіктерімен бағалатынын, беделі жоғарылайтынын тəжірибе үстінде көздерін жеткізеді  
[4].  
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Ақыл-ойы кемістігі бар бүгінгі оқушыны өзіне тұлға ретінде байқатуы үшін оның қандай 
қасиеттерін тəрбиелеу керек? Ең алдымен, интеллектуалды, физикалық, кəсіби еңбекке деген 
саналы қатынасы: еңбек дағды мен машықтарын игеру өзгелердің еңбегін құрметтеу; қоғамдық 
еңбекке араласу, өмірін жоспарлауды қалыптастыру; мамандық таңдауға дайындау. Осы 
қасиеттер еңбек оқыту мен тəрбиелеу үдерісінде тəрбиеленеді. Сонымен қатар, ақыл-ой кемістігі 
бар оқушыларды танымдық іскерлікке түрткілерін тудыру, оқуға деген оң қатынасын «мен істей 
алмаймын», «мен түсінбеймін», «қолымнан келмейді» деген стереотиптерді жеңу маңызды. 
Əсіресе құлықтыққа саналы тəртіпке жақсылыққа, айналадағыларды құрметтеу, өзгешелікті 
жеңуге тəрбиелеуге аса көңіл бөледі. Ақыл-ойы кем балалар қосалқы мектептерде тəрбиеленді. 
Бастауыш сыныптарда ерекше назар сөз-сөйлемді қалыптастыру ерекшелігіне аударылады, яғни 
сөз-сөйлемді дұрыс түсініп қабылдау, сұрақты дұрыс түсіну, дұрыс сұрақ бере алу, өзінің іс-
əрекеті туралы ойын дұрыс жеткізе білу, тапсыраны дұрыс орындау т.б. Сурет салу, 
пластилинмен жұмыс орындау, дене шынықтыру, өлең айту сабақтары ақыл - есі кем балаларды 
дамытуда, олармен коррекциялық жұмыстар өткізуде ерекше рөль атқарады. Жоғары 
сыныптарда (5-8 сынып) ақыл есі кем балаларды арнайы мамандықтарға үйрету, оқыту 
жұмыстары басталады. Оқу шеберханаларында оқушылар жүйелі дайындық арқылы арнайы 
мамандықтарды игере бастайды (ағаш өңдеу, темір өңдеу, тігін шебері, қағаз-картонды түптеу 
жұмыстары, ауыл шаруашылық мамандықтардың кейбір түрлері т.б.). Еңбек тəрбиесі ақыл-ойы 
кем балалардың жан-жақты, интеллектуалдық жағынан дамуына, сонымен қатар баланың 
бойында өнегелі қасиеттерді қалыптастыруға ерекше ықпал етеді. Сондықтан ақыл-ойы кем 
балалармен жүргізілетін оқу-тəрбие жұмысында еңбек-оқытудың ең негізгі əдісі болып 
саналады. Өнегелі қасиеттерді қалыптастыру, яғни ұжым арқылы, ұжым үшін тəрбиелеу, 
мадақтау, ұялту, түсіндіру, үйрету əдістерін қолдану ақыл-ойы кем балалар үшін өте 
қажет.Қосалқы мектептерде ұйымдастырылған оқыту жəне тəрбие процестері, ақыл-ой кемістігін 
дұрыс коррекциялау жəне емдеу əдістерін қолдану баланың қалыптасуына ерекше əсер етеді. 
Қосалқы мектептердің тəрбиеленушілері мектепті бітіргеннен кейін, нəтижелі түрде өндірістік 
еңбекпен айналысып, өздерінің міндеттеріне жауапкершілікпен қарай отырып қоғамға пайда 
келтіре алады. 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКОВ ПЕРВОГО КЛАССА В 
УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: изучено содержание понятий «компетенция», «компетентность», дано их 

различие и определение. Изучена проблема формулирования ключевых компетентностей 
учащихся, в результате чего изучены классификации Хуторского А.В., Зимней И.А., 
европейская система и компетенции, которые формируются у учащихся в Казахстане на 
основании ГОСО. На основе рассмотренных источников мы выделили ключевые 
компетенции, которые учитель формирует у учеников первого класса на уроках математики 
в условиях обновленного содержания образования.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, ключевые компетентности, результат 
обучения 

Современная система образования испытывает ряд изменений, связанных с изменением 
условий жизни, требований общества, приоритетных задач развития страны. Главной задачей 
образования в Республике Казахстан является воспитание людей, способных адаптироваться в 
быстро меняющихся условиях и самосовершенствоваться.Ключевым 
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приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к адаптации к 
постоянным изменениям и усвоению новых знаний [1].  

 связи с этим система образования изменяется от системы , которая дает готовые 
знания к системе, которая формирует у человека умения к самосовершенствованию и 
самообучению. В связи с этим отметим, что отличительной особенностью формирующейся 
системы образования в РК является: модель образования, ориентированного на результат. К 
модели образования, ориентированного на результат, отнесены новые подходы в 
целеполагании как основы отбора содержания школьного образования: 

1. Построение общих целей школьного образования на национальном уровне в виде 
базовых компетенций выпускника школы. 

2. Определение ожидаемых результатов обучения в рамках каждой образовательной 
области 

3. Конкретизация ожидаемых результатов обучения для уровней учебных достижений 
 

Отметим, что компетенция является современной парадигмой результатов 
образования. 

 связи с этими изменениями возникла проблема изучения сущности понятий 
«компетенция», «компетентность». 

Ориентированное на компетенции образование формировалось в 70-х годах в Америке 
 Важный вклад в теорию компетентности в середине XX века внес Р. Уайт. В 1959 году 
для того, чтобы описать индивидуальные особенности человека, им был введен в обиход 
термин «компетенция», как «эффективное взаимодействие (человека) с окружающей 
средой». Особенностью его учения является определение компетентности во взаимоувязке с 
понятием мотивации. Категория компетенции стала включать в себя личностные 
составляющие с учетом мотивации и,как следствие, была расширена до понятия 
«компетентностной мотивации».  

Следующим, кто продолжил развивать позицию Р. Уайта, стал Д. Макклеланд. 
Предложенная им в начале 1970-х годов теория о значении мотивации и компетентности в 
области экономического и политического развития, управления, здоровья и 
профессиональных успехов была успешно применена на практике. Он считал, что именно 
компетентность, а не интеллект есть основа эффективной работы, а компетенции, являясь 
поведенческими характеристиками, могут быть сформированы через различные виды 
обучения и развития, в отличие от интеллекта и индивидуальности. [4]  

С 1970-1990 гг. в мире и в России начинают изучать компетенции, выделяя их 
различные виды, а также начинают строить обучение, имея в виду их формирование как 
конечный результат процесса образования (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская).  
 

Определений понятия «компетенция» достаточно много. Наиболее известные авторы 
дают следующие определения. 
 

Таблица 1. Понятия «компетенеция», «компетентность» как научная категория 
Автор Определение понятия «компетенция»  
Р.Уайт Компетенция    -    это    индивидуальная    особенность    человека, 

 характеризующая его взаимодействие со средой.  
Д. Макклеланд Компетенция - это поведенческая характеристика человека 
Р. Бойцис Компетенция - основная характеристика личности, которая лежит в 

 основе эффективного или превосходного выполнения работы 
Лайл М. Спенсер-мл. Компетенция - базовое качество индивидуума, имеющее причинное 
и Сайн М. Спенсер отношение к эффективному и/или наилучшему на основе критериев 

 исполнению в работе или в других ситуациях  
А.В. Хуторской Компетенция  –  включает  совокупность  взаимосвязанных  качеств 

 личности   (знаний,   умений,   навыков,   способов   деятельности), 
 задаваемых  по  отношению  к  определенному  кругу  предметов  и 
 процессов, и необходимых для ка-  
 чественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 
Зимняя И.А. Компетенции  –  некоторые  внутренние,  потенциальные,  сокрытые 

 психологическое новообразования, представления, 
 программы(алгоритмы)  действий,  системы  ценностей  и  отношений, 
 которые затем выявляются в компетентностях человека. 
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Гришанова Н.А., Компетентность – обладание знаниями, позволяющими судить о чем- 
Исаев В.А., Татур либо. 
Ю.Г.  
Селевко Г. Компетентность  –  готовность  субъекта  эффективно  организовать 

 внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения цели. 
Н.И. Алмазова Компетенции – знания и умения в определенной сфере деятельности, а 

 компетентность – качественное использование компетенций. [5, с.47] 
Нечаев Н.Н. Компетентность   –   доскональное   знание  своего   дела,  существа 

 выполняемой   работы,   сложных   связей,   явлений   и   процессов,  
 возможных способов и средств достижения намеченных целей.[6, с.15] 

 
Нами более подробно были изучены работы Хуторского А.В. и Зимней И.А. по данной 

проблеме. Хуторской А.В. разграничивает понятия «компетенция» и «компетентность»  
Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. [7]  

Зимняя И.А. в интервью «Компетентностный подход в образовании» отмечает, что 
компетентность (синоним «базовый навык») - актуализируемое, интегративное, 
базирующееся на знаниях, интеллектуальное качество, а компетенции – некоторые 
внутренние, потенциальные, сокрытые психологическое новообразования, представления, 
программы(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений, которые затем 
выявляются в компетентностях человека. 

Таким образом, понятия «компетенция» и «компетентность» тесно связаны друг с 
другом, а в некоторых источниках они взаимозаменяют друг друга. В результате анализа 
научной литературы мы отметим, что компетенция – предполагаемый, планируемый 
результат образования, а компетентность – сформированный результат образования в виде 
совокупности взаимосвязанных качеств личности необходимых для успешной деятельности.  

Определив понятие «компетентность/компетенция», выделим следующее понятие 
«ключевая компетенция» 

 соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для 
всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и 
предметное (для каждого учебного предмета), А.В. Хуторской предлагает трехуровневую 
иерархию компетенций: 

1) ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) содержанию 
образования; 

 общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных 
предметов и образовательных областей; 

 предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням 
компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках 
учебных предметов.[8]  

Компетенцияможет рассматриваться как ключевая, если она: 
а) обладает интегративной природой, т.е. вбирает в себя ряд однородныхили 

близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферамкультуры и 
деятельности (информационной, правовой и пр.);  

б) многофункциональна, т.е. овладение ею позволяет решать различныепроблемы в 
повседневной жизни; 

в) надпредметна и междисциплинарна, т.е. применима в различных ситуациях;-
г) требует значительного интеллектуального развития; 
д) многомерна, т.е. включает различные умственные процессы и интеллектуальные 

умения. [9] 
Таким образом, ключевые компетенции включают в себя метапредметное содержание 

для каждой ступени обучения. 
Формулировки ключевых компетентностей представляет наибольший разброс 

мнений, мы предлагаем рассмотреть наиболее известные системы, предложенные И.А. 
Зимней, А.В. Хуторским и европейскую систему. 
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И.А. Зимней выделены три группы ключевых компетентностей на основе 
сформулированных в психологии положений относительно того, что человек есть субъект 
общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев), что человек проявляется в системе отношений к 
обществу, другим людям, к себе, к труду (В.Н. Мясищев); что компетентность человека 
имеет вектор акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); что 
профессионализм включает компетентности (А.К. Маркова): компетентности, относящиеся к 
самому себе как личности , как субъекту жизнедеятельности; компетентности, относящиеся 
к взаимодействию человека с другими людьми; компетентности, относящиеся к 
деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах.  

Такая группировка позволила структурировать существующие подходы к названию и 
определению ключевых компетенций и представить их совокупность (всего выделено 10 
основных компетенций).  

 Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения. Они суть:  

 компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа 
жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании; знание и соблюдение правил 
личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора 
образа жизни; 

 компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 
ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), науки; производства; 
истории цивилизаций, собственной страны; религии;  

 компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 
актуализации знаний, расширения приращения накопленных знаний; 

 компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей 
гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, 
гражданский долг; знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн);  

 компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, 
личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное развитие; языковое и 
речевое развитие; овладение культурой родного языка, владение иностранным языком. 

 Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной 
сферы: 

 компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 
семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, 
уважение и принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная 
мобильность;  

 компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и 
восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросс-культурное 
общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, 
коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента.  

 Компетенции, относящиеся к деятельности человека:  
 компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных 

задач; нестандартные решения, проблемные ситуации — их создание и разрешение; 
продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность;

 компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: 
планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская 
деятельность, ориентация в разных видах деятельности;

- компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; 
преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные 
технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, интернет-технологией. [9] 

Хуторской А.В. предлагает перечень ключевых компетенций, которые основываются 
на главных целях общего образования, структурном представлении социального опыта и 
опыта личности, а также основных видах деятельности ученика, позволяющих ему 
овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в 
современном обществе: 

– Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 
ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 
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смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 
компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной 
деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 
программа его жизнедеятельности в целом.  

– Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области 
национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека 
 человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в 
бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 
организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины 
мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира  

– Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 
объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно 
из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования 
функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 
измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 
познания. 

– Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 
информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 
Владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 
компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио-
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

– Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 
владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, 
написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих 
компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 
реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 
обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.  

– Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 
избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 
Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 
самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию 
на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть 
этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

– Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных 
интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической 
грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила 
личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 
экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. [8] 

Особое внимание следует уделить рекомендациям Совета Европы, принятым на 
симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы» ( Берн 1996 г.) В. Хутмахер приводит 
определения пяти ключевых компетенций:  

Политические и социальные компетенции: способность принимать ответственность, 
участвовать в в принятии групповых решений, разрешать конфликты, участвовать в 
поддержании и улучшении демократических институтов;  

Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе: принятие различий, 
уважение других и способности жить с людьми других культур, языков и религий;  

Компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, 
владение более чем одним языком;  
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Компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Владение этими 
технологиями, понимание их применения и способов к критическому суждению в 
отношении информации;  

Способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного 
обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни [7]. 

На основе ГОСО РК базовыми компетентностями, которые формируются во всех 
образовательных областях, являются: 

-учебно-познавательная компетентность (формирование учебной деятельности, 
мотивация учащихся, формирование интереса к познавательной деятельности); 

-ценностно-смысловая компетентность ( целью начального образования является 
привитие обучающимся национальных и общечеловеческих ценностей В качестве базовых 
ценностей в содержании начального образования определены: казахстанский патриотизм и 
гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 
образование в течение всей жизни); 

-коммуникативная компетентность(применения различных способов коммуникации, 
 том числе языковых навыков); 

 социально-трудовая компетентность (формирование умения работать в группе или 
индивидуально) [10]. 
 

Таблица 2. Классификации ключевых компетентностей 
Автор Зимняя И.А. Хуторской А.В. Рекомендации Совета ГОСО РК 

   Европы   
Основания На основании На основании Требования развития Цели образования 
классифик психологии целей общего общества, науки,   
ации деятельности образования, образования   

 человека ( представлениях    
 человек, как об опыте и    
 субъект общения, видах    
 познания, труда) деятельности    
  ученика    
Перечень 1. Компетенции, 1.Ценностно- - Политические и  - Учебно- 
ключевых относящиеся к смысловые; социальные  познавательная; 
компетент самому человеку 2.Общекультур компетенции;  - Ценностно- 
ностей как личности, ные; - Компетенции,  смысловая; 

 субъекту 3.Учебно- связанные с жизнью в - 
 деятельности, познавательные многокультурном  Коммуникативная 
 общения; ; обществе;  ; 
 2. Компетенции, 4.Информацион - Компетенции ,  - Социально- 
 относящиеся к ная; относящиеся к владению трудовая 
 социальному 5.Коммуникати устной и письменной  
 взаимодействию вная; коммуникацией;   
 человека и 6.Социально- - Способность   
 социальной сфере; трудовые; анализировать   
 3. Компетенции, 7.Компетенция информацию,   
 относящиеся к личностного критичность мышления;  
 деятельности самосовершенст - Способность учиться на  
 человека. вования. протяжении жизни  
      
 

Как мы заметили, перечень ключевых компетенций немного различается, это зависит 
от использованных подходов классификации, а главным отличием являются требования 
социума в определенной стране или регионе. Поэтому строго определения ключевых 
компетентностей не выработано.  

Ключевые компетентности формулируются на основе требований ГОСО и учебной 
программы. Согласно данному утверждению, мы определим перечень ключевых 
компетентностей, которые будут сформированы в процессе изучения курса математики в 
первом классе. 

Учебный предмет «Математика » входит в образовательную область «Математика и 
информатика», содержание которой направлено на формирование у обучающихся 
первоначальных математических знаний для описания разнообразных объектов и явлений 
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окружающей действительности; на усвоение устных и письменных вычислительных 
алгоритмов; на развитие общих приемов решения задач, умений выстраивать логические 
суждения на основе измерительных и вычислительных навыков; на формирование навыков 
использования элементарных инструментов информационно-коммуникационных 
технологий, умений искать, выбирать, передавать информацию, проектировать объекты и 
процессы, применять простейшие методы работы с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами для анализа, интерпретации и представления данных [11].  

Изучив содержание учебной программы, выделим перечень ключевых компетенций, 
формируемых на уроке по математике в 1 классе в условиях обновленного содержания 
образования: 

Коммуникативная компетентность: 
 умеет работать в команде; 
 умеет выражать свою точку зрения, выслушать мнение других; 
 умеет вступать в общение: задает вопросы, слушает собеседника, отвечает на вопрос; 
 умеет представлять свою работу в письменной и устной формах. 
Учебно-познавательная компетентность: 
 обладает математической информацией, умеет с ней работать: счет, чтение, запись, 

выполнение арифметических действий, получает информацию с помощью измерения, 
интерпертация данных задачи в изобразительные (схема, рисунок, краткая запись), сбор и 
систематизация математических данных; 

 использует математическую информацию при решении задач, владеет операциями 
сравнения, классификации, решения логических задач, определяет истинность или ложность 
простых высказываний.  

Ценностно-смысловая компетентность:  
-использует математические знания и умения в повседневной жизни; 
 понимает смысл математических операций;  
 применяет математические знания для описания разнообразных предметов и 

явлений окружающей жизни. 
Социально-трудовая компетентность: выполнение роли ученика, субъекта 

познавательной деятельности, наблюдателя. 
Таким образом, современная модель образования ориентирована на результаты 

обучения, которые формируются в виде компетентностей. Компетенция – то, что мы 
формируем в процессе обучения, а компетентность – сформированное качество человека. 
Выделяют ключевые, предметные компетенции, которые отражают результаты обучения. 
Ключевые компетенции охватывают все образовательные области и формируются во всех 
видах деятельности обучаемых. 
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Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080. 
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 Типовая учебная программа по предмету «Математика» для 1-4 классов уровня 
начального образования от 10 мая 2018 года. 
 

ƏОЖ: 502:37.03 
МАХМУТОВА А.А., МОЛДАХМЕТОВА Н.Т. 
«Шоқан Уəлиханов атындағы №3 мектеп-лицейі» КММ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
ДҮНИЕТАНУДАН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУ ЖОЛДАРЫ 
 

Балалардың туған өлкенің табиғатына деген сүйіспеншілігін неғұрлым ерте кезден-
отбасында, балалар бақшасында, мектепте, оқудың алғашқы күндерінен-ақ тəрбиелеу қажет. 
Жас жеткіншектер күнделікті жүргізіліп отырылатын бақылаулар, жергілікті экскурсиялар 
арқылы табиғаттың əр түрлі құрамды бөліктерін, оның əсемдігін əр түрлі объектілерінің 
маңызын түсініп, сол территорияда өсетін өсімдіктер мен тіршілік ететін жануарларды адам 
игілігі мақсатында қорғау мəселесі қажеттігін ұғынады. Əрбір мектеп оқушысының өз 
мектебі, өз ауылы орналасқан ауданның өсімдіктер мен жануарлар дүниесін ажырата білуі, 
оның жергілікті су көздері, топырағы жəне тағы басқа байлықтары туралы мағлұматы болуы 
қажет. Оның ішінде жергілікті түрлердің халық шаруашылығында қандай маңызға ие 
екендігін түсіндіру керек. Ең бастысы табиғатты қорғау дегеніміз – табиғаттың бар 
байлығын адамнан қорғау емес, оны адам үшін, яғни табиғи байлық қорын комплексті, 
тиімді пайдалана білу жəне оны арттыра түсу екендігі негізгі идея болуға тиіс. Бұл идеяны 
нақтылай анықтау үшін оқушылардың өз өлкесінің табиғатын оқып үйренуге, экскурсиялар 
мен жорықтар, əр түрлі бақылаулар ұйымдастыруға болады. Адамның табиғатпен өзара 
қарым-қатынас əрекеттері жоспарға сай белгілі бір мақсатқа бағындырылған болуы тиістігі 
табиғатты қорғау жөніндегі жұмыстарды негізгі талаптарының бірі ретінде көрсетіледі.  

Табиғатты тани білу жолдары, əсіресе мектеп оқушыларында мұндай қабілеттілікті 
дамыту жолдары алуан түрлі болып келеді. Ол бастауыш сыныптардағы оқу- тəрбие 
жұмыстарынан басталып, жоғары сыныптарға өткен сайын күрделеніп, оның қамтитын 
жұмыс көлемі арта түседі. Бастауыш сынып оқушылары, біріншіден, ғылым негіздерін оқуға 
көшулеріне қарай табиғи байлық қорының көп түрлі екендігін оқып, оларды қорғау 
мəселесінің нақты себептерін түсінеді. Дүниетану, əдебиеттік оқу жəне т.б. пəндерді өту 
барысында сондай-ақ жас натуралистер станциясында, тірі табиғат бұрышында, балалардың 
экскурсиялық- туристік станцияларында мектептің оқу- тəжірибе учаскесінде, «Жасыл 
əлемнің достары» жəне т.б. клубтарда жүргізілетін көптеген тəжірибелер мен бақылаулар 
жас жеткіншектерді табиғат сырларын түсіне білулеріне себепші болады. Күрделі құрал-
жабдықтарды қажет етпейтін бақылау, табиғатқа жорық жасау, фотоаппаратпен аңшылық 
жасау- туған өлкенің сұлу табиғатын түсіне білуге тəрбиелейді. Олар балалардың табиғатқа 
деген қатынасын өзгертеді, табиғатты зерттеу жұмыстарына жұмылдырады.  

Табиғатқа ұқыпты қарауға тəрбиелеу мектеп жəне мектептен тыс орындар, соның 
ішінде мəдени- ағарту орындарының маңызды міндеті. 

Қазіргі кезеңге дейін елімізде табиғат қорғау ісі жөнінде қаншама қаулы қабылданып, 
іс-əрекеттер, шаралар қолданылып келіп жатқаны белгілі. Əйтсе де, қазіргі өмір сүріп 
отырған ортамыздың жүдеу көрінісінен, аң-құстан, жер құнарлылығының кемуінен, судың 
сапасы өзгеріп, азаюы, т.б. қасіреттерге қарай отырып, табиғат қорғау ісі өз дəрежесінде 
жəне дер кезінде жүргізіліп отырмағандығын, əсіресе, жас ұрпаққа адамзат баласына табиғат 
байлығының адам өмірі үшін маңыздылығын түсіндіру жеткіліксіз болғандығын көрсетіп 
отыр.  

Міне, осы жайларға байланысты, сыныптан тыс жұмыстар арқылы табиғат қорғау ісін 
ұйымдастыруға (үшін не істеу керек, жəне) бола ма жəне оның мақсаты, жоспары, балалар 
үшін қоршаған орта, қоғам үшін қандай маңызы болмақ деген сұрақ туады. Мектепте арнайы 
табиғат байлықтарын сақтау сабағы өздігінен өтілмейтіндіктен, бастауыш сынып мұғалімі 
мектеп жанынан құрылған «Жас натуралистер», «Көгілдір күзет», «Жалын» т.б. əр түрлі 
үйірмелермен байланыс жасап, үйірме жұмысының кеңеюіне, дəстүр ретінде қалыптасуына 
игі ықпал ете алады. Мысалы, үйірме мүшелері арасында түрлі «Табиғат жұмбақтары», 
«Таңғажайыптар қасында», «Балаларға аңдар, құстар» жайлы тағы басқа тақырыптарды 
қызықты əңгімелер, лекциялар жүргізуге болады. Тек теория жүзінде ғана емес, практика 
жүзінде де, мысалы балаларға арнайы кинофильмдер, диапозитивтер көрсетуге болады. 
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Сонымен қатар «Балалар аңдар туралы» тақырыбында белгілі бір хайуанатты 
адамның досы деп алып, қызмет жасайтын иттер клубының жəне т.б мүшелерімен біріге 
отырып, сол хайуанаттарға арнап, көрме ұйымдастыруға болады [1, 17 б.].  

Қазіргі таңда экологиялық проблемалардың зардаптық көлемі ұлғаюына байланысты 
жас ұрпақтың экологиялық көзқарасын қалыптастыру деп отырмын. Ол үшін оқушылардың 
экологиялық білімді игеруі мектептегі оқу-тəрбие жұмысында екі түрлі бағытта жүргізілетіні 
анықталып отыр. 

Біріншіден сабақ оқытудың барысында экологиялық мəселелердің бір-бірімен 
байланыстырылған ғылыми негізінде қабылдаса, екіншіден сыныптан тыс уақытта 
жүргізілетін тəрбие жұмыстары нəтижесінде, олар табиғат пен қайта түлеген ортаға тиімді 
ету жөніндегі нақты білім мен практикалық тəжірибені, іскерлік пен дағдыны меңгереді. 

Сондықтан экологиялық білім беруде əр түрлі ұйымдастыру формаларын 
пайдаланамыз : олар табиғатқа экскурсия, экологиялық үйірме, факультативтік сабақтар 
жəне сыныптан тыс тəрбие жұмыстары: экологиялық білім беру жəне тəрбиелеудің мақсаты 
мектеп оқушыларының қоршаған ортаның жай күйі үшін азаматтық борышын 
қалыптастыруды қамтамасыз ететін ғылыми білім, шеберлік, көзқарас пен сенім жүйесін 
орнықтыру болып табылады. 

Сыныптан тыс жұмыстарда оқушылардың экологиялық білімдері мен біліктерін 
қалыптастыру мұғалімнің шеберлігіне, оның жалпы кəсіби білімі мен сабақтан тыс 
жұмыстарды ұйымдастыру қабілетіне байланысты. Осының бəрі бір-бірімен үйлесімді жүруі 
оқушылардың экологиялық білімдерінің дамуына жол ашады.  

Біздің зерттеуіміз көрсеткендей, сыныптан тыс жүргізілетін экологиялық 
жұмыстардың басты міндеттері: 

 Оқушылардың экологиялық білімдерін дамытып, оқу іс-əрекетінде белсенділіктерін 
арттыру, яғни, бағдарлама бойынша берілген экологиялық материалдарды тең меңгеруіне 
көмектеседі.  

 Сыныптан тыс экологиялық жұмыстар өткізу жəне оған дайындық барысында 
оқушылардың бақылау жүргізуіне, қарапайым тəжірибелер қоя білуіне, белгіленген 
əдебиеттерді оқуына мүмкіндік берді.  

 Сыныптан тыс жұмыстар практикалық процесте оқушылардың іскерлігін арттыру 
бағытында жүргізілетіндіктен экологиялық білім мен тəрбие беруде олардың табиғатты 
аялауға, қорғауға, имандылыққа, сезімталдыққа тəрбиелеу.  

Сыныптан тыс экологиялық жұмыстардың алуан түрлері бар, бірақ олардың 
əрқайсысының өзінің ерекшеліктері бола тұрса да, бір мақсаттылыққа жұптасып ортақ 
талаптарды іске асырады.  

 Сыныптан тыс жұмыстардың түрлеріне қарай оқушыларды қатыстыру тек қана 
ерікті болуы тиіс. 

 Қандай да жұмыстың түрі болса да, оның қоғамдық жəне қолданбалы бағыты болуы 
керек. 

 Сыныптан тыс жəне мектептен тыс жүргізілетін экологиялық жұмыс түрлерін 
анықтағанда оқушылардың ынта-ықыласына, талабына, бейім-қабілеттеріне мен 
құштарлығына сүйенген жөн.  

 Ұйымдастырылған қандай да бір экологиялық жұмыс түрі болмасын оқушылардың 
белсене қатысуына, ізденушілікке бағыттайтындай болу керек. 

 Балалармен жүргізілетін жұмыстардың əр түрінде жүргізілетін жұмыстардың əр 
түрінде экологиялық бағыт-бағдар басым болғандығы дұрыс. 

 Бұл жұмыстар нəтижелі болу үшін нақты белгіленген күні, мерзімі жəне айқын 
белгіленген кестесі болуы қажет. 

 Сыныптан тыс жəне мектептен тыс экологиялық жұмыстарға оқушыларды түгел 
қатыстыру жағын ойластыру қажет. 

 Экологиялық жұмыс жүргізгенде оқушылардың жас ерекшеліктерін, өмір 
тəжірибелерін, бейім-икемділіктерін ескеру қажет. 

Экологиялық мазмұндағы сыныптан тыс жұмыстардың рөлін арттыруына мынадай 
жағдайлар əсер етеді: 

 Сыныптан тыс жұмыстардың жан-жақты болуы, білім жəне тəрбие беру 
əдістемесінің сапасын көтеруге əсерін тигізеді.  

 Мектеп бағдарламасында оқу материалын экологиялық жұмыстармен 
байланыстыру барысында, оқушылардың білімін жан-жақты жетілдіруге мүмкіндік береді.  
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Сабақ мазмұндары мектеп бағдарламасында шектеулі болуына байланысты күнделікті 
өмірде болып жатқан ғалми техникалық, экологиялық өзгерістерді кеңінен қамти алмайды. 
Сондықтан тек қана іскерлікпен ұйымдастырылған сыныптан тыс жұмыстарды жаңа 
материалдардағы өзгерістерді кең түрде қолдануға болады [2, 62 б.].  

Осыған байланысты сыныптан тыс оқушыларға экологиялық білім беру факультатив 
сабақтар мен табиғи ортадағы жұмыстар жүргізілуі керек. 

Қазақ халқында табиғат пен адам арасындағы байланыс өте ертеректен келе жатқаны 
бəрімізге мəлім. Табиғаттың сансыз сыры мен құбылыстарын түсіндіруге ұмтылу, халықтың 
бойында ақыл санасында табиғат жайындағы танымды табиғатты аялаудың қажеттілігі 
жайында ұғымдарды белгілі жүйемен жинақтауға талпынған. Халқымызда «табиғатым-
тағдырым» деген нақыл сөз бар. Ежелгі дүниеде халқымыз табиғатқа, туған жерге, суға, өзі 
өмір сүріп отырған ортасына көп көңіл бөле білген. 

Табиғат пен адам арасындағы тепе-теңдік бұзылмаған, халқымыздың ауыз 
əдебиетінде де осы табиғат, жер, су, өсімдік, жануарлары бар дүниесіне де өте мəн берілген. 
Ата-бабамыздың өмірлік тəжірибесінен жинақталған, аңыз, əңгіме, нақыл сөз, мақал-
мəтелдернен халық даналығын танып білуімізге болады. Мысалы: 

Жаздың бір күні, 
Қыстың мың күніне татыр – деп жаздың жайма шуақ, елге сондай жайлы екендігін 

тілге тілек етсе, ал мына бір мақалында: 
Тау мен тасты су бұзар,  
Адамзатты сөз бұзар дейді, яғни адам мен табиғатта болатын өзгерістермен 

байланыстыра отырып атады. Жер қадірін жете түсінген, жаз – жайлауда, қыс – қыстауда 
жүргенде, жайлық жерін тоздырып алмауды ойлаған. 

Тау кезеңсіз болмайды, 
Өлке өзенсіз болмайды – деп өмірі көшіп-қонудан басталған халқымыздың 

даналығының бастауы болған табиғат сырын игеріп, оның сан-алуан құбылыстарын түсінуге 
ұмтылды, табиғатпен тіл табысу, оның əр бөлшегін мал жанындай сақталуы өмір заңына 
айналдырылған. Асыл қасиетті мұраларын кейінгі ұрпаққа мирас етіп қалдырған. Ал біздің 
халқымыздың дəстүрді іске асыру, оны жалғастыру ата-бабамыздың асыл мақсаттарының 
орындалғаны, осы тұста негізгі тəрбие беру орталығы əрбір отбасы, балабақша, негізгі 
тəрбиенің жалғастырушы мен жандандырушы арнаулы орта мектептегі тəрбие мен білім 
беру сапасы екендігі белгілі [3, 241 б.]. 

Оқушыларға экологиялық білім беруге бағытталған сыныптан тыс жұмыстардың 
ішінде үйірме жұмысының алар орны өзгеше. Себебі, экологиялық білім беру жүйесінде 
үйірме жұмыстары ерекше міндеттер атқарады. Ол мынадай міндеттер:  

 сабақпен салыстырғанда сыныптан тыс уақытта экологиялық теория мен практика 
мəселелерін оқып, үйренуге мүмкіндік туғызады; 

 оқушылардың теориялық материалдарды меңгеруге экологиялық жəне табиғи қорғау 
мəселелерін дұрыс бағалай алатын практикалық дағдыларын дамытуды ұйымдастыру; 

 оқушылардың экологиялық қабілетін жетілдіре түсу үшін олардың əрқайсысының 
жеке мүдделеріне сəйкес көзқарастарын іс-əрекеттерін іске асыруға мүмкіндік жасау. 

Сонымен қатар экологиялық үйірме арқылы оқушылардың экологиялық жұмыстарға 
белсенділігін өз бетімен сапалы ұғынуға, табиғи орта дүниетанымын қалыптастыратын 
экология курсына деген құштарлығын айтуға болады.  

Мектепте өткізілетін үйірме жұмыстарының барысында «табиғатты аялаушылар» 
жұмыстарының негізгі мақсаты оқушыларға экологиялық білім беру, оны тереңдету, 
күнделікті өмірмен табиғи ортаны тікелей байланыста жүзеге асыруда біршама жұмыстар 
іске асырылады. 

1. Үйірме отырыстарында күнделікті өмірмен, табиғи ортамен тікелей байланыста 
жүзеге асыру. 

2. Жерді тиімді пайдаланумен, оның сапасын сақтауға көңіл бөлу. 
3. Ауаның тазалығын сақтауын дағдыландыру.  
4. Жаңадан отырызылған балауса шыбықтарды қорғауға үйрету. 
Оқушыларға табиғат қорғауға баулу жұмыстары ішінде экологиялық мүмкіндіктерінің 

өзіндік орны бар, оқушылардың экологиялық қорғау əдет дағдылары табиғи ортада іске 
асырылмақ.  

Экологиялық мүмкіндік оқушыларға не бермек?  
 дүниетанудан алған білімдерін тиянақтауға;  
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 табиғатқа деген сезім құштарлығын арттыруға; 
 табиғатпен тікелей байланыста болу нəтижесінде дұрыс мінез-құлықтың, сапалы 

қарым-қатынастың қалыптасуына; 
 табиғат байлығын күтіп, баптауға, бақылаулар жүргізуге, ұқыпты қарауға баулиды. 
Қазіргі уақытта біздің елімізде үйірмелер аз емес. Осы үйірмелер оқушыларды табиғат 

қорғауға тəрбиелеуде айтарлықтай нəтижелер беріп отыр. Дүниетану пəні бойынша пəндік 
апталықтар, тарау бойынша мерекелік кештер өткізуге болады. Мысалы, Табиғи ортадағы 
жұмыстар (Танымжорық) жүргізуге болады. Табиғатқа танымжорық жүргізбей экологиялық 
білім беру мүмкін емес. Экологиялық танымжорық (лат. еxeurcio – жол түрі мағынасын 
білдіреді) табиғатқа жəне мəдени орындарға білім алу мақсатында топталып қатысатын 
экологиялық білім формасы. 

Белгілі педагог, əдіскер К. П. Ягодовский ХХ ғасырдың басында -ақ танымжорық 
жүргізудің негізгі ұстанымдарын ұсынды, ол «танымжорықтың негізгі мақсаты – тірі 
заттардың аттарын жаттау емес, табиғатты бақылауға үйрету».  

Танымжорықтың негізгі объектісі – табиғат құрам бөліктері. Танымжорық өлкетану 
негізінде экологиялық проблемаларды оқып үйренуге, айналадағы ортаны қорғауға, зерттеп 
білуге, дүниетанымды қалыптастырудағы мүмкіндіктер береді. 

Педагог-əдіскер мұғалімдер үшін төмендегідей бірнеше бағыт-бағдар ұсынылады:  
 Табиғатқа танымжорық жасау серуендеу емес, экологиялық білім берудің тиімді 

түрі екенін есте ұстау. 
 Танымжорық мəселелерін ертерек анықтау, алдын-ала жергілікті жермен танысып, 

маршрутын құру. 
 Танымжорық кезінде көзге көрінетін құбылыстар мен көріністер жөнінде əңгімелесу. 
 Оқушыларды шамадан тыс жаңа атаулармен таныстырудың қажеті жоқ, олар 

көпшілік жағдайда ұмытып қалады. 
 Табиғатта білімгерлердің зейінін табиғи объектілерге аудара білу.  
 Оқушылардың шаршағанын уақытында байқап, танымжорықты дер кезінде аяқтай 

білген жөн.  
Танымжорыққа шығар алдында оқушыларға не көретін жəне қалай бақылау керек 

екені түсіндірілді. Оларға жергілікті жерді бағдарлау үшін маршрут жобасын көрсетіп, 
табиғатта өздерін ұстау, мінез-құлық ережелері жөнінде нұсқа беріледі.  

Мұғалім табиғат жөнінде ақын-жазушылардың, суретшілер мен сазгерлердің 
шығармаларымен жете танысып, оқушылардың ұғым, түсініктерін арттыратын ақпараттық 
материалын дайындауға тиіс.  

Мысалы, А. Құнанбаевтың «Көктем», «Жаз», «Күз», «Қыс» деген өлеңдерінде қазақ 
табиғаты толық жəне əсем суреттелген. Ұлы ақын əдеби тілмен табиғаттың өзгерісін, 
өсімдіктердің əсемдік жəне жануарлардың мінез-құлқын шебер суреттейді. 

Танымжорықта қазақ сазгерлерінің əндері мен шығармаларын кең пайдалануға 
болады. Əсем əн мен тəтті күй оқушының түсінігіне жақсы əсер етеді. Əсіресе, Құрманғазы 
Сағырбаевтың «Ақсақ киік», «Сарыарқа» күйлерінің мəні, мазмұны ерекше. 

Табиғатқа танымжорық – оқушыларға экологиялық білім берудің, тəрбие берудің 
бірден-бір табиғи жолы.  

Көптеген мектептерде оқу пəндеріне табиғатты қорғау мəселесіне қатысы бар 
жекелеген тақырыпты өту міндетті түрде жергілікті жердің табиғатын қорғау мəселелерімен 
ұштастырылады. 

Балалармен жүргізілген сұхбатты талқылай келе, олардың жалпы қажеттіліктері мен 
сұраныстарын зерттеп білдік. Енді балалар арасында табиғат қорғау тақырыбында көпшілік 
шаралар жүргізу керектігіне көзіміз жетті. 
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СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ДАЯРЛАУДЫҢ 

ƏЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

«Қазақстан 2020: болашаққа жол» атты Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 
саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасында: «Қазақстанда отбасы əрқашан əлеуметтің 
аса маңызды құраушы элементі ретінде қарастырылып келеді. Ол қоғам болмысының, 
мемлекеттің негізі, адалдық, адамгершілік жəне рухани үйлесім жүйесіндегі маңызды буын 
болып табылады»; «...Өзі жəне өз жақындары үшін əлеуметтік жауапкершілік сезімін 
қалыптастыру отбасындағы тəрбиеден бастау ала отырып, жастар саясаты мəселелерінде негіз 
болуы қажет. Өмірдің құндылығы, қауіпсіздігі жəне оны жалғастыру отбасымен тікелей 
байланысты» - делінген.[1] Мұндай тұжырымдамалық идеялар жастар саясатына, оның ішінде 
статистикалық көрсеткішімен басым келетін студент жастарға əлеуметтік міндет ретінде 
ұсынылып отырғанының өзі отбасындағы жеке тұлғаның қоғаммен өзара əрекеттестігінің негізгі 
құралы екендігінің кепілі болады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында 
тəрбиелеу білім беру жүйесінде жүзеге асырылатын, жалпы адамгершілік құндылықтары 
негізінде білім алушылардың рухын дамыту үшін жағдай жасауға, олардың өмірлік өзін-өзі 
билеуіне, азаматтық жəне кəсіптік тұрғыдан құндылықтарының қалыптасуына көмек көрсетуге, 
жеке адамның өзін-өзі жетілдіру үшін жағдай жасауға бағдарланған нысаналы қызмет ретінде 
қарастырылады. Мұндағы қызметтер өз кезегінде білім алушыларды азаматтыққа, адамгершілік 
құндылықтарға бай етіп қалыптастыруды қоғам алдында міндеттеп отыр. Айтылған тұжырымды 
ойлар қоғамдық жəне отбасылық тұрғыдан нақты қадамдар жасаудың, соған сай iс-шараларды 
қарастырудың қажеттілігін көрсетіп, Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі отбасылық 
жəне гендерлік саясат тұжырымдамасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын (бірінші 
кезең 2017-2019 жылдар) бекіту туралы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің 2016 
жылғы 6 желтоқсандағы №384 Жарлығын іске асыру мақсатындағы қаулысында: «Отбасы 
институтын нығайтуға, отбасылық құндылықтарды ілгерілетуге, репродуктивті денсаулықты 
нығайтуға, сондай-ақ, гендерлік теңдікті ілгерілетуге бағытталған əлеуметтік жобаларды іске 
асыру» бағытын ұйымдастыру жоғары оқу орындары студенттерінің отбасы -адамгершілік 
құндылықтарын қалыптастыру мəселесінің өзектілігін айқындай түседі.[2] Бұл құжаттардағы 
айтылғандардың барлығы қазіргі студент жастарды отбасылық өмірге даярлау, неке-отбасылық, 
бала-ата-аналық қатынастар мəселелерінде педагогикалық-психологиялық тұрғыдан қолдау 
жұмыстарын ұйымдастырудың қажеттілігін дəлелдейді  

Қазақстандық қоғамның бірлігі əртүрлі сатыдағы ұрпақтар үшін ортақ болып саналатын 
дəстүр мен рухани -адамгершілік құндылықтар арқылы анықталады. Мұндағы білім беру қоғам 
дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірі болмақ. ЖОО білім беру үдерісі əрқашанда субъект 
ретінде кəсіби іс-əрекетке даярлап, қоғам прогресіне белсенділік таныта отырып, жетекші 
болатын рухани толысқан тұлға дамуына бағдарланады. Бүгінгі таңда жастар санасына ұлттық 
құндылықтарды сіңіруде, олардың құндылық бағдарларын дұрыс қалыптастыруда отбасының 
алатын орны ерекше екені анық. Себебі, отбасы адам баласының алтын діңгегі, оның адамзат 
ұрпағына деген ықпалын өмірдегі басқа еш нəрсенің күшімен салыстыруға болмайды, ата-
ананың балаға деген тəрбиесінің орнын ешнəрсе толтыра алмайды. Отбасының қоғамдағы 
əлеуметтік-тарихи тəжірибені жинақтау əрі тарату қызметінің ерекшелігіне байланысты. Осы 
тұрғыда жастардың отбасы туралы түсініктері жəне болашақ отбасы өміріне дайындығы қай 
кезде де болмасын өзінің өзектілігін жоймайтын мəселе. Қазіргі таңда жастар əлеуметтенудің бір 
қиын кезеңінде өмір сүріп жатыр.  

Ғалымдардың зерттеулері бойынша қоғамда жастардың отбасы туралы түсініктеріне 
ықпал ететін факторларға мыналарды жатқызуға болады: отбасындағы рөлдерді бөлуге əсер 
етпей қоймайтын əйелдер эмансипациясы, еркін қатынастарға əлеуметтік төзімділік, 
азаматтық некеде тұруға тенденцияның артуы, «өмірге аз бала əкелуге» бағдарлану т.б. 
Осылардың ішінде маңызды əлеуметтік мəселелердің бірі – ресми емес (азаматтық) некелер 
санының артуы болып табылады. Азаматтық некені қалаудың басты себебі – ерлі-
зайыптылардың отбасы, бала үшін жауапкершілік алуға дайын болмауы болып табылады. 
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Осыған байланысты, азаматтық некеде тұратын отбасы көп жағдайда деструктивтілігімен, 
жанжалға бейімділігімен, қауіпсіздік деңгейінің төмендігімен ерекшеленеді  

Отбасына байланысты ресейлік жəне шет елдік ғылымда қойылған негізгі 
проблемаларды талдаудың белгілі тəжірибесі бар.Отбасы мен неке мəселелері 
М.С.Мацковский, А.Г.Харчев, В.АСисенко жəне басқа да ресейлік ғалымдардың 
еңбектерінде қаралған.Шет елдік мамандардың ішінде Э.А.Тийт,Ф.Я.Варга,Д.В.Винникотт 
жəне тағы басқа зерттеулерінде ашылып көрсетілген.  

Қазақстан педагогикалық ғылымында С.Қалиев, .С.Ұзақбаева, С.Ғаббасов, З.Əбілова 
жəне тағы басқа ғалымдар өз еңбектерінде отбасы проблемаларын этнопедагогика 
тұрғысынан кең зертеп, педагогика, психология,өнер жəне əлеуметтану ғылымдарымен 
байланысының нығайуына үлкен еңбек сіңірген. 

Қазақ отбасы туралы мəселелер А.Биекенова, Е.Мұқанғалиева, М.Баймұқанова, 
А.Бекжігіт, Ə.Ыстыбай, Б.Айтмамбетова еңбектерінде де жан-жақты қарастырылған. 

Дегенмен ғалымдардың еңбектерін саралау барысында жоғары оқу орындар 
студенттері отбасына мəселелері өз деңгейінде зерттелмегендігі айқындалды. Осы тұрғыдан 
алғанда қазіргі заманғы əлеуметтік-мəдени өзгерістер жағдайында жоғары оқу орындары 
студенттерінің отбасы адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруда: - қоғам мен 
мемлекеттің өскелең ұрпақта отбасы құндылықтарын қалыптастырудың объективті 
əлеуметтік сұранысы мен қазіргі қоғамдағы отбасы мəртебесінің нақты алатын орны, 
қоғамдағы əлеуметтік институттың, отбасындағы ата-ананың рөлінің төмендеуі мен білім 
беру мекемелерінде оларды қалыптастыру үрдісінде жаңа əлеуметтік-экономикалық 
шарттардың ескерілмеуі арасында, отбасы-адамгершілік құндылықтарды қалыптастырудағы 
студенттің субъективті белсенділігі мен зерттелінетін үрдісті ұйымдастыру бойынша 
бірлескен іс-əрекетке кəсіби дайындығы арасында қарама-қайшылықтар туындап отыр.  

Алайда, қоғамдағы əлеуметтік процестер студенттерді отбасылық өмірге дайындау 
процесін айтарлықтай күрделендіреді, қалыптастыру қажеттілігін күшейте отырып, 
отбасылық ұстанымдарды, бірлескен өмірге ішкі даярлықты тəрбиелеу, тиімді жаңа əдістер 
мен формаларды іздеу қажеттілігін тудырады. Кəсіби білім жүйесінде ұзақ уақыт бойы бұл 
проблема өзінің шешімін табыла алған жоқ.  

Білім беру жүйесінің жаңа ережесі əлеуметтенудің басқа, жаңа үлгілері бар екенін 
болжайды. Қазіргі таңда қоғамның отбасы мен некеге деген ықыласы бұрынғыдан да 
маңызды болып отыр. Бұл ықылас отбасының адами тіршілік əрекетінің барлық аясымен 
байланысқан. Қоғамның орнықтылығы жəне оның ішкі байланыстарының басымдылығы 
отбасы институтының жағдайына тəуелді болады. Отбасы қазір қандай болса, бұрын да 
сондай маңызды болған жəне əр уақытта əлеуметтік қоғамда субьект те, объект те болып, 
өзінің табиғатын үнемі өзгертіп, адамзат тарихында əлеуметтік міндеттерді шешудің 
əрқашанда алдында жүрді. Отбасы мен некенің институты осы өзгерістерде қаншалықты өз 
сапасының жаңасын тауып, ескісін жоғалтатыны қоғам мен мемлекеттің өзара қатынасына 
байланысты. Отбасы мемлекеттің орнықсыздық жағдайында өз табиғатының белгілі бір 
тұрақтылығын жоғалтты. Жаңа шарттар отбасына ұтымды, дұрыс көзқараста қарауды 
мəжбүр етеді. Отбасы ақпаратты қоғамда ерікті жүріс-тұрыс формасында əлеуметтіліктің 
қоғамдық типіне негізделеді, онда отбасы мүшелері тең, азат, осыдан олардың арасындағы 
құмарлық – табиғи байланысты емес, ұтымды, талғап алатын қарым-қатынас пайда болады. 
Осының негізінде отбасына қоғам тарапынан қатынас та өзгеруі тиіс.  

Ғылыми зерттеулер бойынша отбасылық өмірге дайындыққа əсер ететін негізгі 
əлеуметтік-экономикалық факторлар айтуға болады: 

əлеуметтік-кəсіптік білім жүйесінде əлеуметтік қолдау; қарым-қатынастар, 
отбасылық өзгерістердің сипаты мен динамикасының сəйкестігі;  
жалпы əлеуметтік-экономикалық даму қажеттіліктеріне, жоғары деңгей кəсіби жəне 

əлеуметтік дайындық; 
бəсекеге қабілетті жəне əлеуметтік бейімделген мамандар; 
болашақ маман тұлғасын əлеуметтік-кəсіби дамыту: 
болашаққа ұмтылу, тиімді жоспарлау; 
əлеуметтік жəне кəсіби белсенділік; əлеуметтік ұтқырлық; 
өз іс-əрекеттері үшін жауапкершілік; 
əлеуметтік жəне кəсіби құзыреттілігі. 
Тағы да ескеретін фактор –ол студенттік шақ. Студенттік шақ қиын əрі сыналатын кезең 

деп табылады. Бұлай бағалаудың себебі, біріншіден, осы уақытта болатын көптеген сапалық  
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өзгерістерге байланысты. Өйткені, бұл өзгерістер кейде оның бұрынғы ерекшеліктерін, 
мүдделері мен қарым-қатынастарын түбірінен өзгертетін сипатта болады. Мұның өзі 
біршама қысқа мерзімде болуы мүмкін, көбінесе күтпеген жерден болады да, даму процесі 
секірмей, қауырт сипат алады деп көрсетті. Бұл болып жатқан өзгерістер екінің бірінде, бір 
жағынан, студенттің өзінде əртүрлі сипаттағы елеулі субьективтік қиыншылықтардың 
болуымен қабаттасса, екінші жағынан, оны тəрбиелеудегі қиыншылықтармен ұштасады.  

Студенттік шақтың басында балалар сырт пішіні жағынан да, мінез-құлығы жағынан 
да ересектерге ұқсамайды, олар əлі көп жүгіреді, де көп ойнап, алысып-жұлысып, тіпті 
тентектіктер жасайды. Сонымен қатар, өз дегендерін істеп, байыз таппайды, қызу да 
шамданғыш, əр түрлі салада белсенділік танытады, көп жағдайда, ұшқалақ, ынта білдіріп, 
ден қоюы да, біреуді жақсы көруі, қарым-қатынасы да тұрақсыз бола отырып, басқаның 
ықпалына оңай көнгіш келеді. Алайда балалығы қаз-қалпында болып көрінетін сырт көрініс 
алдамшы болады да оның сыртында жаңаның қалыптасуының маңызды процесстері жүріп 
жатады. Студенттер көбінесе əлі де бала болып жүріп, байқаусыз есейеді. Ересектіктің 
қалыптасу процесі көзге бірден түсе қоймайды. Оның көріністері мен нышандары əр алуан 
жəне сан сипатта болады. Студенттік шаққа тəн əлеуметтік белсенділік сипаты ересектер 
дүниесіндегі жəне олардың қарым-қатынастарындағы бар өлшемдерді, құндылықтар мен 
мінез-құлық тəсілдерін меңгеру алғырлығы болып табылады. Студенттің жаңа құқыққа ие 
болу ниеті ең алдымен ересектер мен қарым-қатынастың бүкіл саласын қамтиды.  

Студенттік отбасы-бұл жас отбасылармен жалпы сипаттамасы бар неке 
қатынастарының ерекше түрі, бірақ сонымен бірге олардан əлеуметтік рөлдердің көп 
болуымен жəне міндеттердің көп бөлігін біріктірумен ерекшеленеді. Студенттік некенің 
ерекшелігі ерлі - зайыптылардың ерекше қызметі-оқу, əлеуметтік жағдайдың уақытша болуы 
болып табылады. Біздің зерттеуде "Студенттік отбасы" түсінігімен екі серіктес - жоғары оқу 
орнының күндізгі бөлімінің студенттері, яғни күйеуі мен əйелінің əлеуметтік жағдайы 
бойынша гомогенді (біртекті) одақ болжанады. Бұл серіктестерге 22 жылдан аспайтын, ал 
бірге тұру өтілі 2 жылдан аспайтын одақ. Студенттік отбасында балалар жоқ немесе олар екі 
жылға дейін кішкентай.  

Отбасын қалыптастыру жолындағы күрделі міндеттердің бірі неке қатынастарына 
кірудің əлеуметтік-психологиялық дайындығы, серіктестердің өзінің əлеуметтік мəртебесін 
сезінуі, "мен - тұжырымдамадан" құндылықтар жүйесін "біз - концепциядан"қайта пайымдау 
болып табылады. 

Отбасылық өмірге əлеуметтік-адамгершілік дайындық азаматтық жетілуді (жасы, 
білімі, кəсібі, адамгершілік санасының деңгейі), экономикалық дербестік, денсаулық 
болжайды. Отбасы өміріне уəждемелік дайындық отбасы құрудың негізгі себебі ретінде 
махаббат, дербестікке дайындық, құрылған отбасы үшін жауапкершілік сезімі, бала тууға 
жəне тəрбиелеуге дайын болу болып табылады. Отбасы құруға психологиялық –
педагогикалық дайындық-бұл адамдармен қарым-қатынас жасаудың дамыған 
дағдыларының, бейбітшілік пен отбасылық өмірге деген көзқарастың біртұтастығы немесе 
ұқсас болуы, отбасында салауатты моральдық-психологиялық ахуал жасай білу, мінездегі 
«мен» сезімнің тұрақтылығы, отбасының əрбір мүшесі үшін дамыған жауапкершілік 
сезімінің болуы. Отбасы құруға педагогикалық дайындық педагогикалық сауаттылықты, 
шаруашылық-экономикалық біліктер мен дағдыларды, жыныстық тəрбиені қамтиды.  

Сонымен, қазіргі отбасыларда кездесетін əлеуметтік-психологиялық мəселелер: 
тұлғалық қарым-қатынасында қиындықтары бар, тұрмыс деңгейі төмен, оны көтеруге 
ұмтылмайтын, физологиялық зорлық зомбылығы бар, сондай-ақ, тəрбиелілік потенциялы 
төмен, балаларын қоғам мен көше тəрбиелейтін немесе гиперлік болмаса шамадан тыс гипер 
қамқорлықпен тəрбиеленген баласы бар отбасылар көптеп кездеседі. Қазіргі жас отбасылар 
шын мəнінде адами, психологиялық көмек пен қолдауға мұқтаж.  

Біздің ойымызша, бүгінгі күні орын алған отбасылық дағдарыстарды қарастыра 
отырып, мұндай мəселелер туындамауы үшін студент жастарды отбасылық өмірге 
дайындаудың теориялық жəне əдістемелік негіздерін ұсыну қажет. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1.«Қазақстан 2020: болашаққа жол»/ Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 

2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы.  
2.Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі отбасылық жəне гендерлік саясат 

тұжырымдамасы. 
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СТАТУС МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Современный человек находится под массированным воздействием того, что 

называют эстрадой, шоу-бизнесом, популярной , легкой, массовой музыкой. Каждое из 
данных понятий акцентирует разные характеристики, грани одного и того же феномена. В 
контексте данной статьи нас интересует обозначение этого феномена как массовой музыки. 
В понятии массовой музыки зафиксирован объектный статус человека, на которого 
направлены музыкальные воздействия. Специфика массовой музыки состоит в том, что это 
музыка, не творимая массами, а предлагаемая им, изготовленная для них. Человек массы – 
это человек, не способный к творчеству, тот, «кто не ощущает в себе никакого особого дара 
или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что он – «точь-в-точь, как все 
остальные», и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, счастлив чувствовать себя 
таким же, как все»; «кто снисходителен к себе, доволен собой, кто живет без усилий, не 
стараясь себя исправить и улучшить, кто плывет по течению» [1, с.121].  

Главная функция массовой музыки – отключение от серых будней реальности, но 
чтобы попасть в этот праздничный мир не требуется ни подготовки, ни каких-либо 
душевных усилий, потому что обращена она к низшим, готовым, сформированным природой 
содержаниям человеческого существа, к физиологическому уровню его проявлений. 

 если собственно человеческая реальность у всех людей разная, поскольку 
формирование ее пространства находится в зависимости от пути, пройденного индивидом 
совместно с другими людьми, - и в этом корень отличия различных музыкальных культур, - то 
биологическая, физиологическая основа едина. И поэтому массовая музыка, базирующаяся на 
физиологической основе, является областью унифицированных, шаблонных, стереотипных 
реакций. Как справедливо замечает Дж.Михайлов: «Массовая культура, вне зависимости от 
места, где ее производят, является индустрией стандартов выражения и болванок эмоциональных 
моделей. Не обладая подлинной этической ценностью, она разрушает традицию, принося взамен 
шаблон и стандартизацию эмоционального строя» [2, с.25].  

Массовая музыка является своеобразным зеркалом современного индивида, в силу 
отрыва от других людей и самозамыкания на собственной самости превращающегося в 
существо, лишенное своего лица, собственной индивидуальности, человека-толпу, человека-
массу. По существу она является свидетельством человеческой деградации, формой 
расчеловечивания человека, погружения его в стихию «животного активизма». Являясь 
проявлением человеческой частичности, для индивида, замкнутого ее рамками, она 
становится заслоном на пути к высшим уровням человеческого бытия, создавая иллюзию 
полноты, свободы и яркости существования. 

Учитывая, что вступающий в жизнь индивид оказывается под тотальным 
воздействием именно такой музыки, то социализация в этих условиях есть проявление 
конформистской позиции, принятие эстетических (точнее сказать, антиэстетических) норм за 
единственно возможные, что означает воспроизводство этих норм в своем собственном 
существовании и участие в разрушительном, анти-культурном процессе. Конструктивная же 
позиция может быть выражена как преодоление этих норм, как прорыв к иным, собственно 
человеческим горизонтам существования. Такой прорыв становится возможным на пути 
музыкального просвещения широких масс, приобщения их к серьезной, классической 
музыке, в которой сконцентрирован чувственный, эмоциональный опыт человечества во 
всем его разнообразии, тонкости и глубине. 

При этом нельзя отождествлять музыкальное просвещение с информированием о 
музыке и музыкантах. Такое отождествление встречаем, например, у С.П. Полозова, для 
которого «просветить» или «информировать» означает «сообщить кому-либо знания, 
распространить достижения культуры», что делает человека образованнее» [3, с.62]. 
Сходным образом понимает просвещение как «процесс распространения в социуме 
феноменов музыкальной культуры» Н.Л.Савельева» [4]. 

Основой обозначенного понимания является контекст разделенной деятельности, при 
которой имеется группа людей, ставящих цели, и группа людей, выполняющих волю тех, кто 
осуществляет целеполагание. Критерием успешности понятого таким образом просвещения  
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становятся формальные моменты - объем функционирующей в обществе музыкальной 
информации, количество охваченных концертами людей, концертных залов, 
звуковоспроизводящей аппаратуры, звукозаписей и т.д. При этом в обществе может 
существовать сколько угодно самых передовых знаний и технологий, прекрасных 
музыкальных произведений, о которых человек может информироваться, но которые могут 
не быть им адекватно воспринятыми в силу отсутствия личностных смыслов, мотивации в их 
освоении и т.д.  

Именно об этом пишет В.И. Петрушин: «Одной из парадоксальных ситуаций, 
сложившейся к настоящему времени в области музыкальной жизни, является то, что, с одной 
стороны, мы имеем большую армию высокообразованных музыкантов, готовых предложить 
своим слушателям массу музыкальных впечатлений самого высокого уровня, а с другой 
стороны, большое количество потенциальных потребителей музыки не особенно озабочены 
повышением своей музыкальной культуры и удовлетворяют свои музыкально -эмоциональные 
потребности музыкой невысокого, мягко говоря, художественного качества» [5, с.329-330].  

Совершенно иное значение просвещение приобретает в контексте целостной 
деятельности, где ставят цели и достигают их одни и те же люди или группы людей. 
Просвещение тогда становится процессом и условием становления, самосозидания человека 
через его собственное волевое усилие, контекстом формирования человека как субъекта, его 
внутреннего, личностного роста как микрокосма, становящегося равнозначным и 
равномощным космосу большому – тому общественно-природному целому, которое 
породило те или иные культурные явления.  

Именно такое понимание встречаем у И.Канта , писавшего: «Просвещение – это 
выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по 
собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком 
без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это 
такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и 
мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей 
мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения» [6, 
с. 127]. Результатом просвещения для И. Канта является критически, самостоятельно 
мыслящий человек.  

Подобным же образом понимал просвещение М. В. Ломоносов. Он считал, что цель 
просвещения – научное образование человека, которое подводит к пониманию главенства 
общественной пользы над личными интересами. По убеждению М.В. Ломоносова, развивать 
следует не просто разум, а пытливый ум, ориентированный на творчество [7]. 

Главная забота просветителя – не навязывание каких-либо партикулярных взглядов и 
мнений, а утверждение идеалов Истины, Добра и Красоты. Э.В. Ильенков пишет о 
философах французского Просвещения, которые «стали рассматривать Человека как 
«высшую цель », как «самоцель» и отбросили взгляд на него как на «средство» 
осуществления каких бы то ни было «внешних» и «посторонних» целей , какими бы 
высокими и благородными они ни казались. Человека не следует рассматривать как игрушку, 
как орудие, как марионетку в руках кого-то вне его находящегося – будь то папа или король, 
владелец власти или имущества, золота или знаний» [8, с.125]. 

Среди основных характеристик музыкально-просветительской деятельности 
необходимо отметить следующие. 

Во-первых, эта деятельность связана непременно, принципиально с высокими 
образцами, накопленными в человеческой культуре, с сохранением этих образцов и их 
актуализацией в жизнедеятельности тех, к кому они обращены. Ведь сама этимология слова 
просвещение связана со словом свет. Просвещение – это приобщение к высшему началу, к 
Свету, который должен пройти через души слушателей. Именно так понимали и понимают 
просвещение великие просветители современной эпохи А. Швейцер, Л. Бернстайн, Э.Вилла-
Лобос, З. Кодай, К . Орф, Ш. Сузуки, Д. Кабалевский, В. Медушевский, Д. Мацуев, Ж. 
Аубакирова и др. И эта деятельность всегда предполагает значительные усилия со стороны 
устремленных к Свету. Как писал Л. Бернстайн, человек следует великой традиции 
«проникать тьму посредством разума, биться головой о каменные стены, чтобы иногда 
уловить отблеск света» [9, с.13].  

Во-вторых, это деятельность эстетическая. Эстетическое – сфера собственно 
человеческой чувственности, осмысления мира с точки зрения прекрасного, безобразного, 
возвышенного, низменного, трагического, комического и т.д. В музыке воплощено огромное  
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разнообразие идей, человеческих эмоций и характеров. Научиться их осмысливать, лучше 
понимать себя и других людей, читать книгу жизни во всем ее разнообразии и глубине - 
важнейшая задача эстетического воспитания.  

Многие исследователи , говоря о специфике музыкально-просветительской 
деятельности отмечают, что это такая форма общения музыкантов и слушателей, в котором 
наряду с эстетическим компонентом важную роль играет познавательный компонент. Знать о 
композиторах, вехах их творческого пути, датах написания произведения, количестве частей 
 них и т.д., безусловно, необходимо для грамотного человека. Но, тем не менее, знания о 
музыке и музыкантах – не главное, что должно быть сформировано в результате 
музыкально-просветительской деятельности. Результатом музыкально-эстетической 
деятельности должно стать прежде всего формирование эмоционального интеллекта. 

 значении последнего В.И. Петрушин пишет: «Без развитой сферы чувств, 
включающей переживания других людей, личность не может быть признана гармонично 
развитой. Более того, такой человек рискует стать психологическим инвалидом, которого не 
могут спасти никакие бы то ни были академические или профессиональные успехи» [10, 
с.82]. И музыкальные занятия – совершенно уникальный, ничем не заменимый контекст 
формирования гармоничного человека с развитой не только интеллектуальной сферой, но и 
чувственной.  

Таким образом, мы выявили два подхода к осмыслению феномена музыкально-
просветительской деятельности. 

Первый подход, обусловленный контекстом разделенной деятельности, связан с 
рассмотрением последней как деятельности по передаче готового знания, не затрагивающей 
личностных смыслов тех, на кого эта деятельность направлена.  

Второй подход, обусловленный контекстом целостной деятельности, связан с 
пониманием феномена музыкального просветительства как процесса самосозидания и 
самостановления индивида. Важнейшей задачей музыкально-просветительской деятельности  
 таком случае становится создание условий для того, чтобы культурные достижения 
человечества стали живым, актуальным состоянием каждого отдельного человека. 

Одним из важнейших условий этого процесса является встреча с Личностью, 
человеком, который аккумулирует в себе достижения культуры, в процессе совместной 
деятельности с которым происходит не просто обмен информацией, а подлинное духовное 
общение. Такое духовное общение имеет место далеко не во всякой музыкальной 
деятельности, даже и основанной на самой высокохудожественной музыке. Сами по себе 
серьезная, классическая музыка и деятельность, с нею связанная, не являются гарантом 
эмоционально-нравственного развития человека. В этом плане просто говорить о совместной 
музыкальной деятельности как контексте гармонизации человеческих отношений, без учета 
способа ее осуществления, представляется достаточно абстрактным.  

Так, представитель феноменологического направления в музыкальной педагогике Дж. 
Смит, утверждает, что совместная музыкальная деятельность поможет людям преодолеть 
социально-психологический «недуг» изолированности и отчуждения. «Семья из четырех 
человек, - пишет он, - в каждодневной жизни должна вести себя более или менее наподобие 
квартета, играющего Моцарта… все же общество сходно с большим оркестром или хором»  
[Цит. по: 11, с.29]. 

Однако помимо выяснения чрезвычайной важности вопроса – какого рода, качества 
поются песни хором, необходимо различать, какой тип общественной связи реализуется в 
процессе исполнения – либо заинтересованно-личностная связь осуществляющих взаимное 
духовное восхождение индивидов, либо внешнее взаимодействие равнодушных и чуждых 
друг другу функциональных единиц, исполняющих свои роли, связь, где есть победители и 
побежденные, лидеры и аутсайдеры.  

В последнем случае совместная музыкальная деятельность не может стать контекстом, 
 котором снимается отчуждение, как не может она спасти и от духовного обнищания, от 
абстрактности, ущербности, частичности мироотношения. В плане иллюстрации этого 
положения крайне показателен рассказ П.Зюскинда «Контрабас», герой которого признает, что 
«музыка – это всегда человечность», однако в отчаянии от того, что ему не хватило таланта 
играть на скрипке, сочинять, дирижировать, а выпала доля «пилить» на ненавистном контрабасе. 
Ведь «оркестр, - как он говорит, - это копия человеческого общества. И там и там тех, кто и так 
вынужден выполнять грязную работу, презирают к тому же за это другие. Он даже хуже, чем 
человеческое общество, оркестр, поскольку в обществе я бы имел – позволю 
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себе помечтать – надежду, что когда-нибудь поднимусь по иерархической лестнице вверх и 
однажды с вершины пирамиды взгляну на тех, кто пресмыкается внизу» [12, с.68].  

Очень близкий пример зависимости социального статуса музыканта от роли, которую 
играет инструмент в воссоздании музыкального целого, можно привести и из восточной 
музыки. Исполнители на инструменте тонбак – иранском барабане в форме кубка, 
выполняющем по преимуществу аккомпанирующую функцию, – всегда считались 
второсортными, низшим классом и были вынуждены терпеть оскорбления и унижения от 
других музыкантов  

Приведенные примеры являются яркой иллюстрацией того, что организация 
музыкальной деятельности является своеобразной проекцией организации общественного 
пространства и отражает особенности его устройства.  

 условиях разделенной деятельности, господствующей в современном обществе, 
более очевидными и естественными видятся внешние музыкальные воздействия на человека, 
приобретающего статус объекта.  

Целостная деятельность, всегда являющаяся основой диалога и сотворчества, 
становится контекстом снятия отчуждения и реализации человеком личностной, субъектной 
позиции. Целью такой деятельности становится не воспроизводство потребляющих 
развлекательные музыкальные продукты масс, а формирование сообщества уникальных 
личностей, осуществляющих совместное становление в соответствии с творческой 
сущностью человека.  

 глобальном плане перспективное развитие человека в процессе музыкальной 
деятельности возможно лишь в результате коррекции общественных связей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ НРАВСТВЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ И ФИЛОСОФИИ 

ШАКАРИМА КУДАЙБЕРДИЕВА) 
 

 условиях значимых изменений, которые происходят в казахстанском обществе, 
интерес к разработке проблем воспитания приобретает особое значение. Эти изменения 
требуют появления принципиально новых подходов к пониманию сущности, содержания, 
особенностей, направлений и методов современного воспитания молодых людей.  
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Реализация духовно-нравственного воспитания как ориентира современной системы 
образования является достаточно сложной задачей и, несомненно, нуждается в научном 
обосновании, а также в методическом и технологическом сопровождении. Анализ 
современной философской, культурологической и психолого-педагогической литературы 
показывает, что понятие «духовность» рассматривается в связи с внутренним состоянием 
личности, мировоззрением и иерархией ценностей человека, идеологическими и 
нравственными установками, достижением социально значимых целей, ориентированностью 
личности на деятельность во благо общества, поиском нравственных абсолютов и смысла 
жизни, религиозной и светской верой. В феномене «духовность» заключается высший 
уровень развития и саморегуляции зрелой личности, ориентированной на базовые 
человеческие ценности.  

Современный педагогический словарь определяет духовное воспитание как 
формирование ценностного отношения человека к жизни, обеспечивающего его устойчивое 
и гармоническое развитие. «Нравственное воспитание - это формирование нравственных 
отношений, способности к их совершенствованию и умений поступать с учетом 
общественных требований и норм, прочной системы привычного, повседневного морального 
поведения» [7, 23с.]. 

При формировании нравственного облика человека большую роль играет, как 
известно, пример человека, который является авторитетом для всего народа. Для народа 
Казахстана таким примером, безусловно, является личность, судьба, творчество Шакарима 
Кудайбердиева, 160-летие которого наша страна отметила в 2018-ом году.  

Несколько слов об этом человеке. Шакарим был человеком независимого и 
оригинального ума. Он никогда не отказывался от своих убеждений, которые формировались  
 него не наспех, а были результатом длительных духовных поисков, настойчивых 
исследований, глубоких размышлений. Свидетельством тому является его замечательное 
философское произведение «Три истины», в работе над которым Шакарим использовал 
колоссальное количество источников, вышедших из-под пера представителей различных 
философских направлений, учёных-богословов, представителей христианской, 
мусульманской, буддийской и других религий. По мнению Шакарима: Честный труд, 
Совестливый разум, Искреннее сердце - вот три качества, которые должны господствовать 
над всем. Без них не обрести в жизни мира и согласия. 

На основе глубокого изучения различных концепций духовности Ш. Кудайбердиев 
создал собственное учение, в основе которого лежит идея духовного возрождения человека 
через укоренение в нём такого нравственного чувства, как Совесть. «Человеческую 
скромность, справедливость, доброту в их единстве я называю мусульманским словом 
уждан, русским - совесть», - писал он [3].  

По мысли Шакарима, причиной, ведущей к возвышению души, является нравственная 
чистота человека, его помыслов и дел. Обеспечить ее может совесть, как высшее нравственное 
чувство, преграда к аморальным поступкам и начало стремления к добродетели. Совесть есть 
мера нравственности человека. Полное отсутствие совести делает человека не способным 
установить разницу между добром и злом, добродетелью и пороком. Именно поэтому Шакарим 
считает, что нравственное возрождение человека, в условиях утраты нравственных и 
мировоззренческих ориентиров, возможно только через обращение к совести.  

Согласно Шакариму, совесть есть высшее желание и потребность души, так как 
«душа является такой сущностью, которая никогда не исчезает, не поддаётся порче, а с 
каждым разом всё совершенствуется, идёт к возвышению. Это потому, что она делает для 
себя обязательными такие причины, которые ускорили бы её возвышение» [6, 96 c.]. 

Совесть наделяет личность такими значимыми для человека свойствами, как: гуманное 
отношение к другим, стремление избежать унижающих человеческое достоинство деяний, 
честный труд и т.д. Личность вне названных смыслов утрачивает свой человеческий облик 
[См. об этом: 4, 150с.]. 

Совесть представляет собой своеобразную субстанциональную основу души, 
универсальный закон ее возрождения и развития; совесть позволяет сохранить человечность и 
личное нравственное достоинство. Признание совести как необходимой духовной опоры 
человека отвращает его от зла и нравственной скверны, определяет путь праведной жизни. 
Таким образом, смыслом человеческого бытия должно стать собственное нравственное 
совершенствование, стремление к добру как изначальный смысл жизнедеятельности человека, 
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обеспечивающий его личностный успех. Согласно философии Шакарима, вне этих смыслов, 
индивид утрачивает свою подлинную человеческую сущность и природу.  

Мыслитель в лучших традициях просветительства утверждает, что если отдельно 
взятый человек, честный и разумный, не будет причинять зла другим индивидам, то, имея 
подобное качество на массовом уровне, люди и общество в целом обретут благополучие. 
Таким образом, необходимым условием искоренения пороков человека является 
гуманизация общества, осознание того, что от духовного здоровья отдельно взятой личности 
зависит духовно-нравственный облик социума в целом. Ш.Кудайбердиев убеждён: истина не 
познаётся только лишь чувствами, поскольку они переменчивы и обманчивы; верное 
познание даёт только разум, так как «истину человек видит и воспринимает не просто 
глазами, а глазами разума» [6, 25 с.].  

Разум в единении с нравственной волей формирует человека, поведение которого 
отличается разумностью и нравственностью; знание добродетели должно совпадать с 
поступками человека, что и составляет мудрость, так как «о мудрости и уме разумного, о мощи 
сильного, о виртуозности мастера мы судим по их делам» [6, 27 с.]. Итак, именно духовность как 
основа человечности и условие, придающее общественному развитию гуманную 
направленность, является центральной проблемой философии Шакарима Кудайбердиева.  

Духовность есть условие реализации социальности человека и средство его 
очеловечивания; с утерей духовности деятельность людей обессмысливается в силу того, что 
главное ее предназначение не только в создании материально-вещных условий и 
предпосылок существования в целом, а в воспроизводстве человекозначимых смыслов как в 
самой деятельности, так и в ее продуктах и результатах. 

Вымывание духовных ценностей из индивидуального и общественного сознания ведет 
 росту отчуждения человека от общества и, как следствие этого, к расцвету пороков, 
эгоистических устремлений в умах современников, социальной конфликтности. 

Растущая бездуховность человека и общества усугубляет социальные проблемы, 
значительно отодвигая историческую перспективу их решения. Именно духовность может 
вернуть веру человека в собственные силы, ликвидировать социальную апатию и 
безысходность масс; просвещение и обращение масс к культуре есть путь становления 
духовности, путь осознания жизненной необходимости социальных преобразований.  

Определяя духовность как общечеловеческое качество, как универсальную меру 
человечности и культуры в индивиде, а ее отсутствие во внутреннем его измерении как 
показатель и критерий антигуманизма и бескультурья, Шакарим рекомендует введение 
новой учебной дисциплины, концептуально и научно обоснованной, именуемой им наукой 
СОВЕСТИ. По его замыслу, главной ее задачей и предназначением является духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения, включающее взращивание гуманных 
человеческих качеств и формирование чувства отвращения к человеческим порокам и 
низменным качествам. Не имея возможности ввести в обучение такой предмет и не 
покушаясь на возможности курса литературы, мы тем не менее должны давать возможность 
учащимся обращаться к философии величайших личностей. Но как разумно, бережно, 
ненавязчиво делать это в условиях сверхдоступности всякой информации и, как правило, 
информации, которая не вызывает у молодого человека желания осмысливать, 
самостоятельно анализировать? Полагаем, что, подобно современному уроку, когда 
учащимся не предлагается готовых знаний, а рекомендуется их «добыть» самостоятельно, 
классный час тоже должен измениться содержательно и методически.  

Хорошо, когда учащиеся получают информацию о Шакариме, его таланте, о его образе 
мыслей и идеях не в готовом виде от преподавателя, а сами задействованы в процессе поиска и 
интерпретации интересных фактов жизни и творчества. Поэтому, как нам представляется, 
методически оправдано предложить учащимся самим разработать проект сценария мероприятия, 
посвященного мыслителю, писателю, переводчику, учителю - Вечер памяти «Наследие 
Шакарима». Конечно, придется подсказать некоторые идеи, например, о существовании 
короткометражного документального фильма, повествующего о человеческом, научном и 
писательском подвиге Шакарима Кудайбердиева. С подбором же стихотворений «О себе», «Кану 
я, но будут жить мои стихи..», «Коварен мир…» и др. учащиеся вполне могут справиться 
самостоятельно. Хорошо, если мероприятие будет проведено отчасти в интерактивном режиме: в 
память о проведенном времени гости литературного вечера смогут прочитать вслух по одному из 
высказываний Шакарима, которые и станут для одних вдохновением, для других - 
предупреждением, для третьих - напутствием.  
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 завершение вечера зрителям будет предложено поделиться своими мыслями и чувствами. 
Оставленные записи позволят организаторам мероприятия понять, насколько высоко будет 
оценен их труд присутствующими преподавателями и сокурсниками. Такое мероприятие 
станет наверняка неформальным, поскольку и разработка, и проведение мероприятия будут 
делом имиджа самих учащихся. Такая форма воспитательного мероприятия не навязывание 
содержания и формы, а самостоятельный поиск информации, которая позволит погрузиться 
в эпоху, исторические перипетии, в творческую мастерскую Шакарима. По нашему мнению, 
каждый учащийся не только получит уроки нравственности и духовности, но и выработает 
конкретные навыки практической работы с документальным и художественным материалом.  

Такого рода внеаудиторная работа важна для будущих педагогов, которые должны 
чувствовать сопричастность к истории, духовному опыту и нравственным ценностям своего 
народа, своей страны. Это чрезвычайно важно и профессионально, и человечески. На наш 
взгляд, современному куратору нужно быть мобильным, отказываться от устаревших 
традиционных форм организации внеаудиторных воспитательных мероприятий и отдавать 
предпочтение тем формам, которые позволяют учащимся проявить, раскрыть свой 
творческий потенциал, используя лучшие образцы духовного наследия человечества. 
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ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНА-СЕЗІМНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
Жаһанданудың əлемдік көкжиекте белең алуы ешбір мемлекетті тысқары 

қалтырмағанымен ерекшеленеді. Бұл үрдіс Батыс пен Шығыстың арасындағы мəдениетердің 
диалогы, тіл мен ділдің өзара сабақтастығы, əлемдік көзқарастардың қарама-қайшылығы 
екені сөзсіз. Өзінің орналасуы ерекшелігіне орай, Еуропа мен Азиянының арасындағы 
көпірге айналған бірден бір мемлекет – Қазақстан. Осы ерекшелігіне байланысты, Қазақстан 
жері əртүрлі мəдениеттердің дамуына қолайлы ортаға айналуда.  

Жаһандану үрдісіне қатысты сан-қилы пікірлердің бар екені мəлім. Жаһандану 
(“глобализация”, “глобализм”) ұғымдары XX ғасырдың 80-жылдары АҚШ-та қолданыла 
бастады. Алғашқы еңбектердің аттары “Шекарасыз əлем”, “Біртұтас əлем”, “Біртұтас 
экономика” деген аттармен жарық көрді [1, 640 б]. 

Жаһандану – бүкіл дүниежүзілік тəжірибелердің, қарым-қатынастардың, сананың жəне 
қоғамдық өмір құрылымдарының жалпыға ортақ таралуы . Шамамен əрбір ұлт пен дүние 
жүзіндегі миллиардтаған адамдардың өмірі көп жағдайда жаһандану арқылы айтарлықтай жақсы 
жаққа өзгереді. Оның əсері мен маңызын жаһандық ұйымдардың атқарып жатқан қызметтерінен 
көруге болады. Жаһандану теориясы сонымен бірге əлеуметтік теорияға тəн бірқатар 
жаңалықтардың, əсіресе модернизация теориясы сияқты бұрынғы перспективаларға қарсы 
реакцияның нəтижесінде пайда болды. Бұл телрияның ерекшелігі батыстық бағытта болуы, 
Батыста болған оқиғаларға көңіл бөлудің басымдылығы, сондай-ақ, əлемнің қалған бөлігінің 
Батысқа одан бетер ұқсаудан басқа таңдауының жоқ болуы [1, 649 б]. 
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Орыс ғалымы В.М.Межуев «жаһандану – əлемдік қауымдастықтағы ұлттық 
мемлекеттер мен аймақтардың бір-біріне өзара тəуелділігінің артуы, олардың жалпыға ортақ 
экономикалық, саяси жəне мəдени ережелері бар бір жүйеге бірте-бірте тартылуы, 
интеграциялануы», деп атап көрсетеді. Оған мысал – ЮНЕСКО, компьютерлендіру 
бағдарламалары, ғарышты игеру, бүкілəлемдік қуатты корпорациялар, Халықаралық сауда 
ұйымы, Халықаралық туристік ұйым сияқты əлемдік қаржы институттары тағы сол сияқты 
[2, 26 б].  

Жаһандануды былай сипаттауға болады: бір ел мен екінші елдің арасындағы кедергілер 
азаяды, кең көлемде қауымдасудың мəні мен мағынасы артады, ақпараттар беру ісі жеңілдейді, 
қаржылық, ақпараттық салаларда біртұтас кеңістік жүйесі қалыптасады [1, 651 б]. 

Сыни көзқарастар, жаһанданудың ұлттар арасындағы өзара бəсекелестікті тудырып, 
бір ұлттың екінші ұлтты ығыстыруына алып келеді. Осыған орай ұлттық мəдениеттің 
құнсыздануы салдарынан үшінші бір жасанды мəдениет пайда болады деген қатер 
туындайды. С.Л. Бурмистровтың пікірінше, басты қауіп-қатер – түрлі мəдениеттердің өзіндік 
даралығынан, өзіндік ерекшелігінен айырылуы осы мəдениет өкілдерінің өзіндік 
барабарлығын жоғалтуына, мəдениеттердің көмескіленуіне, соның салдарынан кез келген 
өркениет үшін маңызды фактор болып табылатын əрқилылық факторынан ажырауына əкеліп 
соғатындығы [2,45 б].  

Сондай-ақ жаһандану барысында бір мемлекеттердің басқа мемлекеттер үшін шикізат 
шылауына айналуы салдарынан өз ұлттық егемендігінен айырылуы сынды жағымсыз 
құбылыс қатар жүреді.  

Екінші бір зерттеушілер тобы жаһандану үдерісінде ұлттық сана-сезім, ұлттық 
«МЕН» келіспеушілік пен дау-жанжалға алып келеді деп есептейді. Əр ұлт өзінің рухани, 
діни, тілдік тəуелсіздігін сақтап қалуға ұмтылатын болады. Осы көзқарасты ұстанантын кей 
зерттеушілердің ойынша, ұлттық идеялар, ұлттық мүдделер қашанда бəсекелестікпен 
сабақтас болғандықтан, өзара байланыс орнатуда, тəжірибе алмасуда, тұрақтылықты 
сақтауда кертартпа механизм іспетті [2, 46 б]. 

Əртүрлі пікірлердің болуы заңдылық. Дегенмен, жаһанданудың ықпалына 
ұшырамаған мемлекет жоқ болар. Əр халықтың өзіне тəн мəдениеті, тарихы, тілі, салт-
дəстүрі, ұлттық сана-сезімі мен құндылықтары болатындығын білеміз . Алайда, 
Қазақстанның көп ұлтты мемлекет ретінде, жүз отыздан астам ұлттың мəдениеті мен салт-
дəстүрінің, діндері мен тұрмыс-тіршілінің ортасына айналғаны мəлім. Осы тұрғыдан, 
халқымыздың ұлттық сана-сезімінің сақталуы мен жаһанданудың əкелген кері өзгерістеріне 
төтеп беруі маңызды мəселе болып отыр. Ақпараттық қоғам мен ҒТП кезеңінде, əлемдік 
көшке ілесе отырып, ұлттық құндылықтарды сақтау, ұлттық сана-сезімімізді жаңа деңгейге 
көтеру, яғни оның маңыздылығын арттыру, жаһанданумен қатар қазақи болмыстың мəнін 
қазіргі, келер ұрпаққа таныту мəселесі туындау үстінде.  

Халықты ұлт ретінде сақтайтын жалғыз жол бар. Ол жол – жас ұрпақты ұлттық сана-сезім 
негізінде тəрбиелеу (əсіресе мектепке дейін жəне мектепте). Ұлттық сана-сезімнің қалыптасуы 
бала дүниеге келгеннен бастап отбасындағы ұлттық тəрбиеге тікелей байланысты. Елбасымыз 
Нұрсұлтан Əбішұлы айтқандай «Біз өзіміздің тілімізді, дінімізді, жеке бас ерекшелігімізбен 
сақтай аламыз жəне осы рухпен біздің жастарды тəрбиелеуіміз тиіс» [3, 2 б].  

Ұлттық сана-сезімді қалыптастыратын құралдардың ең негізгісі – ана тілі. Ана тілі – ар 
өлшемі. Олай болса, тілді шұбарлау – арды шұбарлау, көңіл тұңығын майлау. Ең жақсы адам  
– ана тілін құрметтеген адам. Бұл сенің басқа тілді меңгеруіне бөгет болмайды, қайта сені 
адамгершілікке, шын патриот болуға жетелейді. Ана тілдің терең иірімдеріне бойлай білу – 
саналы адам болғысы келетін жас адамның бірінші парызы. Ол – туған жеріңді, еліңді, 
сүйікті Отаныңды сүйе білу деген сөз [4, 10 б]. 

Үш тілді саясаттың қалыптасуы, бүгінгі күні еліміздің бəсекеге қабілеттілігінің дəлелі 
болып табылады. Алайда, мемлекеттік тіліміз – қазақ тілін барша Қазақстанды мекен еткен 
ұлттарымыздың үйренуіне жағдай жасалып жатыр. Себебі, тілді білу қазақ халқының 
мəдениеті мен рухани құндылықтарын игеруге үлкен жол ашады. 

Көпұлтты Қазақстан халқына отансүйгіштік қасиетті қалыптастыратын азаматтық 
келісім, ұлттық бірлік. Қазақстанды мекендейтін əрбір ұлттың өзінің мемлекет алдындағы 
міндеті – қоғамдық байлықты, яғни мемлекеттің материалдық базасын нығайту, өмірдегі 
тату-тəтті тірлікті, азаматтық келісімді жолға қойып, ұлттық бірлікті сақтау [3, 5 б]. 

Ұлттық сана-сезімді қалыптастыру, дамыту – отбасынан басталады. Ата-ана, ең басты 
баланың фундаментін құрушы тұлғалар. Ана тілге деген құрмет, елжандылық, Отансүйгіштік,  
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ата-баба қалдырған рухани мұраларды қастерлеу, қазақтың салт-дəстүрін сақтау əрбір 
баланың бойына тəрбиемен өмір бойы сіңіріледі. Яғни , адамның рухани болмысы əртүрлі 
факторлардың əсерімен қалыптасады. Ұлттық сезім мен ұлттық мақтаныш, ұлттық сана мен 
ұлттық игі дəстүрлер, ұлттық парыз, өз Отанына деген мақтаныш сезімі, өз ұлтына деген 
сүйіспеншілік, өзге ұлттарға деген құрмет бала күннен тəлім-тəрбие мен ана тілі арқылы 
бойға дариды.  

Ұлттық сезім – өзінің ұлттық өкілділігін мойындай отырып ұлтына деген сүйіспеншілік, 
жанашырлық, халық мұраларын бағалай білу. Əрбір адам өз Отанына деген мақтаныш сезімі, өз 
ұлтын терең сүюі арқылы басқа ұлттарды танып, құрметтеуге тиіс [4, 8 б].  

Қазіргі таңда кейбір жергілікті ұл-қыздарымыздың бойынан да, ойынан да қазақы 
болмыстан гөрі «батыс мəдениетіне» еліктеушілік басым екенін байқаймыз. Оқыту 
процесінде олардың білімге құлшыныстары, ғылымға деген құштарлығы, мəдениет, əдебиет, 
өнерге ықыластары, жаңалыққа жаны құмар ізденімпаздықтары, еңбексүйгіштіктері 
кезкелген адамды сүйсіндіреді, қарап тұрып ырза боласың . Осы айтылған жақсы қасиеттер 
əрбір жастың бойынан табылып жатса, ақыл жұғысып, ырыс ауысқаны осы емес пе?! «Əр 
елдегі қазақ əр елдің тілін мықтап игерсе, ол – білім. Он шетел тілінде сөйлесе тіпті жақсы, 
бірақ он шетел тіліне орап, ана тілін тұншықтырып көміп тастасақ, ол – кешірілмес күнə. Сол 
себепті де, мемлекеттік тіл біздің мемлекетімізді құлатпай ұстап тұратын бір мықты діңгек 
екенін ұрпақтарымыз біліп өсуге тиіс», – деген еді Елбасы Н.Ə. Назарбаев [4, 14 б].  

Жыл сайын Батыс елдеріне Қазақстаннан шетел асып, көшіп жатқан азаматтар 
санының статистикасы артып келеді. Оның көбісі, оқыған, зиялылар қауымынан екені де 
мəлім. Еліне деген көңіл толмау, тұрмыстарына қанағаттанбау сияқты сыртқы себептер, тек 
адамның өз туған жерінің қадірін түсінбеу, патриоттық сезімнің төмен болуы, өзге 
мəдениетке деген құрметі мен қызығушылығының басымдылыған екенін алға тартамыз. 
Алайда, өзге елдерде тұрып жатқан қандастарымыздың саны көпшілік. Олардың бойындағы 
ұлттық сана-сезім, өздерінің қазақи болмысын жоғары қою арқасында, өзге елде туып, 
өскендеріне қарамастан, өздерінің қазақ екендерін ұмтықан емес. 

Бауырларымыз қай елде тұрғандарына қарамастан, ұлтым – қазақ деп сезінетін болса, 
осы сана бүкіл қазақты біріктіреді. Ұлттық тарихымызды ширек ғасыр зерттеп келе жатқан 
ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор Н. Мұхаметханұлы: «Қай елде, қандай 
тілдік ортада жасағанына қарамастан, қазақтың бəрі – бір қазақ. Олардың кез-келгенінде 
қазақтың дархандығы, жомарттығы, бауырмалдығы, сəнқұмарлығы сияқты жақсы қасиет-
терімен бірге дарақылық, мақтаншақтық сияқты ұнамсыз қасиеттеріне дейін бар. Сондықтан, 
біз бір менталитетті қазақты бірнешеге бөлмей, ұқсастықты, ортақтықты, бірлік пен 
тұтастықты, əлемдегі бүкіл қазақтың бірден-бір Отаны – қазақ елі, қазақ жері екенін 
дəріптеп, оған қызмет ету – исі қазақ баласының борышы екенін іштегі, сырттағы бүкіл 
ағайынның санасына сіңіре білуіміз керек», – дейді [4, 24 б].  

Ұлттық сана - ұлттар мен ұлыстардың рухани дамуының мəнін, деңгейі мен 
ерекшеліктерін айқындайтын əлеуметтік, саяси, экономикалық, эстетикалық, философиялық, 
діни жəне өзге де көзқарастар жиынтығы. Мейлі, қазақ немесе басқа ұлт болсын ұлттық 
сананы олардың жекелеген өкілдері туғызбайды, ол ұлттық қауымдастықтағы ұжымдық 
санада пайда болады. Демек, Қазақстан халқының ұлттық сана-сезімі – олардың ұлттық 
санасының өзегі мен негізгі құрамдас бөлігі. Ол – мемлекеттің нақты халқын, оның өткенін, 
бүгінгісі мен болашағын, басқа халықтар арасындагы орны мен ролін өзіне арқау етіп алады. 
Сондықтан ұлтшылдық жəне шовинистік сезімдерден ада, шынайы интернационалистік 
сана-сезім ғана халықтың шынайы ұлттық мүддесін бейнелей алады [5, 9 б].  

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев осы мəселенің өзектілін өзінің еңбектері мен 
жолдауларында үнемі көтерген еді. 2017 жылы 12 сəуірде жарық көрген «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы осының нақты дəлелі десек те болады.  

Жаһандану үрдісін ашып, қарастыра отыра, Нұрсұлтан Əбішұлы, Қазақстанға əкелген 
жаңалықтары мен оның кездескен кедергілерін атап өтеді. Жаһандануды өз санамыздан, өз 
болмысымыздан бастау керек екенімізді ерекшелейді. Осы тарапта – ұлттық сана-сезім, ұлтық 
код, бірегейлік мəселесі көп талқыланады. Сеебебі оларсыз, жаңғыру да, жаңаруда мүмкін емес. 
Мысалы, мақалада Н.Ə.Назарбаев бұл жайлы: «Мен қазақстандықтардың ешқашан 
бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын . Біріншісі ұлттық код, ұлттық 
мəдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуын 
кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарына бас тарту керек » дейді. Яғни, ұлттық 
болмысызды сақтай отыра, ескі, кежегесі кер тартқан дəстүрлерді артқа тастап, жаңа деңгейге  
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өтуіміз қажет екенін айтады. Жаңғырудың ұлтымыздың ұлтық-рухани тамырынан нəр ала 
отыра ғана іске асатындығын, кері жағдайда тек адасуға алып келетіндігін айырықа атап 
өтеді [5, 13 б].  

Рухани жаңғыру – ұлттық сана-сезімді жаңа деңгейге көтеру, оның көкжиегін 
кеңейту, тың бағдар беру. Елбасы, бұл мақалада, руға, жүзге, жерге бөлінуді сынап, ұлт 
тұтастығына мəн беруге шақырады. Алайда, туған еліміздің тарихын,мəдениетін танып 
білдудің , оны зерттеуге үлес қосу, əр азамттың парызы екенін алға тартады. Сол мақсатта 
«Туған жер» бағдарламасын қолға алуға үндейді. Қазір мектепт қабырғасында, осы 
бағдарлама тарих жəне география пəндерінің аясында жүргізіліп жатыр. Яғни, əр оқушы 
өзінің туған жері туралы көбірек мағлұмат алады жəне өзі ізденіс жасай отыра, жаңаша білім 
алады. Осы білімдер оқушы бойында патриоттық сезімінің дұрыс қалыптасуын оң əсер етеді. 

Осы орайда ұлттық код мəселесі көп талқыға түсті. Себеб, ұлттық код – тілімізде, 
салт-дəстүрімізде, мінезімізді айқындайтын ділде, ата-бабамыздан мұра болып қалған 
мəдениетімізде. Қазақтың ұлттық коды – қарапайымдылықпен шыңдалып, парасаттылықпен 
шырайланған. Оған біз ізгілік, адалдық, инабаттылық, адамгершілік, парыз, имандылық, ар-
ұят, силастық , бауырмашылдық сынды категорияларды жатқызамыз. Хандар мен билердің 
əділдікті қақ жарған сөздері мен ағартушыларымыздың өрісі кең, өрнегі сан-алуан 
еңбектерінің, тəуелсіздің дəмін бірге татып, ақыл -парасатының арқасында отыз жылға жуық 
уақыт елін алға бастаған Елбасының саясаты, осы ұлттық кодымыздың жемісі мен жеңісі. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы - қоғам дамуына тың серпін беріп, 
барша қазақстандықтардың жаппай қолдауына ие болар тарихи бастама. Бұл игі бастаманы 
ел ішінде насихаттап, лайықты жүзеге асыру- баршамыздың міндетіміз.  

Елбасының идеясы тарихқа деген көзқарасты түзету мен ұлттық бірегейлікті сақтап, 
ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту жайлы болып отыр. Оның «Бізге тарих туралы 
өздерінің субьективті пайымдарын тықпалауға ешкімнің қақысы жоқ», - деуі шешімді пікір 
[5, 21 б]. 

Рухани жаңғыру барысында көтеріліп отырған маңызды мəселе – сананың ашықтығы. 
Əлемдегі тың жаңалықтарды игеру үшін, тіл мен жаңаша білім қажет. Тек сонда біз, озық 
технологияларды меңгере отырып, еліміздің дамыған мемлекеттердің қатарына енуіне үлес 
қоса аламыз. Қазір осы бастамамен, үш тілді игерген жастарымыздың саны артып келеді. 

Тың жаңашылдықтың бірі – латын əліпбиіне көшу. Қазақ елі тəуелсіздік алғаннан кейін 
кириллицадан латын əліпбиінекөшу мəселесін алғаш рет академик Ə.Қайдари қозғалған еді. 
Одан бері де біраз дауамай болып, енді, міне, бұл мəселені Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: 
Рухани Жаңғыру» мақаласында жан-жақта көтеріп, түйіндегендей болды. Дегенмен , дуалы 
ауыздан шыққан бұл мақала да халықтың талқысына түсіп, пікір екіге жарылып отыр. Бір топ 
«Латын əліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңа белесі» деп алақайлап жатса, екінші бір топ «Латын 
əліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңа белесі» деп айқайлап жатса, екінші бір топ «Латын əліпбиіне 
көшуге қарсымыз!» деп қынжылыстарын білдіруде. Алғашқы топтың айтар уəжі – Кеңес Одағы 
ыдырай салып кириллицадан латыншаға көшкен Əзірбайжан, Өзбекстан, Түркіменстан, Молдова 
сынды мемлекеттерді үлгі ете отырып, олардың тəжірибесін зерттей отырып тілімізді 
реформалау – ұлттық сананы жаңа деңгейге көтеретін қадам [6, 2 б].  

Тіл мамандары бүгінгі күні қазақ тіліне бейімделген латын əліпбиінің жобасын жасап 
үлгерді. Əлемдік жаһанданумен ықпалдасу, халқымыз ертеректе пайдаланған əліпбиге оралу, 
ұлттық санамызды қайта жаңғыруға жол ашары сөзсіз.  

Рухани жаңғыру тек бағдарламалық құжат емес, ол Мəңгілік Ел мұратымызға 
жетелеуші, оны жүезеге асырудың түп негізін көрсететін жол. Тəуелсіздік алғаннан бері 
жаңарып, жаңғырып келе жатқан еліміз, жаңа серпіліспен алға қадам басуы тиіс. Осы орайда, 
ұлтымыздың дербес ерекшеліктерін, қазақи болмысын , құндылықтарын, ұлттық сана-
сезімін, бірегейлігін ескеру маңызыдығын ұмытпауымыз тиіс. Тек сол кезде, еліміз жаңа 
сипатқа ие болып, тың серпінмен дамиды.  

Əлемде қаншама мемлекет, қаншама ұлт бар екенін білеміз. Əр халықтың өзінің 
тарихы, ұлттық-этникалық ерекшелігі, салт-дəстүрі, ұлттық жетістіктері, территориясы бар. 
Əр адам өз «даласының перзенті», оның ұлттық сан-сезімі – көзқарастары мен сезімдерінің 
жемісі. Л.Н.Толстой айтқандай: «бұл өмірден өзінің ұлттық мақтанышын іздемейтін адам 
жоқ шығар» [7, 161 б]. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В СИСТЕМЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Инклюзия (inclusion – включение) – это процесс реальной социализации (включения) 

людей с инвалидностью в активную общественную жизнь.  
Основа понятия «инклюзивного образования» - это английский термин «inclusion», 

который в переводе означает «включение, присоединение». А в переводе с латинского 
«include» - переводится «заключаю, включаю».  

Во многих словарях под инклюзивным образованием указывают процесс развития 
общего образования, который подразумевает доступность образования для всех детей с 
особыми образовательными потребностями, в плане приспособления к различным нуждам 
детей, которая обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми образовательными 
потребностями [1, с. 36-47].  

Мовкебаева З.А. считает, что под инклюзивным («включающем», доступном и равном 
для всех) образованием понимается процесс включения детей с ограниченными 
возможностями в развитии (с нарушением слуха, зрения, интеллекта, речи и опорно-
двигательного аппарата) в общеобразовательный процесс при соответствующих 
материально-технических и психолого-педагогических условиях [3].  

 категории детей с особыми образовательными потребностями (ООП) , которым по 
тем или иным причинам необходимы дополнительные условия для комфортного получения 
образования, могут быть включены как дети с инвалидностью, так и дети, принадлежащие к 
той или иной культурной среде или говорящие на другом языке, дети с отклонением в 
поведении, эмоции и т.д.  

Согласно Закона ㅤРеспублики Казахстан ㅤ«Об образовании» инклюзивное 
бразование - совместное ㅤобучение и воспитание ㅤлиц с ограниченными возможностями,  
предусматривающие ㅤравный доступ с иными категориями обучающихся к 
ㅤсоответствующим образовательным ㅤучебным программам обучения, коррекционно-
педагогическую ㅤи социальную поддержку развития посредством обеспечения 
специальных условий [2, с. 6-11].  

Самое важное обстоятельство данного перехода – готовность наших школ меняться. 
Инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями в рамках 
общеобразовательных учреждений является одной из актуальных проблем современной системы 
образования и ставит перед всеми учителями непростую задачу обеспечить создание наиболее 
адекватных условий для подлинного и полноценного включения и участия детей данной 
категории в образовательном процессе. Для развития инклюзивной практики образования нужны 
системные институциональные изменения, которые не происходят быстро. Реализация 
концепции инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями 
требует поиска наиболее эффективных стратегий обучения как процесса, направленного на 
целенаправленное развитие личностного потенциала каждого 
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ребенка с учетом его индивидуальными возможностями и потребностями. Вполне очевидно, 
что реализация идеи инклюзивного образования возлагает большую ответственность на всех 
участников учебно-воспитательного процесса и, в первую очередь, на учителя. По данным 
исследованиям зарубежных стран по данной проблеме показал, что типичной начальной 
позицией учителей общеобразовательных и специальных школ на инклюзивное образование 
детей с особыми образовательными потребностями в общем классе является негативного 
восприятие такого обучения. Например, группой преподавателей из государственного 
университета в Нью-Джерси был проведен опрос 380 учителей специального и общего 
образования, не имеющих опыта работы в инклюзивном классе, которые считают данное 
обучение нецелесообразным. При этом, 17 из 19 учителей, работающих в инклюзивном 
классе, убеждены в том, что совместное обучение является полезным не только для детей с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, но и для учителей. 
Приведенный опыт подтверждает мысль, высказанную Сью Стаббсом в книге «Инклюзивное 
образование при ограниченных ресурсах» о том, что очень часто положительную роль 
инклюзии люди начинают видеть только на практике, что помогает им разобраться в своих 
скрытых убеждениях и ценностях, а также определить, те ли это убеждения и ценности, 
которые они хотели бы защищать [8, с.156].  

Можно выделить существенную проблему инклюзивного обучения детей с особыми 
образовательными потребностями - перед учителями иностранного языка. Зарубежными 
странами накоплен богатый и успешный опыт совместного обучения детей. Но, анализ 
зарубежной научно- исследовательской литературы, показал, что вопрос о выборе эффективной 
технологии обучения иностранному языку детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях инклюзивного обучения до сих пор оставляет желать лучшего. С другой стороны, 
данная проблема обусловлена традиционно сложившимся взглядом в системе образования на то, 
что изучение иностранного языка является сложным процессом, особенно для детей с 
психофизическими нарушениями. С целью снижения учебной нагрузки на детей с особыми 
образовательными потребностями до недавнего времени считалось нецелесообразным обучение 
их иностранному языку как дополнительному, мотивированное, прежде всего, учетом интересов 
данной категории детей. В этой связи важным является вопрос  
 заинтересованности детей с особыми образовательными потребностями. По мнению 
зарубежных исследователей, данные дети проявляют интерес к изучению иностранного 
языка не меньше их нормотипичных сверстников: успешная карьера, перспектива обучения 
по различным международным образовательным программам, возможность общаться с 
зарубежными друзьями, познание иноязычной культуры. С другой стороны, нередко 
внимание педагогов сфокусировано на диагностировании психофизического нарушения в 
развитии ребенка, что, безусловно, является важным, особенно на ранней ступени обучения. 
Но, если диагностика выступает как самоцель и не является основой для разработки 
индивидуальной образовательной траектории учащегося в соответствии с природой его 
возможностей, то в данном случае обучение иностранному языку, как и другим 
общеобразовательным предметам, невозможно. По мысли Р. Шварца, раннее 
диагностирование у учащихся трудностей в обучении иностранного языка должно быть 
рассматриваться не как установление факта невозможности их обучения, а как обучение 
детей с особыми образовательными потребностями в группе учащихся, изучающих 
иностранный язык. Возможно, в этой ситуации и заключается парадокс в обучении детей с 
особыми образовательными потребностями иностранному языку, основная идея которого 
заключается в следующем. Специфика процесса обучения иностранному языку заключается 
в максимальной индивидуализации данного процесса, предполагающую активизацию 
включения и участия каждого ученика путем использования вариативных технологий 
обучения. Совершенно очевидно, что учащиеся с особыми образовательными потребностями 
требуют внедрения специально разработанных подходов к их обучению. Однако, в 
инклюзивном классе образовательные векторы обучения иностранному языку «особых» 
детей и их сверстников должны быть коллинеарными. 

Основной задачей для учителя иностранного языка, преподающего в инклюзивном 
классе, а также школы в целом, является создание специальной образовательной среды, в 
котором весь процесс обучения будет обеспечивать успех в достижении всеми учащимися 
класса необходимых образовательных результатов. Она в свою очередь предполагает 
использование эффективных учебных стратегий, направленных на прогнозирование и снятие 
возможных трудностей в обучении иностранного языка, возникающих у каждого ученика  
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класса при изучении иностранного языка [7, c.321]. Создание «безбарьерной» образовательной 
среды при обучении иностранному языку детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях инклюзивного класса начинается с создания благоприятного микроклимата, 
способствующего достижению всеми учащимися класса академических результатов и 
расширению их возможностей. Фундаментальной основой проектирования успешной и 
эффективной образовательной среды должно стать положение о том, что все дети могут учиться, 
и каждый учитель должен взять на себя ответственность за организацию адекватной психолого-
педагогической поддержки в обучении . В зарубежной научно-исследовательской литературе, 
посвященной данной проблеме, представлены различные социально - педагогические модели 
обучения. Учитывая специфику предмета «Иностранный язык», Г. Гарднер считает, что процесс 
обучения иностранному языку должен реализовываться в рамках «социально-педагогической» 
модели, основанной на расширении возможностей их включения и активного участия детей с 
ограниченными возможностями здоровья в социокультурную коммуникацию в соответствии с 
особенностями развития их когнитивных и эмоциональных сфер [4, c. 208]. Данную модель 
можно рассматривать как системно-структурное понятие, основополагающими компонентами 
которой являются следующие: социально-культурная среда, предшествующие факторы 
(совокупность биологических и эмпирических факторов, индивидуальные особенности 
эмоционально-когнитивной деятельности), учет индивидуальных различий в процессе обучения, 
обучение иностранному языку в вариативных контекстах, приобретение языков навыков в 
различных контекстах, результаты обучения. Необходимо особо подчеркнуть, что 
системообразующим стержнем данной модели является обучение в социокультурном контексте, 
способствующем формированию у учащихся лингвистических и нелингвистических умений и 
навыков. Обучение иностранному языку в социокультурном контексте предполагает 
максимальную концентрацию учителя на индивидуальных различиях учащихся, которые 
условно можно разделить на две группы: когнитивные и эмоциональные. Компонентами 
когнитивной группы являются особенности интеллектуальной деятельности, уровень владения 
языком и стратегиями изучения языка. К эмоциональной сфере относятся отношение к языку, 
мотивация и языковые барьеры. Данные компоненты следует рассматривать в их 
взаимообусловленности и взаимозависимости. Так, например, позиция по отношению к своему 
собственному языку и языку других людей оказывает сильное влияние на мотивацию,  
 высокий уровень мотивации в свою очередь позволяет снизить эмоциональную тревожность в 
успешности изучения иностранного языка или, наоборот, высокий уровень беспокойства 
обусловливает существенное понижение уровня мотивации. Кроме того, уровень эмоциональной 
тревоги и мотивация могут оказывать сильное влияние на стратегии обучения.  
[5, c. 1-11]  

По мнениям зарубежных ученых, процесс обучения иностранному языку должен быть 
направлен на формирование и развитие собственно лингвистических и нелингвистических 
умений и навыков детей с ООП. Осуществление этой цели предполагает моделирование 
ситуаций реального общения, в ходе которых может актуализироваться коммуникативные 
потребности в использовании иностранного языка, важные для мотивирования учащихся[6, 
c. 202]. Правильная организация коммуникативной деятельности учащихся в инклюзивном 
классе позволяет: повысить уровень сотрудничества между всеми учащимися класса без 
исключения, уровень уверенности учащихся в своих силах и внимательного отношения к 
потребностям других; разработать систему дифференцированных упражнений и 
запланировать дополнительное время для их выполнения; реализовывать немедленную 
обратную связь между учащимися класса, обеспечивающую возможность закрепления и 
расширения языковых и речевых навыков учащихся. Использование коммуникативного 
подхода на уроках иностранного языка позволяет обеспечить формирование и развитие 
основных видов речемыслительной деятельности учащихся. Одна из приоритетных задач 
учителя при этом заключается в оказании помощи ребенку в достижении успеха в обучении. 
Соответственно, успех обучения во многом напрямую зависит от комплексного и 
систематического внедрения в учебный процесс различных образовательных технологий. 
Например, с целью актуализации всех органов чувственного восприятия учащихся в 
процессе коммуникативного общения ученые рекомендуют использовать мультисенсорный 
подход [9, c. 42]. 

Инклюзивное обучение предоставляет детямс ООП возможность освоить хотя бы 
элементарный уровень владения иностранным языком, которая в свою очередь даст шанс  
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социализироваться в современном обществе, снизить количество социально 
неадаптированных , «выпавших» из образовательной структуры детей и подростков. На 
сегодняшний день в нашей стране существует ряд проблем, связанных с широким 
внедрением инклюзии не только в процесс обучения иностранным языкам, но и в 
образовательный процесс в целом. 

Проанализировав зарубежную практику преподавания иностранного языка, мы 
выяснили, что основной акцент делается на коммуникативную деятельность детей, обучение 
иностранному языку в вариативных контекстах, отношение к языку, мотивация и языковые 
барьеры. 

 так, проблема обучения иностранному языку детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях инклюзивного образования является одним из актуальных и 
дискуссионных вопросов на сегодняшний день в педагогической науке нашей страны. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАРИХИ-МƏДЕНИ МҰРАЛАРДЫ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯЛАУДЫҢ ПАТРИОТИЗМДІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 
Елбасы Н.Ə. Назарбаев 2003 жылы Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің бай тарихи-

мəдени мұрасын , қазақ тілінде гуманитарлық білім қорын, тарихи-мəдени жəне сəулет 
ескерткіштерін қалпына келтіру, ұлттық əдебиетіміздің жауһарларын жаңғырту үшін бірыңғай 
жүйе қалыптастыру мақсатында арнайы «Мəдени мұра » бағдарламасын жасап, жүзеге асыру 
қажеттігін айтқан болатын. Жобаның басты мақсаты – еліміздің тарихи-мəдени мұрасын зерттеп, 
оны қайта қалыпқа келтіру жəне сақтау, тарихи-мəдени дəстүрлерді қайтару, өзге елдерде қалған 
рухани мұрамызды жинақтау. «Мəдени мұра» бірнеше бағыт бойынша жүзеге асты: ұлттық 
мəдениетке ерекше маңызы бар тарихи-мəдени жəне сəулет ескерткіштерін қалыпқа келтіру; 
археологиялық зерттеулер жасау; қазақ халқының мəдени мұрасы саласындағы ғылыми 
жұмыстарды атқару; ұлттық əдебиет пен жазулар тəжірибесін ортақтастыру. Бағдарлама аясында 
жүзеге асырылған сəтті жобалардың бірі - қазақ халқының бай философиялық мұрасын 
жинақтап, терең зерттеп бір жүйеге келтіру. Атқарылған жұмыстардың нəтижесінде «Қазақ 
халқының ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі философиялық мұрасы» атты көптомдық 
шығармашылық туынды жарық көрді. Қорқыт ата сөздерінен бастап Абай мен Шəкəрімнің 
көзқарастарымен жалғасып жатқан Ұлы дала ойшылдарының философиялық ілімі төл 
мəдениетіміздің алтын қазынасы болып саналады [2]. 

Мəдени мұра - бұл халықтың, қоғамның, мемлекеттің рухани, мəдени, экономикалық 
жəне əлеуметтік капиталын құрайтын баға жетпес құндылықтар жүйесі. Бұл капитал адамның 
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ұлттық бірегейлігінің түп тамыры, жаһандық өркениеттілік үдерісте өзінің төл мəдениетін 
сақтап қалуға, мəдени өзгешелігін анықтауға мүмкіндік беретін əлеуметтік-мəдени код 
болып табылады. Ол халықтың тарихи жадысын сақтап, қалпына келтіре отырып, жалпы 
оның адамзат мəдениетіндегі орнын объективті түрде қамтамасыз етеді.  

Адамзаттың қазіргі жаһандық өркениеттілік даму жағдайында тарихи-мəдени мұраға 
деген қызығушылық жеке мемлекеттер мен ғылыми қауымдастық тарапынан біршама арта 
түсті. Тарихи-мəдени мұраны қорғау жəне заманауи ақпараттық технологиялар негізінде 
жаңаша репрезентациялау өзекті мəселеге айналды. Жаһандану қоғамның құндылықтар 
жүйесі мен құндылықтық бағыт-бағдар таңдау үдерісіне, адамның дүниетанымы мен 
түйсігінің қалыптасу əрекеттеріне, əлеуметтік-мəдени тəжірибені тұтыну мен тарату 
тəсілдері мен механизмдеріне түбегейлі өзгерістер əкеледі. Осы орайда өркениеттілік 
дамудағы əмбебаптылық пен жекеліктің ажырамас өзара бірлігі ретінде тарихи-мəдени 
мұраны зерттемей мəдени мұра мен адамзат дəстүрлеріне ғылыми тұжырымдалған көзқарас 
қылыптастыру мүмкін емес. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында «Қазақстанның қасиетті 
жерлерінің географиясын» құруды тапсырған болатын. Елбасы атап өткендей, əрбір 
халықтың, əрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады. Бұл – рухани дəстүрдің 
басты негіздерінің бірі. Ал біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз [3]. 
Сондықтан осынау бастама ел көлемінде жаппай қолдау тауып жатыр.  

Алып Абайды, шалқар Шəкəрімді, мұхит Мұхтарды дүниеге əкелген Шығыс 
топырағында қасиетті мекендер аз емес. Қазіргі уақытта болашақта «Қазақстанның киелі 
орындар картасына» енетін Шығыс Қазақстанның өзінің киелі орындар картасы түзіліп 
жатыр. Олар: Зайсан ауданындағы Шілікті жазығы, Катонқарағайдағы Берел қорымы, Ұлан 
ауданындағы «Аблайкит» ғибадатханасы, Мұзтау шыңы, Күршім ауданындағы Қиын Керіш, 
Абай ауданындағы Қоңыр Əулие үңгірі, Тарбағатайдағы Ырғызбай Досханұлы кесенесі мен 
Семейдегі Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мəдени жəне əдеби-мемориалдық 
қорық-музейі. 

«Елбасымыз əрдайым ұлтымыздың ұлы ақыны Абай мұрасын қадірлеп, барша 
халықты оның өлеңдері мен қара сөздерінен өнеге алуға шақырып келеді. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев ұсынған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы да Абай атамыздың бүкіл əлемдегі оқу, 
білім, мəдениеттің ең озық үлгілерімен үйрену жөніндегі өсиеттерімен өзектес. Ендеше ұлы 
ойшылдың ізі қалған Қоңыр Əулие үңгірі сияқты мекендер біз үшін нағыз киелі жер болуы 
тиіс. Туған жерге тағзым осындай қасиетті орындарды қадірлеп, қастерлеуден басталады».  

Осы киелі мекендердің бірі Қоңыр Əулие үңгірі ел арасында тарихи аңыздарымен жəне 
емдік қасиетке ие суымен белгілі. Əлі күнге ғалымдар үңгірдегі көл суының құрамын зерттеп, 
құпиясын аша алмай келеді. Жаугершілік заманда қазақтың қалың қолы осы көлге шомылып, 
жарақатттарынан айығып отырған деген де аңыз əңгіме бар. Сондықтан бұл табиғи ескерткіш 
ежелден ата-бабамыздың зиярат ететін орталығы болған. Қазіргі уақытты Қоңыр Əулие үңгірінің 
жанынан келуші саяхатшыларға арналған кешен салынған. Бұл кешенгі келушілер шипада іздеп 
келеді. Көл суының қасиетті күші туралы біздің замандастарымыз да көп айтады. Көл суы үнемі 
төрт градустық қалыпта сақталады. Судың қатты суық болуы адам ағзасына ерекше əсер етеді. 
Бұл жерде шок терапиясы маңызды рөл ойнайды. Қоңыр əулие ескерткіші  
– ең алдымен өткен тарихтың куəсі. Көнеден келе жатқан аңыз-əңгімелер, Шыңғыс хан 
тұлғасына қатысты аңыздар, қазақ-қалмақ соғысына қатысты деректер жəне Абай дəуірінің 
жаңғырығы Қоңыр əулие үңгірінің тарихи құндылығын ұрпақ жадынан өшірмейді.  

Киелі мекен аймағына жататын Тарбағатай ауданындағы «Ырғызбай əулие» кешені 
ХІХ ғасырдың орта тұсында салынған діни архитектуралық ескерткіш. Ырғызбай Досханұлы 
заманында қазақ даласындағы дəрілік шөптердің қасиеттері мен қолдану тəсілдерін жетік 
меңгерген əйгілі емші жəне сынықшы болған. 2017 жылға дейін жеке адамдардың қолында 
болған кешен, қазіргі уақытта мемлекет меншігіне өткізілген. Соған байланысты қазіргі 
таңда бұл орында «Туған жер» бағдарламасы бойынша абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. 

Кешенде кесенеден бөлек, мешіт, «Аманат» музейі жəне үш мыңнан астам кітап қоры 
сақталған. «Дала даналары» кітапханасы жұмыс істейді. Кешеннің шырақшысы Болат 
Тағабайдың айтуынша мұндағы кітаптардың Ибн Синаның ХVІІ-ХVІІІ ғасырлада жазылған 
медициналық тарктаттары да бар екен. Музейдегі жəдігерлердің де көненің көзі екенін 
аңғару қиын емес. «Музейде 600-ге жуық жəдігер сақталған.  

Облыста «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру жұмыстары жүйелі түрде 
жүргізілуде. Негізі бұл өңірдің тарихи жəдігерлер мен киелі кендерге бай екендігі белгілі.  
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Соның бəрі тізімге алынып, арнайы бағдарламалар қабылданды. Нəтижесінде, Қоңыр əулие 
үңгірі жəне Ырғызбай ата кесенесімен қатар, өңірдегі киелі жерлер картасына Шілікті , Берел 
қорымдары, Аблайкит ғибатханасы, «Абай - Шəкəрім» мемориалды кешені, Қиын – Керіш, 
Белуха, Ашутас таулары, «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» кесенесі, «Алаш арыстары» музейі 
жəне тағы басқа қастерлі орындар енгізілген. Осылардың ішінде біздің заманымызға дейінгі 
VІIІ-VІ ғасырларға тиесілі, Зайсан ауданында орналасқан Шілікті қорымының орыны бөлек. 
Катонқарағай ауданындағы Берел қорымының да ел тарихындағы алар орыны ерекше. Əлі 
күнге қазба жұмыстары жүріп жатқан қорымнан таяуда ғана, яғни 2018 жылдың тамыз 
айында 7 метр тереңдіктен əйел адамның мүрдесі табылған. Археологтар оны 3 мың жыл 
бұрын жерленген деп болжайды.  

Адамзат өркениетінің алтын бесігі болған Алтай жерінде тарихи қорғандар мен көне 
жəдігерлер өте көп. Тіпті əлемдік діндердің ескі ғибадатханалары да кездеседі. Мəселен, 
1654 жылы Қалба тауында салынған Аблайкит қорғаны кезінде буддистердің ғибадатханасы 
болған. Елбасының тікелей бастамасымен салынған «Абай-Шəкəрім» мемориалды кешені де 
тек Шығыс Қазақстан облысы үшін емес, барша Қазақстан үшін ерекше маңызға ие. Белуха, 
Қиын-Керіш, Ашутас таулары сияқты табиғатына тарту еткен құндылықтарымыз да талай 
тарихтың куəсі ретінде баға жетпес асыл мұрамыз болып саналады. Мұндай жəдігерлер 
Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасында айтылған ұлттық кодты сақтауда да ерекше 
рөл атқарады. Осындай тарихи-мəдени ескерткіштерімізді халық арасында кеңінен 
насихаттап, оның құндылығын дəріптеудің болашақ ұрпақ үшін маңызы зор.  

Дəл осы жергілікті жерлердегі тарихи жəне мəдени ескерткіштерді қорғауда жəне сол 
өлкенің тарихи -мəдени мұра ескерткіштерін əйгілеуде жергілікті билік органдарының жəне 
тарихи-мəдени мекемелердің рөлі айрықша.  

Бүгінгі таңда тарихи, археологиялық, сəулеттік жəне мəдени ескерткіштердің қирауы 
мен мүлдем жойылып кету қаупі төніп тұрғандықтан, бұл проблема одан сайын өзекті бола 
түсуде. Орын алып отырған күрделі экологиялық, антропогендік факторлар қоршаған табиғи 
жəне мəдени ортаның жағдайына, оның маңызды құрамы болып табылатын тарихи жəне 
мəде-ни ескерткіштердің үгітіліп қирай түсуіне ықпал етуде. Сондай жағдайда тұрған 
ескерткіштерді анықтау жəне зерттеу арнайы археологиялық зерттеу əдістерін қолдануды, 
əртүрлі ғылым мен білім жүйелерін бір арнаға тоғыстыратын жаңа бағдарламалар мен 
жобалар кешенін əзірлеуді талап етеді. Барлау-іздестіру жұмыстарына нанотехнологиялық 
жəне инновациялық əдістер қолдану көп жағдайда алға қойылған міндеттің нақты 
маңыздылығына жəне мамандардың кəсібилігіне байланысты.  

Қазіргі адамның қарапайым санасы «виртуалды», «виртуализация» терминдерін 
компьютерлік жəне интернет технологиялармен ұштастырады, ал виртуалды реалдық 
феноменнің ғылыми тұжырымдамасына келетін болсақ, онда ол қамтитын проблемалық 
өріске жаңа дүниетанымды қалыптастыру жəне əлеуметтік міңез-құлық пен əлеуметтік іс-
əрекеттің жаңа үлгілерін негіздеу атты өте маңызды аспектілерді жатқызуға болады. Бүгінгі 
таңда əлемдік ақпараттық технологиялар ақпарат алу жəне алмасу саласында, сонымен қатар 
білім беру технологияларын дамытуға бұрын сонды болмаған мүмкіндіктер беріп отыр.  

Жаһандану дəуірінде мəдени түрлілікті сақтау идеясы бірінші орынға қойылады. 
Осыған орай дəстүрлі мұражайлардың қызметін мəдени мұраны сақтаудың 
институционалдық нысандары ретінде қайта бағдарлау немесе материалдық мəдениеттің 
түрлі ескерткіштерін ғана емес, сондай -ақ рухани мəдениет құбылыстарын сақтауға, 
түсіндіруге жəне көрсетуге мүмкіндік беретін осы нысандардың елеулі өзгеруі қажет. 
Экомузей, ашық аспан астындағы мұражай, дəстүрлер мұражайы, фольклор мұражайлар, 
витруалды мұражайлар жасауды қолға алуымыз қажет.  

Еліміз тəуелсіздік алғаннан, 1991-2019 жылдары Тəуелсiз Қазақстан мұражайларының 
қызметi атап айтарлықтай дамыды. Қазіргі жаһандану үдерісінің даму кезеңінде білім 
ордаларының негізгі қызметі жас ұрпаққа оқу мен кəсіби білім ғана беріп қоймай, жан-жақты 
жетілген, эстетикалық талғамы биік, рухани-адамгершілік мəдениеті жоғары, əлемдік 
мəдениеттен хабары бар, ұлттық құндылықтарды қадірлей білетін , отаншылдық рухтағы 
тұлға етіп қалыптастыру. Осыған байланысты оқу-тəрбие үдерісінде жастарды 
отансүйгіштікке, ерлікке, адалдыққа, елін, жерін құрметтеуге үйрету, шыншылдыққа 
тəрбиелеу қазіргі қоғамның басты мəселелерінің бірі. Бұл бағытта өзінің зор мүмкіндігімен 
мектеп мұражайларының атқаратын ролі жоғары деуге болады.  

Н. Назарбаев «Жалпақ жұртыңды, исі алашыңды құрметтеу алдымен, өзің тұрған 
өлкенің тарихын танудан, адамын ардақтаудан басталады» деген. Сондықтан өз өлкеміздің,  
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туған жеріміздің тарихын зерттеу, насихаттау, атақты тұлғаларын жас ұрпаққа таныстыру мектеп 
мұражайларының негізгі міндетіне жатады. Мектеп мұражайының негізгі мақсаты – жас 
буынның отбасы, ата-ана, мектеп, қоғам, отан алдындағы жауапкершілік сезімін қалыптастыру, 
туған өлкенің табиғи байлықтарын сақтап құрметтеуге үйрету, еліміздің өткені мен бүгініне 
құрметпен қарау, адамгершілік-эстетикалық мəдениеті жоғары, ой-өрісі биік азамат ретінде 
қалыптасуына ықпал ету. Патриотизмге тəрбиелеудің негізгі көздеген мақсаты  
– өзінің бай тарихи тəжірибесіне сүйене отырып, келер ұрпақты еңбекке, өнер-білім 
машықтарын меңгеруге, отбасын, туған өлкесін, отанын сүюге, ар-намысын қорғауға, жəне 
т.б. ізгі адамгершілік қасиеттерге баулу.  

Қазақстанның мұражайларын дамыту мен қалыптастыру ісінде қазіргі талабына сай 
сын көтермейтін де мəселелер баршылық. Қазақстандық мұражайлардың қызметін жетілдіру 
мақсатында мынадай ұсыныстар жасағым келеді:  

 мемориалдық мұражайлардың экспозициясын жетілдіру мақсатында мемлекеттік 
қаржыландыруды күшейту керек; 

 мұражай саласы қызметкерлерінің өз қызметіне қызығушылығын арттыру 
мақсатында еңбекақысын көтеру керек; 

 мұражайлардың электронды аудиогидтерін, электронды саяхатты жүзеге асыра 
алатын электронды жолсеріктерін шығару керек; 

 Қазақстандық мемориалдық мұражайлардың қызметі мен бағытын жетілдіру 
мақсатында мұражай қызметкерлерін əлемдегі тəжірибесі озық мұражайларға 
тағылымдамаға жіберу керек;  

 Қазақстандық мұражайлардың виртуалды мұражай ретінде электронды саяхатын 
жасап, ғаламторлық сайтын жасау керек, электронды жолсеріктерін жасау керек, себебі 
виртуальды мұражайларға саяхатқа шығу арқылы визуальды турист болуға болады.  

Бұл ХХІ ғасыр мұражайлары жолға қойып отырған инновациялық қадам. Осындай іс-
шараларды кешенді іске асырған жағдайда, қазақстандық мұражайлар, əлемдегі мұражайлар 
кеңістігі қатарына енетіні сөзсіз. Патриотизмді қалыптастыру жолында қосымша білім беру 
ұйымдарындағы туристік-өлкетану бағытында ұйымдастырылған үйірме жұмыстарының да 
маңызы зор. Туристік-өлкетану іс-əрекеттері адамның қоршаған ортаға деген түрлі сезімдерін 
білдіре алады. Туристік-өлкетану нысандарында, мазмұны жалпылама мəдени мұра бейнелерін 
құрайтын, əртүрлі оқиға, құбылыстарға белгілі бір сезімді білдіру арқылы көрсетіледі. Туристік- 
өлкетану іс-əрекетінің бұл ерекшелігі біріншіден патриоттық тəрбиенің мазмұнын анықтайды. 
Туристік-өлкетану іс-əрекеттерінің адамға белгілі бір мақсатта əсер ету ерекшелігі ең алдымен, 
адамгершілік сезімдерін дамытады жəне тəрбиелейді, адамның барлық психологиясын 
белсендіреді, қоғамдық дайындығын мəні бар құндылықтарға бағыттайды, сондай-ақ, оның еркін 
əрекеттегі арттырады. Демек, туристік - өлкетану іс-əрекеттері патриоттық тəрбие беру 
процесінде екі салада қарастырылады. Бірінші жағдайда, ол тəрбиенің пəні ретінде қызмет 
атқарады, оның мазмұны болып заттар, адамдардың іс-əрекеттері саналады. Екінші жағдайда, 
туристік-өлкетану тəрбиенің құралы болып табылады, осы мəдени-рухани құндылықтарды терең 
эмоционалдық түрде қабылдауға мүмкіндік береді.  

Бұдан басқа тағы бір ескеретін жағдай, патриоттық тəрбие беру процесінде 
оқушылардың жай қызығушылығын қалыптастырумен шектелуге болмайды Олардың жаңа 
білім алу процесін жандандырып жəне түрлендіруге қабілетті танымдық қызығушылығын 
қалыптастыру қажет. Атап айтқанда: 

 мектеп оқушыларының қазақстандық патриотизмін қалыптастыру үшін өз 
өлкесіндегі мəдени мұра нысандарын пайдалану керек; 

 мектеп мұғалімдері мен туризм нұсқаушыларына ұсынылған бағдарламалар 
бойынша тұрақты жұмыс істейтін үйірмелер ұйымдастыру керек; 

 туризм нұсқаушылары мен туристік-өлкетану іс-əрекеттерін ұйымдастырушы 
мұғалімдерге туристік-өлкетану іс-əрекеттерін ұйымдастырып, оқушыларды қазақстандық 
патриотизмге тəрбиелейтін жұмыс формаларын өткізуге байланысты білімдерін жетілдіру 
мақсатында арнайы семинарлар, курстар өткізу қажет. 

Түрлі жұмыстардың нəтижесінде оқушылардың патриоттық мазмұндағы мəдени мұра 
нысандарына көзқарастары өзгеріп, қызығушылықтары артады. Мəдени мұраға ұқыпты 
қарау жəне ақпараттық-коммуникативтік технологиялар негізінде тарихи-мəдени жадыны 
ұрпақтан ұрпаққа мирас етіп жалғастыру ұлттық бірегейлік пен ұлттық кодты сақтаудын, 
тəрбие жəне білім беру процесінде ұлттық сана-сезімді нығайтудың бірден бір жолы екенін 
назардан тыс қалдырмаумыз керек.  
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С. АМАНЖОЛОВТЫҢ ЖАС ҰРПАҚТЫ ТƏРБИЕЛЕУДЕГІ 

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 
 

1931 жылдан бастап Қазақстанда бастауыш жəне орта мектептерге арналып жазылуға 
тиісті оқулықтардың авторларын бекітті. Қазақ тілінің оқулығын жазу бір мезгілде бірнеше 
ғалым-ұстаздарға – Молдағали Жолдыбаев, Құдайберген Жұбанов, Ілияс Ахметов, Телжан 
Шонанов, С.Аманжоловтарға тапсырылды. Бұл авторлар əрқайсы жеке оқулық жазған сон, 
оның ішінен ең үздік жазылған біреуін НКП таңдап алып, жарыққа шығаруға міндеттелді. 
Орыс тілдерге арналған қазақ тілінің оқулығын Ілияс Ахметов пен Телжан Шонанов жазуға 
міндеттелді. Осы қаулымен республикадағы мектеп оқулықтарының тиісті дəрежеде 
жазылуының барысын қадалап, баспадан шығарылуына басшылық ету Сейтқали Мендешев 
пен Жанайдар Сəдуақасовқа жүктелді.  

Қазақстан ғылымының дамуына жалпы басшылықтың Мəскеуден жүргізілгені белгілі. 
Сонымен қатар алғашқы ғылыми мекемелерді ашып, соларға басшылық жасау Ресей 
ғалымдарына тапсырылды. Олар ғылыммен айналысуда біршама артықтықшылықтарға ие 
болды. Ал жергілікті ұлт өкілдері оларға көмекші болып тағайындалды. Қазақ ғалымдарының 
ғылыми жұмыстары Ресей ғалымдарының қолдауымен ғана жүзеге асып отырды. Сонымен қатар 
жас ғалымдарға материалдық көмек көрсету төменгі дəрежеде болды. Бұл жағдайлар қазақ 
ғылымының дұрыс дамуына кедергі келтіріп отырды. Алаш зиялыларының қуғынға түсуі, 
отаршылдық саясат, қазақ белсенділерін ашық қудалау, жазудың өзгертілуі, салт-дəстүрге 
тигізілген тоқырау ғылымға бет бұрған адамдарға ауыр болды. Олардың қазақ халқының 
тарихын, салт-дəстүрін, ауыз əдебиетін жазған шыншыл еңбектері үлкен талқыдан өтіп, кейбір 
жағдайларда қуғын-сүргіннің құрбандары болып кете барды. Бұл жағдайларда өз ойларын қорғау 
үшін қарсы шыққан ғалымдар саяси қайраткелерге айналды.  

Осындай ғылыми интелегенциянның ортасында жүрген Сəрсен Аманжолов Орта 
Азия мемлекеттік университетін бітіргеннен кейінгі аспирант, ассистент кезінде көлемді 
оқулықтар, бағдарламалар, еңбектер жазу ісіне кірісті.  

1931 жылы III кластың оқу кітабы мен шала сауатты үлкендерге арналған əліппені 
жасауға қатысты. Жас ғалымның алғашқа көлемді еңбектері 1931 жылы Ташкентте басылып 
шықты.  

Талантты ғалым сол 1930 жылдарда еліміздің мəдени дəрежесін көтеру ісіне өзінің 
еңбектерімен жан аямай атсалысты. Ғалымның ол кездердегі ғылыми мұралары тек оның өзінің 
ғана алғашқы көлемді еңбектері емес, жалпы қазақ тіл біліміндегі алғашқы жасалып жатқан 
еңбектер, оқулықтар еді. Сəрсеннің сол жылдардағы еңбектеріннің аса бір құндылығы  
– халқымыздың мəдени дəрежесін, сауаттылығын көтеруге зор көмек көрсетті. Мектеп 
оқулықтарының тапшылығын сезінген С.Аманжолов 1932 жылы 4-ші сыныпқа арналған «Қазақ 
тілі грамматикасы» оқулығығын бастыртып шығарды. Осы жылдары қосымша 1, 2, 3 сынып 
оқушыларына арналған оқулықтары жарық көріп, мектеп оқушылары мен мұғалімдеріне 
табылмас құрал болды. Мектептердің сатылық жүйесі бойынша ғалым еңбектерін жоғарғы 
сынып оқушыларына арнап шығара бастады. 1934-1940 жылдары орталау, орта мектептерге 
арналған қазақ тілінің грамматикаларын жазып шығарды. Бұл оқулықтар өзінің пайдалану 
кезеңін сол кезде шарықтау шегіне жеткізіп, қазіргі уақытқа дейін қолданылып келе жатқан 
құнды еңбектердің қатарында. Қазақ тілінен сабақ беру əдістемесін жете меңгерген ғалым, сол 
кездердегі оқулықтарға арналған бағдарламалардың табылмайтын көмекші құрал екенін білді. 
С.Аманжолов осы кезде алғаш бағдарламалар жасаған қазақ тілі  

522 



мамандарының көш басшысы болды. С.Аманжоловтың 1932 жылы Алматыдағы Оқу 
баспасынан басылып шыққан бағдарламаларында мұғалімдерге арналған əдістемелік 
нұсқаулар өте көп болды. Ал орта жəне орталау мектептерге арналған бағдарламалары 1933 
жылы жарық көріп, 1938 жылы толықтырулар мен жаңа нұсқаулар енгізіліп, қайта басылып 
шықты. Білімнің келесі сатысы жоғарғы оқу орындарында да осындай оқу құралдарына 
деген зəрулік басым болды. Осы қажеттілікті сезінген ғалым 1938 жылы жоғарғы оқу 
орындарына арналған оқу бағдарламаларын жарыққа шығарды. Қазақ халқының ұлттық 
білімінің жоғары деңгейде болуына ат салысқан ол 1939, 1957 жылдары жоғарғы оқу 
орындарына арнап қазақ тілі мен диалектологиясының бағдарламасын жасады [1, 31 б.].  

С.Аманжолов ғылым саласында қазақ филологиясына еңбек сіңірген ғалым. 20 жыл 
бойы жоғарғы оқу орнында дəріс оқыған тіл маманы. Өз еңбек жолында теорияны 
тəжірибемен ұштастыра отырып, ғылыми еңбектер жазумен айналысып, өз əріптестеріне 
оқушылар мен студенттерге тиянақты білім беру жолында жарық көрген еңбектерімен көмек 
көрсетті. Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік мұрағатында ғалымның еңбек еткен 
Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық институттағы еңбектерінің көріністері туралы 
құжаттар сақталған . Бұл құжатардың арасында ғалымның «Қазақ тілінің арнаулы курсына» 
арналған дəрістері қолжазба күйінде сақталған. Мұнда ғалым, «Диуани-лұғат-ат-түрік» 
еңбегін зерттеп, түрік тілдерінің 24 түріне тоқталады. Оның ішінен арғын, қыпшақ тілдерін 
зерттеп көрсетіп, Жетісудың шыбыл, шығыл деген елдерінің тілдеріне тоқталады. «Кодекс 
Команикус» еңбектеріне талдау жасап, студенттерде қажетті көп мəліметтер келтіреді. Қазақ 
тілін зерттеген Махмұд Қашқари өмірі мен зерттеулері туралы деректер келтіріп, тіл 
тарихының бастау бұлағын ХІ ғасырдан бастап қарастырады. Ғалымның дəрістерінде түрік 
тілін зерттеу барысы да ерекше орын алған. Бұдан шығатын қорытынды, С.Аманжолов 
студенттердің шығармашылық қабілеттерін жетілдіре отырып, тіл мəселесінің тарихын 
тереңнен түсіндіргенін көреміз. 1938-1938 жылдары ғалым, орта мектептерге арналған 
«Қазақ тілінің грамматикасы» оқулығын жазған [2, 31 б.].  

Ғылым жолына бет бұрған ғалым осы кезде педагогикалық институтта дəріс берумен 
қатар республикада құрылған ұлт мəдениеті ғылыми- зерттеу институтында 1934-1936 
жылдары алғашқы директор болып, сонымен қатар, кейбір жылдары ғылыми хатшы 
қызметін атқарып Қазақстан ғылымының дамуына үлес қосты. 

Кең мағынадағы филолог болған С.Аманжолов халық ауыз əдебиетінің таңдаулы 
ңұсқаларын жинауға басшылық етті. Оларды бастырып шығарып отырды. Қазақ 
филологиясында, оның ішінде əсіресе тіл ғылыми майданында құлашын кең жайып, 
қажымай еңбек еткен профессор С.Аманжоловтың халықтың мəдени игілігіне арналған 
жүзден аса ғылыми еңбегі басылып шықты.  

Профессор С.Аманжолов зерттемеген қазақ тіл білімінің саласы жоқ десек артық 
болмайды. Қазақ тілінің асыл қазынасын халық ауызынан жинау Сəрсен аманжоловтың 
басшылығымен осыдан жиырма жыл бұрын басталды. Алғашқы, 1937 жылдары қазақ тілін 
зерттейтің экспедициялар ұйымдастыру ісінде қиындықтар кездесті. Ол жылдары тіл 
ерекшеліктерін зерттейтін маман адамдар да аз еді, экспедициялар ұйымдастыру ісіне 
қаражат та жетіспейтін. 

Сол жылдардан бастап 1958 жылға дейінгі экспедицияларға ол басшылық жасап та, 
араласып та отырды. Ондай экспедиция мүшелеріне ғалым тек қазақ тілінің ерекшеліктеріне 
байланысты материалдарды да жинауға тапсырма беріп отырды. Өз замнындағы ұлы 
ғалымдармен араласып, ақыл-кеңес алып отырған С.Аманжоловтың бірнеше хаттары 
сақталған. Соның бірі Мəлік Ғадуллиннің 1944 жылдың 31 тамызында жазған хаты ШҚОМ-
ның қорында сақталған. Бұл хат «Інілік сəлеммен Мəлік» 2.09. 1944 жыл деп аяқталған. Осы 
хаттың мазмұны олардың əріптестен гөрі туыстай араласқандықтарын көрсетеді.  

Сəрсеннің қазақ тілі ғылымында үнемі атсалысқан мəселелерінің бірі – терминология 
мəселесі. 1934 жылы терминология жөнінде жазған мақаласын басып, өмірінің соңғы 
минутына дейін қазақ тілінің терминология мəселесіне үнемі араласып отырды. 
С.Аманжолов Тіл мен əдебиет институтының жанындағы терминология бөлімінің 
меңгерушісі еді. Оның редакциясынан өткен терминологиялық алты сөздік (физика, 
математика, астрономия, металлургия, тау-кен ісі, география) басылымға берілді [3, 16б.]. 

1937 жылдан бастап 3-4 кісімен құрылған ұжыммен қазақ тілілің академиялық сөздігін 
жазуға кіріседі. Ал осы кезде Кеңес үкіметінде орысша сөздік жазуға 40-50 адам тартылса, 
Қазақстандағы сөздіктердің жасалуына мамандардың жетіспеушілігі болса, екінші жағынан ұлт 
сөздігінің жазылуына дұрыс қаражат бөлінбей қайта оның жазылу аясын тарылту  

523 



əрекеттері көрініс тапты. Оған мысал, 1950 жылы баспасөз беттерінде 2 томдық сөздіктің 
шығып, бірақ қолдануға жарамайтыны туралы жазылған. Ғылым Академиясы академиялық 
сөздіктің қалған томдарын шығаруды тоқтатып, қысқаша үш томдық сөздік шығару туралы 
шешім шығарды. Нəтижесінде шығарылмаған сөздікке С.Аманжолов кінəлі деп қараланды. 
Ал ғалымның еңбек етуіне ешқандай жағдай жасалмады. Осы кездегі 5 жылдық қызметінің 2 
жылын докторлық диссертация жазуға арнады. Өз алдына қойған мақсатқа жету үшін 
қаншама қиындықтарға кездессе де ғалым 1951 жылы «А»жəне «Б » əріптеріне арналған 
сөздіктің жобасын жасады. Бірақ 1950-1951 жылдары С.Аманжоловты Ғылым 
Академиясынан аластату үшін бұл сөздікті баспаға бермеді. Ғылым Академиясының сол 
кездегі басшылары ғалымға сөздікте қазақтың халық ауыз əдебиеті «Қыз-Жібек», Қозы-
көрпеш», Ер-Тарғын» еңбектері көп орын алғаны үшін кінə тақты. Өзіміздің көзіміз 
жеткендей сол кездегі энциклопедиялармен сөздіктерде тек қана орыс ұлтының ұлылары 
қарастырылған. Еліміз егемендік алғаннан кейінгі жазылған Қазақ энциклопедиясы ғасырлар 
қойнауына сіңіп, жоқ болған ұлы есімдерді халқымен қауыштырды [4, 28 б.].  

Кеңес өкіметі кезінде, қазақ филологтарын ғылымнан шеттетіп, кейбір кезде 
еңбектерін ашық түрде өз аттарына пайдалану жағдайлары да кездесіп отырды. Ғылымнан 
аластатылған С.Аманжолов өзінің докторлық диссертациясымен де бұл ортаға жолай 
алмады. Оның қазақ тілінде диалектика бар екенін дəлелдеген пікірін ғылыми орталықтың 
басшылары жоққа шығарды. Тек академик В.В.Виноградов ғалымды жақтап, ғылыми ісін 
жалғастыруға жол ашты.  

С.Аманжоловтың соғыстан кейінгі жылдардағы жас ғалымдарды даярлаудағы істері 
біршама жетістіктерге жетті. Олар қазақ тілі саласы бойынша диссертациялар қорғаған өскелең 
ғалымдар еді. Ғалымынң жетекшілігімен кандидаттық диссертация қорғағандар: Т.Ерғалиев, 
Ш.Жанабилов, Г.Калиев, А.Абдрахманов, Д.Алимжанов, Ф.Мусабекова, Ж.Болатов, 
Н.Оралбаева, А.Абилькаев, Г.Ластаева-Мадина, З.Е.Ключникова тағы басқалар болды. 
С.Аманжолов өзі даярлаған болашақ мамандардан ғылыммен терең айналысуларын талап етті. 
Өзі ұстаз болумен қатар, ғылыми шығармашылықпен үзіліссіз айналысып отырды.  

Қазіргі ұлт тарихының жаңа талаптарына сай ғалымның еңбектері қайта оралып, өскелең 
ұрпақтың білім жолындағы жоғары идеялық, патриоттық, азаматтық ерлік, еңбекқорлық пен 
алдына қойған мақсатына жете білу сияқты қасиеттерді сіңіруіне көмектесуде. Кеңес 
идеологиясы тұсында жасқанбай, ұлт тілінің таза сақталуына, қазақ тарихының өз деңгейінде 
зерттелуіне үлес қосқан ғалым, жеке қара басының қамын ойламады. Қазақ тіліне деген 
аударманың қажеті жоқ деген сыаржақ пікірлермен келіспей, тікелей аударма мəселесімен 
айналысты. С.Аманжолов, аударма туралы мəселені терминология мəселесімен тығыз 
байланысты деп қарады. Ғалым қазақ тілі мен түркологиядан басқа жалпы тіл ғылымының 
күрделі мəселелерімен де шұғыланды. Ол педагогикалық институтта дəріс оқып қана қойған жоқ, 
сонымен қатар «Халық мұғалімі» журналының бетінде теориялық жəне əдістемелік мəселелерге 
байланысты үнемі мақала жариялап отырды.  

С.Аманжоловтың бұл ұйымдастырушылық қабілеті замана қысымына қарамастан 
жүзеге асырылып жатты. С.Аманжолов осы еңбек саласындығы жиі байқалып отырды. 
Ғылыми айтыстарда, баспасөз беттерінде осы мінезін жақтырмағандар оған жиі айыптар 
тағып отырды. Бірақ ғалым олардан қорықпай, өз пікірінің дұрыстығын ғылыми 
факторлармен дəлелдеп қарсы шыға білді. Елі үшін еңбек еткен ғалым қазақ тілі 
кафедрасының мəселесі шешіліп жатқанда қатты науқас болса да үйіне кете алмады. Ұлы 
Алтай Сəрсенұлы айтқандай ғалымды қоғам өлтірді [5, 2 б.].  

Осы уақытқа дейін аты кең таралмаған ұлы ғалым С .Аманжоловтың қазақ халқының 
тіл ғылым мен ұлт тарихы мен мəдениетіне қосқан үлесі өте зор. 

Қазақ тілі білімінде С.Аманжолотың еңбектерінің ұлт тарихымен байланыстылығы жоқ 
десек ғалымның ерен еңбегін бағаламау болады. Ғалымың зерттеуші жəне ұйымдастырушы 
басшы ретінде атқарған қызметі ұлт тілінің дамуына, бүгінгі дəрежесіне жетуіне жəне халық 
тарихының мол мұрасынан көрініс тартатын тарихи еңбектердің топтасуына өзіндік үлес қосты . 
Ғалымның өмір сүрген кезі қазақ тілінің, ұлт тарихының жəне түріктану ғылымына аса көңіл 
бөлінбеген уақыты болатын. Соған қарамастан, дара тұлғалы ғалым жеке зерттеу еңбектері мен 
ғылыми мақалаларында қазақ халқының тарихы мен қазақтың халықтық тілінің тарихы, 
қазақтың əдеби тілінің тарихы туралы өз тұжырымдарын ашық жеткізіп отырған.  

С.Аманжолов, негізінен қазақ қоғамының дамып, ұлт тілінің сақталуына, қазақ 
тарихының ғасырлар қойнауынан табылып жазылуына үлес қосты. Өзінің ғылыми-
педагогикалық қызметімен ұстаздардың ұстазы болды. Əсіресе, педагогтарға арналған  
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əдістемелік оқу құралдары қазіргі кезде де қолданыс аясынан табылады. Ал, студенттерге 
арналып жазылған дəрістері ғалымның жеке шығармашылығының көріністері болып 
табылады. Ғалым шешімін таппаған мəселерді сол саладағы ғылыми еңбектер аясында ғана 
қарастырмай, осы сала бойынша өз зерттеулері мен ұсыныстарын ұрпаққа білім беруде 
шебер қолдана білген ұстаз еді. Сондықтан, С.Аманжоловтың ғылыми-педагогикалық 
қызмет белестері əлі де болса кең көлемде зерттеуді қажет етеді. Өйткені ғалымның ұстаздық 
жолы– қазіргі ұстаздарға табылмайтын озық іс-тəжірибе болып табылады. Шəкіртсіз ұстаз-
тұл. Ал, ғалым С.Аманжоловтың ғылым мен білім жолындағы жетістікке жеткен, өзінен 
асып түскен шəкірттері қаншама. Олар қазіргі кезде тəуелсіз еліміздің дамуына ат салысып 
жүрген аға буын ғалымдарымыз болып табылады. 
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ТƏРБИЕ ҮРДІСІНДЕГІ АТА-АНАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІ ЙЫМДАСТЫРУ 

 
«Бала балқытылған алтын, оны қандай қалыпқа құйып, 

қандай мүсін жасаймын десе де, мұғалімнің өз 
қолында» К. Ушинский  

Жас ұрпақ біздің өміріміздің тікелей жалғастырушы ғана емес, еліміздің тірегі, мызғымас 
болашағы. Адамзаттың өмірдегі ең қымбаттысы, көз қуанышы – бала. Бала – дербес тұлға. Оның 
бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік құндылықтары отбасында, мектепте, əлеуметтік 
ортада нəрленеді. Баланың бас ұстазы – ата – анасы. Тəрбие үрдісінің бір тарауы отбасымен 
жұмыс десек, отбасынан басталатын тəрбие мектеп өмірінен жалғасын табады. Қазақтың 
отбасында өмірге келген əр бала ес біліп, етек жиғанша, негізінен əке мен ананың тəрбиесінде 
болады. Бүгінгі мақсат - əрбір бала түбегейлі біліммен мəдениеттің негіздерін білу жəне олардың 
жан - жақты дамуына ата - ана, оқу орны жағдай жасауы керек. Сондықтан сіздерге 
балаларыңыздың колледжден барлық мүмкіндіктерді пайдаланып білім алу мен тəрбие 
жұмыстарына қатыстырып өзін - өзі басқаратын азамат болуына ат салысу қажет.[2]  

Бізде көптеген ата - аналар баланың кемшілігін оқу орнындағы мұғалімдерден көреді. 
Отбасында мұғалімдер туралы жақсы пікір айтылса, алдымен ата – ананың колледж, ұстаз 
туралы жақсы ниеті балаға жақсы əсер етеді. Ондай балалардың оқуға, білімге, оқу орнына 
құштарлығы артады. Ұстазды, адамды сыйлауы өзгеше болады. Колледж, ұстаз туралы 
басқаша пікірде көңілі толмаған ойлардың жетегінде баласының алдында ғайбат сөздер 
сөйленетін болса, ол баланың колледж, мұғалімге көзқарасы өзгереді. Оқуына немқұрайлы 
қарап, үлгерімі нашарлайды. Ата - ана өз баласының ынтасын үйдегі тəрбие арқылы өзі 
жойып отырғанын білмейді. Бала тəрбиесі отбасынан басталады. Оқу орнына келгеннен 
кейін отбасында қалыптасқан тəрбие одан əрі жалғасады. Бір тəуліктің яғни 24 сағаттың 8 
сағаты оқу орнында, қалған тəрбие ордасы, үнемі ата - ана болып қала береді. Баланың 
сабаққа саналы қарап, озат оқушы болып өсуі, ол мұғалім мен ата - ананың бірігіп өсірген 
жеміс ағашы, немесе ұшқыр ұшақ жасаумен тең десек артық емес. Дұрыс өспеген жеміс 
ағашы, дұрыс жеміс бермесе қуануға бола ма? Бір бөлшегі бұрыс жасалған ұшақты 
ұшырғаннан не пайда? Ол өзінде, өзгені де мерт етпей ме? 
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Сонымен əрбір ата - ана өз баласының тəрбиелі де, саналы, мəдениетті, жүрген 
ортасында сүйкімді болу үшін алдымен тəрбиені өзінен бастағаны жөн, яғни оғаш 
қылықтарын баласына көрсетпеуге тырысқаны жөн. Жас кезінде баласына дұрыс тəрбие бере 
алмаған ата - ана кейін бармағын тістеп өкініп қалады. Оның түзу жолмен жүріп білімді де, 
саналы азамат болып өсуі біздің, яғни əрбір ата - ананың қолында.[2] 

Топ ата - аналар жиналысының басты мақсаты - бүкіл топ ата - аналар ұжымымен бір 
уақыт ішіндегі байланыстың зор нəтижелі формасы жəне топ жетекшісінің ата – аналар 
жүрегіне жол таба алу əдісі болып есептеледі.  

Оқу орнында топ ата - аналар жиналысында көбінесе мынандай жағдайды көруге 
(елестетуге ) болады: жиналысқа қатысуға тиісті болған ата – ананың тек 30 % ғана келіп 
отырады. Аудиторияда көзқарастарынан абыржу байқалатын 5-6 ата-ана маған не айтылар 
екен дегендей үрейлене қарап, ішінен тынып отырғанын, ал мұғалім балалар ұжымының 
өмірінен жағымсыз оқиғаларды ғана тізбектеп тұрғанының куəсі боламыз. Мұндай жағдайда 
ата-аналар топ жиналысына барарда іштей жағымсыз əсер сезінеді. Осыдан, біз, педагогтар, 
ата – ананың бала тəрбиесіне жауапсыз қарайтынын байқаймыз. Сол себептен ата – аналарға 
бала тəрбиесіне аса зор назар аудару керек екендігін ұғындыру мақсатында жиналыстарды 
дұрыс, қызықты, мазмұнды жəне нəтижелі өткізуді жоспарлау қажет. Жоғарыда атап 
көрсетілген жағдайды өзгерту үшін жиналыстарды қалайша қызықты жəне тиімді өткізуге 
болады?[3]  

Топтың ата – аналар жиналысына дайындалу жəне өткізудің əртүрлі тиімді əдіс – 
тəсілдері бар. Осы əдіс - тəсілдер арқылы педагогтар: 

а) ата – аналардың мəдениетін қалыптастыруға; 
ə) педагогика мен психологияның түрлі мəселелеріне 
қызығушылығын арттыруға; 
б) бала тəрбиелеу барысында түрлі жағдаяттардың шешілу жолдарын табуға 

көмектеседі. 
Ата - аналар жиналысы оқу орнының өміріндегі қажетті атрибуттардың бірі. Ата-

аналар жиналысына дайындалу бірнеше кезеңнен тұрады. 
1-кезең. Ата-аналар жиналысын ұйымдастыру. 

Бұл кезең күн тəртібін анықтау жəне барлық қатысушыларды шақырудан басталады. 
Бұдан əрі топ жетекшісінің пəн мұғалімдерімен əңгімелесу өзкізген жөн. Бұл кездесудің мақсаты 
– оқушылардың оқу жетістіктері мен мінез-құлық ерекшеліктерін оңаша талқыға салу. Ата-
аналарды балаларының оқуы барысындағы егжей-тегжейлі нəтижелері қызықтыратыны сөзсіз, 
сондықтан да, біздің ойымызша, əр балаға жеке-жеке үлгерім парағы толтырылуы керек. Бұл 
жұмыс қанша қиын болса да, өзін ақтайды. Жиналысты дайындағанда ата-аналардың келуін 
ұйымдастыру да қарастырылуы тиіс. Ата-аналарды алдын-ала шақыру, балалардың сабақтан тыс 
өмірін көрсететін альбомдар мен бейне материалдарды даярлау, балалары конкурстар мен 
олимпиадаларға қатысқан ата-аналарға алдын ала алғыс хат жазу. 

2-кезең. Жиналыс сценарийін даярлау жəне өткізу. 
Жиналыс сценарийі мен оны өткізу - педагог шығармашылығына байланысты.  
Кез келген жиналысқа мыналар кіреді: - Топ оқушыларының оқу жетістіктеріне 

талдау жасау. - Ата-аналарды топтың əлеуметтік эмоциялық ахуалымен таныстыру. - 
Психологиялық- педагогикалық ағарту. - Ұйымдастыру мəселелерін талқылау. - Ата-
аналармен жеке сұхбаттасу. 

 Ата - аналар жиналысын өткізу үшін барынша ыңғайлы күнді жəне уақытты 
таңдаған жөн. Осы уақытқа сіздердің оқушылырыңыздың, ата - аналарыныңыздың да 
ешқандай істері жоспарланбауы керек.  

 Ата – аналарды жиналысқа шақырудың тиімді əдістерінің бірі – шақыру қағаздарын 
даярлау. Шақыру қағаздарын түрліше безендіруге болады. Ең бастысы, бұл шақыру 
қағаздары ата – ана қолына жиналысқа 2 сағат қалғанда емес, алдын ала жеткізілуі тиіс. 
Шақыру қағаздарына жиналыстың нақты тақырыбы, күн тəртібіне қойылған мəселелер, 
байланысу үшін топ жетекшісінің, топ ата-аналар комитеті төрағасының (төрайымы) телефон 
нөмері жазылғаны жөн. 

 Ата-аналар жиналысына топ оқушыларыңызды қызықтыратын маңызды 
проблеманы таңдаңыз жəне ата – аналармен бірге шешімін таба білуге əрекеттеніңіз.  

 Əсіресе аудиторияда ата-аналардың отыру қалпына мəн беріңіз. Ата-аналар 
жиналысына қатысушылардың бір-бірін жақсы көруі жəне естуі үшін үстел мен 
орындықтарды дөңгелек түрінде орналастыру керек.  
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 Ата – аналар бірін - бірі жеткілікті жақсы танымаған жағдайда олардың аты - жөні 
жазылған визиткаларды дайындаған жөн. 

 Ата - аналармен жиналыс қатысушылырына арналған ережені ойлап табыңыз. 
Мысалы: - міндетті түрде сыртқы киімді шешу; 

- проблемаларды талқылау барысында үндемей қалмау; 
- ұсыныстарға, пікірлерге қарсы шыққанда өз ұсыныстарын 
енгізу; - бір - бірін аты - жөнімен атау; т. б. 
 Жиналысқа шақырылғандардың уақытын бағалай біліңіз.  
Осы мақсатпен уақыт тəртібін (регламент) орнатыңыздар жəне оның сақталуын 

қадағалыңыздар. 
 Жиналыс барысында ата – аналардың өзара қарым – қатынаста болу үшін ойындар, 

əңгіме, пікіралысу ұйымдастырыңыз. 
 Жиналысты еркін жəне ашық түрде өткізу үшін ата - аналарға кофе - брейк 

ұйымдастыру да тиімді. 
 Ерекше мəселелерді талқылау барысында педагогикалық жəне өмірлік тəжірибеге 

ие ең беделді ата – аналар, оқу орнының кенесінің мүшелерінің пікіріне сүйеніп, 
басшылыққа алыңыз. Жиналыста нақты шешім қабылдауға қол жеткізіңіз.  

3-кезең. Ата-аналар жиналысының қорытындысын шығару.  
Жиналыс қорытындысын шығару жиналыстың өзінде-ақ басталады: қорытынды 

шығару, қажетті шешімдерді жинақтау, келесі жиналысты дайындауға ақпарат беру қажет. 
Сонымен қатар күн тəртібіне сəйкес қаралған мəселелер мен шешімдер жазылған жиналыс 
хаттамасы болуы керек. Ата-аналардың өткізілген жиналысқа көзқарасын білу, олардың 
бағасы мен тілектерінен білуге қажетті сауалнама парақтарын даярлау маңызды. Мұның 
барлығы кейін топ жетекшісі үшін ой жүгіртуге көмектеседі.  

Топ жетекшісіне кеңес  
 Жиналысты басталар алдында нашар көңіл-күйді есік сыртында қалдыру керек 


 Жиналысты 

өткізуге 1-2 сағаттан артық уақыт бөлмеңіз.  
 Адамға ең жақын дыбыс - өзінің есімі. Алдыңызда ата-аналардың аты-жөні жазылған парақ ашық 

жатсын.   Ата-аналар жиналысын бастар алдында талқыланатын мəселелерді атап өтіңіз. 


 Педагогикалық талдаудың «алты ережесін» сөзді жақсыдан бастап, содан кейін жағымсыз 
нəрселерді сөз қылып, əңгімені келешекке ұсыныс жасаумен аяқтау қажеттігін ұмытпаңыз.  

 Уақыт тауып келгендері үшін алғыс айтуды (əсіресе əкелерге) ұмытпаңыз. 


 Ата-аналарға 
«нашар оқушы», «нашар адам» деген сөз емесін ұқтырыңыз.  

 Ата-аналар жиналыстан өз баласына көмектесе аларына сенімділікпен қайтуы тиіс. 
Мыналарды жасауға болмайды: - Жекелеген оқушылар мен əртүрлі топ жетістіктерін салыстыруға. 

- Топқа тұтас жағымсыз баға беруге. - Жекелеген пəндерді асыра бағалауға. -  
Уағыз айтар үнмен сөйлесуге.[1] 

Ата-аналармен жұмыс формалары 
Жеке кеңес беруді ұйымдастыру мен өткізу. Алғашқы айларда баланың пəн 

мұғалімдеріне бейімделуі жеңіл өтуі үшін топтық жəне жеке кеңестер беру – ата-аналармен 
сұхбаттасу ұйымдастырылады. Жеке кеңес беру зерттеп білу сипатында болып, ата-анамен 
мұғалім арасында жақсы қарым-қатынас орнауына көмектесуі тиіс. Топ жетекші əрбір бала 
туралы неғұрлым көп мəлімет алған сайын, оның қалыптасуы үшін қалыпты жағдай жасауға 
мүмкіндігі көп болмақ. 

Тақырыптық кеңес беруді ұйымдастыру ынтасы мұғалімнен де, ата-аналарының 
өздерінен де болуы мүмкін. Тақырыптық кеңес беру топ жетекші тарапынан жəне оған 
қатысатын басқа мамандар тарапынан күрделі дайындықты қажет етеді. Топ жетекші тек 
қана тақырыптық кеңес беруді басшылыққа алмауы керек. Егер ол кеңес бергісі келетін 
мəселе топ ата-аналарының көпшілігіне қатысты болса, оны ата -аналар жиналысында 
немесе басқа да ата-аналармен қарым-қатынас жасау түрінде жеткізгені жөн.  

Əңгімелесу.Əңгімені негізінен ата-аналар мен балалар, жекелеген педагогтер мен 
отбасылар арасындағы қарым-қатынасты жолға салу үшін пайдаланған дұрыс. Ата-
аналармен əңгімелесуді сенімді атмосфера жасау, жанжалды жағдайларда қиын түйісу 
нүктесін табуға пайдалануға болады. Егер қатысушылардың бірі оның жария болғанын 
қаламайтын болса, əңгімелесу нəтижесі жарияланбайды. Əңгімелесу кезінде топ жетекшісі 
ақыл айта сөйлемей, көбіне тыңдауға бейім болғаны жөн.  
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Ата-аналар оқуы – ата-аналармен жұмыс жасаудың өзіндік ерекшелігі бар түрі, ол 
ата-аналарға педагогтер дəрісін тыңдап қана қоймай , өзі де осы мəселелер бойынша 
əдебиеттер оқуына мүмкіндік береді. Ата -аналар оқуының ерекшелігі сол, онда ата-аналар 
мəселеге байланысты өз түсінігін айтып, басқа ата-аналармен бөлісуге болады.  

Ата-аналар кеші – ата-аналар ұжымын тамаша ұйымдастыратын жұмыс түрі. Өзін -
өзі ұстайтын мерекелік атмосфера, ресмиліктің жоқтығы, əзіл-қалжың ата-аналардың өз 
проблемалары жайлы ашық айтуына, ақыл-кеңес сұрап , қажет еткен жандарға қол ұшын 
беруге ұсыныс жасауға мүмкіндік береді. Ата-аналар кеші реніш пен уайымды барынша 
жылы жəне шын жүректен бөлісуге, бала тəрбиесіндегі проблемаларға ашуланбай, байсалды 
көзқарас танытуға көмектеседі. 

Ата-аналар тренингі – бұл отбасындағы проблемалық жағдайды сезінетін, өзінің 
баласымен қарым-қатынасын өзгерткісі, оны неғұрлым ашық əрі сенімді өткізгісі келетін 
жəне өз баласын тəрбиелеуде жаңа білімдер мен біліктер қажеттігін түсінетін ата-аналармен 
белсенді жұмыс формасы. Егер кейбір баланы тəрбиелеуде топ жетекшісі шешуші қиын 
проблемалармен кездесетін болса.  

Ата-аналар мен оқушылар үшін ойын тренингтер. Ата-аналар мен балаларға 
бірлесіп өздерінің ойын тренингіне қатысу эмблемаларын ойлап тауып, оны бірге таныстыру 
ұсынылады. Орындау уақыты 5-6 минут. Мысалы:  

«Сəлеметсіздер ме, менің атым - Айару». Шеңбер бойымен дөңгеленіп тұрғандар 
кезегімен өз атын жəне есімінің бірінші əрпінен басталатынын, есімді айтады. Мысалы, 
Асыл-ақылды, Шынар – шыншыл т.б. Əрбір қатысушы өз көршісінің есімін қайталауы тиіс. 
Ойын тренингінің қатысушылары сабақ үстінде өздеріне жаңа есім қойып алады Əркім өзіне 
ұнайтын есімді таңдайды. Тапсырманы орындау уақыты – 6-7 минут.  

Қатысушылар шеңбер бойымен сөйлемді жалғастырып, əркім «байлық» сөзіне 
байланысты ойына келген ойды айтады. Ортаға үлкендер мен балалар кезегімен шақырылып, 
ол жылап тұрған адамды бейнелейді. Жүргізуші тұрғандарды жағалай 1,2,3 қамыққанға 
көмек күш! Таңдау түскен адам жылап тұрған адамды жұбатуы керек. Тапсырманы орындау 
уақыты -10 минут.[4]  

Тренингке ата-аналармен қатар балалардың қатысуына да рұқсат етіледі. Тренингке 
бірлесіп қатысу ата-аналарға кейбір күнделікті мəселелерге баланың көзімен қарауға 
мүмкіндік беріп, өзі үшін бала өмір сүретін əлемді ашуына болады.  

Жоғарыда айтылғандардан шығатын қортынды: тəрбие үрдісіндегі Оқытушы→Білім 
алушы←Ата-ана арасындағы бірліктің үнемі жəне үздіксіз болуы қажеттігі бүгінгі күннің 
талабы екенін дəлелдейді. Орта буынды болашақ маман иесі болуға бағыт алған 
тəрбиеленушіні заман талабына сай, жан -жақты дамыған азамат етіп тəрбиелеуде бұл үш 
тағанның бірлесе отырып атқаратын істері үндестік тапса, тиімді нəтижеге жеткізері сөзсіз. 
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ПАПЫШЕВА Г.К.  
КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский 
колледж», г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ КГП НА ПХВ «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Вхождение Казахстана в Болонский процесс диктует необходимость приведения 

образования, профессиональных стандартов, квалификаций и должностных позиций в 
соответствие с Европейскими директивами, в том числе и по сестринскому делу. То есть 
необходимо подготавливать специалистов среднего звена владеющих не только 
квалифицированными основами сестринского ухода и оказания помощи, но и обладающих 
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нравственно-личностными качествами - милосердие, чувство самоуважения и гуманного, 
толерантного отношения к другим.  

Задача учебных медицинских учреждений - формирование у студентов медицинских 
колледжей профессиональных специальных компетенций, обеспечивающих готовность к 
работе в динамично изменяющихся экономических условиях [2].  

Что необходимо предпринять педагогу для воспитания нравственно-личностных 
качеств будущих медицинских работников среднего звена? 

Изучение научных взглядов в исследовательских работах российских ученых - педагогов 
И.В. Островской, А.Я. Иванюшкина, Е.В. Корчак позволяет понять, что за последние несколько 
лет у студентов медицинских колледжей снижено развитие нравственных качеств, а больше 
развито эгоистично-престижные ценности. Авторы обращают внимание на то, что медицинские 
работники считают непрестижной работу с пациентами пожилого возраста, и не желают работать 
в геронтологической области. Проявление эйджизма (дискриминации по критерию возраста) 
молодежи к стареющим людям [1, 3].  

Эти данные стали основанием для проведения исследования в нашем Усть-
Каменогорском колледже по теме проблем развития нравственно-личностных качеств 
будущих медицинских работников среднего звена. Обращение к данной проблеме в моем 
исследовании имеет вполне обоснованные причины.  

Исследование ценностных ориентаций студентов «Усть - Каменогорский высший 
медицинский колледж» проведено в течении года и имело следующие результаты: 
приоритетной в структуре ценностей будущих медицинских работников является 
«материально обеспеченная жизнь» (42,1%), при этом ценность «счастье других» для них 
является тоже важным аспектом (43,7%)! Результаты исследования также показали, что 
осознанно подошли к выбору профессии -71,7% студентов; по настоянию родителей - 15,3% 
(при этом не жалеют об этом 9,2 %), по совету знакомых - 8,7%, случайно пришли в 
медицинский колледж – 4.3%. 

То есть у студентов, сознательно выбравших профессию медика, должны быть 
соответственно приоритетной в системе ценностей - благополучие и здоровье их пациентов. 

Очень важно обратить внимание студентов первокурсников в начале учебного года, 
чтобы правильное сопоставление ценностей наступило в процессе обучения студента в 
учебном заведении с начала учебного курса.  

Хотелось бы отметить, что анкетирование первокурсников российскими 
исследователями показало, что в представлении большинства опрошенных пожилые люди – 
это немощные и беспомощные старики; 61,5% респондентов предпочитают в будущем 
работать с детьми или молодежью, оставляя категорию пожилых людей на 5-6 места. 

Наше анкетирование дали более положительные результаты: для респондентов 
пожилые люди – это старшие и уважаемые люди; 58% предпочитают работать с пожилыми 
людьми, а не только с молодежью детьми.  

Сейчас в Сестринском деле идут большие преобразования. Делегирование 
полномочий медсестер, где основная работа, которую будут самостоятельно выполнять 
медицинские сестры – это уход за инсультными больными, паллиативная помощь 
онкологическим больным, пациентам с хронической сердечной недостаточностью, с 
сахарным диабетом второго типа. То есть в основном это работа с пожилыми людьми.  

Эти преобразование и результаты исследований стали основанием для разработки в 
нашем колледже Программы «HELPER» работы с молодежью, вовлекая их в волонтерскую 
деятельность. Целью такого привлечения студентов в добровольное движение стало 
развитие нравственно-личностных качеств обучающегося как средство повышения 
подготовки профессиональных специалистов.  

 современном демократическом обществе необходимо трудовое воспитание и 
развитие личности с активной гражданской позицией. Одним из возможных путей такого 
воспитания является включение молодежи как самой социально активной части населения в 
волонтерскую деятельность. 

Поэтому работая по Программе «HELPER» мы развиваем инициативы студентов в 
деле оказания волонтерских услуг социально незащищенным слоям населения, в том числе 
людям пожилого возраста, а также прививаем профессионально – нравственные качества 
личности медицинских работников, формируем социальную зрелость и гражданскую 
позицию обучающихся. 
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Сейчас наше Здравоохранение нуждается в специалистах среднего звена как 
профессионалов своего дела и в тоже время обладающими такими качествами как 
милосердие, сострадание, человеколюбие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  1  –  Проведение  волонтерской Рисунок 2– оказание паллиативной помощи
работы студентами научного кружка «Узнай волонтерами – медиками в онкологическом
свое давление» в «Амбулаторном центре» отделении 

 
 

Основная воспитательная задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы 
выработать у обучающихся стремление к духовному росту, потребность быть честным, мудрым, 
милосердным, благородным. То есть воспитать поколение людей, на которых в дальнейшем 
можно положиться, поколение тех, кто способен помочь, понимающих, что важны не слова 
жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении 
 человеку. 

 этой целью мы стараемся вовлекать студентов в волонтерские движения. С 2017 года 
группа волонтеров, в состав которой вошли члены кружка по терапии «Жас ғылым», проводят 
профилактику заболеваний и укрепление здоровья на уровне первичной медико – санитарной 
помощи. Также проводят профилактические беседы о вреде наркотиков и чрезмерного 
потребления алкоголя и табакокурения, по профилактике ВИЧ/СПИД, по профилактике 
сердечно - сосудистых заболеваний (далее ССЗ) и пропаганде здорового образа жизни (далее 
ЗОЖ). Цель работы волонтеров – формирование у школьников, студентов, пациентов приоритета 
ценности ЗОЖ и ознакомление основными методами просветительной работы по первичной 
профилактике, информирование населения о факторах риска ССЗ.  

Задача организаторов волонтерского движения – эта реализация национальной 
политики формирования здорового образа жизни в Республике Казахстан. Развитие 
волонтерского добровольного движения среди студентов медицинского колледжа является 
одним из перспективных направлений профилактической работы. 

Наш кружок сотрудничает со специалистами молодёжного центра здоровья 
«Нурсалауат» и проводят семинары, тренинги со студентами, школьниками, пациентами в 
поликлиниках с целью популяризации и пропаганды здорового образа жизни. Развитие 
волонтерского добровольного объединения между членами кружка «Жас ғылым» Усть-
Каменогорского медицинского колледжа и участниками молодёжного центра здоровья 
«Нурсалауат» города Усть - Каменогорск является началом инициативного участия в 
многочисленных добровольческих акциях.  

7 июня наши студенты совместно с организаторами молодежного центра 
«Нурсалауат» и со специалистами «Центр_ СПИД» провели «здоровый» флеш моб в нашем 
городе на мероприятии «Здоровый марафон». Также был проведен семинар среди студентов 
ВКГУ по профилактике на тему: «ВИЧ/СПИД-Профилактика». 

 июле сотрудники Учреждения «Амбулаторный центр» провели культурно-
оздоровительную акцию «Біз денсаулықты таңдаймыз! Наш выбор – здоровье! Health is our 
choice!» в торговом центре «Fresh market».  

Студенты принимали активное участие в культурно-оздоровительной акции. Вместе с 
лучшими врачами Учреждения «Амбулаторный центр» студенты определяли артериальное 
давление (далее АД) и давали рекомендации каждому желающему посетителю о 
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профилактике ССЗ. В проведении таких необходимых диагностических процедур как 
определение сахара, холестерина, роста и веса принимали активное участие студенты 
старших курсов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – семинара среди студентов 
ВКГУ «ВИЧ/СПИД» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Проведение добровольческой 
акции студентами «Біз денсаулықты 
таңдаймыз!» в Учреждении 2Амбулаторный 
центр» 

 
 процессе практической деятельности у студентов вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, закрепляются умения, с одной стороны, брать на себя 
ответственность, определенные обязательства и выполнять их; с другой – подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы  
 общественными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5- Проведение студентами лечебно-оздоровительного мероприятия в 
среднеобразовательной школе №3 
 

Студенты под руководством медицинских работников ухаживают за престарелыми 
людьми «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 
проводят медицинские манипуляции – массаж, измерение артериального давления, 
определение сахара крови.  

Особой задачей программы стало обеспечение возможности позитивного опыта 
общения студентов с людьми пожилого возраста, умения устанавливать и поддерживать с 
ними доброжелательные отношения, осознавать и передавать свои чувства и чувства 
партнера, сопереживать и сочувствовать. Освоению такого опыта способствовало 
целенаправленное изучение себя и своих взаимоотношений с окружающими в диалоге и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. Наиболее показательными в этом отношении 
стали подготовка и проведение преподавателями колледжа совместно со студентами 
концертов и вечеров досуга для пожилых людей.  

Опыт волонтерского движения по программе «НELPER» показывает, что количество 
волонтеров - медиков, желающих внести свой вклад и помощь, с каждым годом 
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увеличивается, благодаря привлечению студентов разных курсов. Эффективность 
вовлечения студентов в добровольческое движение и становление личностной 
самореализации было подтверждено исследовательской работой. Методом анкетирования 
ежегодно исследовалось отношение студентов первого курса обучения к волонтерской 
деятельности. Согласно результатам опроса, за 3 года число волонтеров увеличилось на 8%, 
что свидетельствует о положительной динамике оценки волонтерского движения и высокой 
активности студенческой молодежи в добровольческой деятельности. По мнению 
респондентов, в ее основе лежит желание помочь пожилым, людям, страдающим 
неизлечимыми или тяжелыми заболеваниями.  

Анализ вторичной диагностики ценностных ориентаций студентов медицинского 
колледжа отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело» по методике М. Рокича 
свидетельствует о том, что в среде волонтеров главными являютя следующие ценности, как: 
«счастье других» (66,4%), «здоровье» (87,3%), «уверенность в себе» (81,5%), «терпимость» 
(59,2%). Повторный анализ анкетирования показал, что студенты, имевшие опыт 
взаимодействия с пожилыми людьми в процессе волонтерской деятельности, стали более 
позитивно относиться к пожилым людям, и что особенно важно, у большинства волонтеров 
появилось желание в будущем связать свою профессиональную деятельность с работой в 
медико-социальной сфере.  

По результатам опроса студентов Усть -Каменогорского медицинского колледжа, 
который проведен руководителем волонтерской работы, привлекают следующие основные 
моменты участия в добровольной деятельности:  

 идея мотивирует на активное участие, позволяет оценить результаты своей 
деятельности и получить удовлетворение от проделанной работы (90,1%); 

 внутренняя психологическая потребность быть нужным, студенты получают 
немаловажное моральное удовлетворение (87%); 

 потребность в общении, студенты традиционно объединяют свои усилия, создавая 
команды 90,4%); 

 интерес, работа студентов зачастую связана с нестандартными подходами и новыми 
идеями (68,6%). 

Таким образом принципы и мотивы волонтерской деятельности способствуют 
формированию таких важных качеств, как милосердие, повышают чувство самоуважения и 
гуманного, толерантного отношения к пациентам, способствуют занятости молодого 
человека общественно полезным делом, формируют у него качества и навыки, важные для 
взрослой, в том числе и будущей профессиональной, жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 

Система высшего образования способствует развитию способностей студентов в 
духовном, нравственном и профессиональном отношении. Особое значение эмоциональный 
интеллект приобретает в процессе подготовки студентов, чья профессиональная 
деятельность связана с взаимодействием с людьми. Именно поэтому проблема 
эмоционального интеллекта студентов вызывает интерес у достаточно большого количества 
ученых: педагогов, психологов и других исследователей.  
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Понятие «эмоциональный интеллект» было введено П. Сэловеем и Дж. Мейером в 
1990 году, с этого момента многие ученые трактуют его по-разному. По определению П. 
Сэловея, Дж. Мейера и Д. Карузо, под эмоциональным интеллектом понимают группу 
ментальных способностей , которые способствуют осознанию и пониманию собственных 
эмоций и эмоций окружающих (модель способностей) [1]. И.Н. Андреева дает следующее 
определение эмоционального интеллекта: «…это способность эффективно разбираться в 
эмоциональной сфере человеческой жизни (понимать эмоции окружающих людей, 
использовать эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией)» [2, с. 76–
78]. Большое количество ученых исследовали данную проблемы в различных ее аспектах. 
Наиболее значимый вклад, на наш взгляд, внесли следующие ученые: Д. Гоулмен (теория 
эмоциональной компетентности ), Р. Бар-Он (понятие «коэффициент эмоциональности »; С. 
Л. Рубинштейн развивал идею, принадлежащую Л. С. Выготскому, об аффективных и 
интеллектуальных процессах (интеллектуальный процесс невозможен без участия эмоций) и 
А. Н. Леонтьев (мышление имеет эмоциональную регуляцию ) [3, с. 56–62]. Мы же 
определим для себя «эмоциональный интеллект», как сложное образование, который 
включает в себя совокупность поведенческих когнитивных и эмоциональных качеств, 
способствующих обеспечению осознания, понимания собственных эмоций и эмоций 
окружающих, а также влияющих на личностное развитие и межличностных взаимодействий.  

Анализ исследований по проблеме эмоционального интеллекта позволил 
сформулировать предпосылки его развития:  

 биологические (наследственные задатки эмоциональной способности, тип мышления
 т.д.);  

 социальные (степень развития самосознания; эмоционально благополучные 
отношения; гендерные особенности, эмоциональные знания и навыки и т.д.) [4].

Майер и Сэловей выделили четыре составляющие эмоционального интеллекта: 
 восприятие эмоций - умение распознавать эмоции других людей, а так же 

идентифицировать собственные;
 использование эмоций для стимуляции мышления - умение человека неосознанно 

активировать мыслительный процесс, пробуждать в себе творческие способности, применяя 
эмоции как фактор мотивации;

 понимание эмоций - умение определять причину появления той или иной эмоции, 
определять связь между эмоциями и мыслями, предугадывать возникновение эмоций со 
временем;

 управление эмоциями - умение управлять своими эмоциями и других людей, 
направляя их на достижение определенных целей [1, с. 23–24].

В исследовании принимали участие студенты первых курсов КАСУ – 30 человек составил 
эксперименатльную группу и 30 человек контрольную. На экспериментальной группе 
проводилась программа развития эмоционального интеллекта в течении 6 месяцев (с октября по 
март 2019г.). В качестве диагностической методики использовался тест «Социального 
интеллекта» Гилфорда. Исследования показывают, что способности, измеряющиеся данной 
методикой, «проявляются в понимании других людей, а, следовательно, имеют связь с 
социальной адаптированностью». Оценка позволяет предсказать успешность поведенческого 
обучения, социальную активность, успешность адаптации, организаторские способности, 
коммуникативную компетентность, доброжелательность. 

Развитие эмоционального интеллекта студентов достигается с помощью проведения 
тренинговых занятий с использованием активных и интерактивных методов обучения. Тренинг 
развития эмоционального интеллекта направлен на стимулирование наиболее полного 
выражения чувств, которые связаны с «внутренним Я», как вербально, так и невербально; 
опознавание переживаний, ранее подавляемых и искажаемых; дифференциацию 
 распознавание объектов чувств. Целью тренинга является реорганизация Я-концепции 
путем усвоения ранее не проработанных переживаний (тренинг личностного роста), развитие 
способностей к саморегуляции, рефлексии, фасилитативному влиянию и эмпатии (тренинг 
навыков и умений) 

Ознакомимся с результатами диагностики по методике социального интеллекта 
Гилфорда (рисунок 1 и 2).  

Исходя из результатов первичного среза можно определить, что у студентов первого 
курса при первичном срезе наблюдались практически по всем тестам способности к познанию 
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поведения на уровне ниже среднего (рисунок 1). По шкале «группы экспрессии» в 
экспериментальной группе результаты обнаружились на уровне среде-выраженных (5,95 баллов). 
Таким образом, студентов-первокурсников можно охарактеризовать как плохо понимающих 
связь между поведением и его последствиями (4,69 в экспериментальной группе  
 4,0 баллов в контрольной группе); они в недостаточной степени владеют языком 
телодвижений, взглядов и жестов (5,95 и 5,0); недостаточно хорошо распознают различные 
смыслы, которые могут принимать одни и те же вербальные сообщения в зависимости от 
характера взаимоотношений людей и контекста ситуации общения (4,01 и 5,54). Студенты 
первого курса испытывают трудности в анализе ситуаций межличностного взаимодействия и 
понимании внутренних мотивов поведения людей (4,67 и 4,0). Если анализировать общую 
композитную оценку, то видно, что испытуемые испытывают трудности в понимании и 
прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает 
возможности социальной адаптации (13,32 и 14,54).  
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Рисунок 1 - Результаты средних значений по тесту Гилфорда в экспериментальной и 

контрольной группе при первичном срезе  
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Рисунок 2 - Результаты средних значений по тесту Гилфорда в экспериментальной и 

контрольной группе при вторичном срезе 
 

При повторном срезе (рисунок 2) обнаружились небольшие различия у студентов 
экспериментальной группы, на которых была реализована программа развития эмоционального 
интеллекта. Так, по шкале «истории с завершением» в контрольной группе средний показатель 
оказался в пределах 4,2 баллов, в экспериментальной группе – 5,23 балла. 
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Это может характеризовать группу, не прошедших программу, как людей, которые часто 
совершают ошибки, попадают в конфликтные, а возможно, и опасные ситуации потому что 
неверно представляют себе результаты своих действий или поступков других, плохо 
ориентируются в общепринятых нормах и правилах поведения. Необходимо отметить, что 
данные качества характеризуют и экспериментальную группу, но в ней показатели чуть 
выше, чем в контрольной.  

По шкале «группы экспрессии» видно, что студентов после прохождения программы 
развития эмоционального интеллекта показали средние результаты (6,51), тогда как в 
контрольной группе этот показатель остался на уровне ниже среднем (5,2). Таким образом, 
испытуемые экспериментальной группы чуть в большей степени стали проявлять 
способность правильно оценивать состояния, чувства и намерения людей по их 
невербальным проявлениям: мимике, позе, жестам. Но все же, для них сложно 
ориентироваться на невербальные проявления. По шкале «вербальная экспрессия» 
результаты по двум группам немного увеличились, по сравнению с первым диагностическим 
срезом (6,12 и 6,0). Студенты первого курса немного увеличили чувствительность к 
характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений. 

По субтесту «истории с дополнением» у испытуемых экспериментальной группы 
обнаружились при вторичном срезе оценки на уровне средних (5,96), в то время как в 
контрольной группе они остались практически неизменными (4,7). Можно говорить о том, 
что после реализации программы развития эмоционального интеллекта студенты стали 
лучше распознавать межличностные ситуации в динамике, и, все же для них остается в 
целом затруднительно анализировать различные системы взаимоотношений между людьми; 
понимание внутренних мотивов поведения людей очень проблематично.  

Если рассматривать общую композитную оценку, то можно обнаружить, что у 
студентов экспериментальной группы немного повысился средний балл (18,4), тогда как у 
студентов контрольной группы этот показатель увеличился лишь на ненамного (15,1). 
Программа развития эмоционального интеллекта в виде отработки упражнений, 
способствовала тому, что часть студентов с стали немного лучше справляться с заданиями 
теста, чем студентов контрольной группы. 

 целью определения значимости различий в двух группах был проведен t-критерий 
Стьюдента (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Результаты средних значений по тесту Гилфорда у испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп в двух диагностических срезах  

Субтесты Первый срез t-критерий Второй срез t-критерий 
 эксп.гр. контр.гр. Стъюдента эксп.гр. контр.гр. Стъюдента 
«История с 4,69 4,0 0,02 5,23 4,2 2,14* 
завершением»       
«Группы экспрессии» 5,95 5,0 0,14 6,51 5,2 2,13* 
«Вербальная 5,01 5,54 0,02 6,12 6,0 0,45 
экспрессия»       
«Истории с 4,67 4,0 0,03 5,96 4,7 2,2* 
дополнением»       
Композитная оценка 13,32 14,54 0,13 18,14 15,1 2,54* 
*t 0,05 =2,04 – доверительное значение для критерия Стьюдента 
**t 0,01 =2,7 - доверительное значение для критерия Стьюдента 

 
Таким образом, обнаружены значимые различия на 5% уровне у испытуемых двух 

групп при втором срезе по следующим шкалам: «история с завершением » (t=2,14, при 
t>t0,05), «группы экспрессии» (t=2,13, при t>t0,05), «истории с дополнением» (t=2,2, при t>t0,05), 
«композитная оценка» (t=2,54, при t>t0,05). Таким образом, можно сказать, что результаты, 
полученные по методике «Социального интеллекта» являются статистически значимыми и 
сравниваемые группы отличаются между собой после прохождения в программе развития 
эмоционального интеллекта.  

 целом можно сказать следующее. Студенты первого курса демонстрируют 
недостаточно высокие способности к познанию поведения, измеряемые тестом социального 
интеллекта. Студенты не обладают высокими показателями социальной адаптацией личности, на 
низком уровне развития представлены способности извлекать максимум информации о 
поведении людей, понимать язык невербального общения, высказывать быстрые и точные  
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суждения о людях, успешно прогнозировать их реакции, проявлять дальновидность в 
отношениях с другими. В то же время, мы наблюдаем изменения, произошедшие в 
показателях по некоторым шкалам у студентов экспериментальной группы после реализации 
программы развития эмоционального интеллекта. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПОЗИЦИЙ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 
 

Своеобразие духовно-нравственного развития личности современного подростка 
заключается в том, что нынешние подростки постоянно испытывают безразличие и 
негативное воздействие окружающего социума, а порой даже со стороны родных и близких. 
Подобная эмоциональная нестабильность, определяющая взаимоотношения людей в 
обществе, особенно чутко воспринимается подростками, что отражается на их поведении. 
Дети этого возраста уже считают себя взрослыми и равными партнерами в отношениях, 
поэтому они полностью копируют поведенческие реакции окружающих взрослых.  

Окружение и социальная среда, в которой развивается ребенок с самого рождения до 
полной зрелости, содействует оптимальной реализации программы духовно-нравственного 
развития, унаследованной с генотипом, и определяет особенности формирования личности. 
Одной из самых важных ролей в осуществлении программы духовно-нравственного 
развития выступает семейная среда, так как она ближе всех к пониманию наследственных 
факторов организма. Кроме того, как хранительница достижений прошлого, она лучше 
других может донести духовно-нравственные образцы до новых поколений  

Семья предоставляет детям не только первые духовно-нравственные нормы 
поведения, навыки взаимодействия, освоение социальных ролей, но и осознание своей 
значимости и индивидуальности в этом мире. У них складываются субъективные оценочные 
суждения, которые определяются значимым отношением, формируют характер, определяют 
нормы, а также развивают социальные качества. В процессе неправильного воспитания 
нарушается социальная адаптация. Но, положительное воздействие семьи влияет на 
социальную адаптацию ребенка не только в раннем возрасте, но в дальнейшей жизни. 
Родительские позиции, развивающиеся у детей родителями, по мнению В.Н. Дружинина, 
определяют их дальнейший стиль жизни, который автор называет жизненным сценарием [1]. 
Вышеперечисленные условия делают семью очень значимым и основным звеном в системе 
развития личности. По мнению современных психолого и педагогов, семья в процессе 
формирования у детей личностных качеств, вносит в их формирование тот момент, который 
обеспечивает не только знания о нравственных нормах и правилах поведения, но и 
определенные установки, убеждения, стремление утверждать данные нормы в своей жизни.  

Основная функция семьи, в формировании личности ребенка - это закладка 
нравственного фундамента личности: усвоение норм нравственности, ценностных 
представлений, формирование чувств нравственности [2].  

Роль семьи в духовно-нравственном развитии личности ребенка определяется 
внутрисемейными социально-психологическими факторами, имеющие воспитательное 
значение. Главный среди них – нравственные ценности, душевное поведение, нравственная 
связь родителей с ребенком. Оно возможно только в том случае, если взрослый принимает  
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ребенка таким, какой он есть; если он сопереживает ребенку, т.е. он способен смотреть на 
проблемы глазами ребенка, принимать его позицию; и если имеет место адекватное 
отношение со стороны взрослого к происходящему.  

Современные психолого-педагогические исследования доказали, что процесс 
формирования личности ребенка – это сложный и многогранный процесс. Детско-
родительские отношения в этом процессе играют определяющую роль. Ведь для детей 
наиболее важным является личное участие в социально важных событиях. В исследованиях 
Б.Бинас полагает, что для детей наиболее важно эмоционально отношение взрослых к 
данным идеям, а также построение своего поведения на этом отношении. У всех детей на 
первом плане стоят удовольствие, которое переживается с помощью правильных поступков, 
и страдания, которые тоже возникают из-за поступков [3]. 

По мнению отечественных исследователей, в развитии личности подростков особое 
значение имеют познавательные и эмоциональные ориентации окружающих. Так в 
исследованиях Кольберга Л. отмечается, что дети, как правило, ориентируются на 
познавательные и эмоциональные ценности, имеющиеся у родителей [3]. Ананьев Б.Г. 
полагал, что во время отсутствия переживания знания и эмоциональной оценки, люди будут 
принимать только лишь на словах позитивные ценности [4]. 

 рамках обозначенной проблемы, было проведено опытно-экспериментальное 
изучение влияния родительских позиций на развитие личности старшего подростка [5]. 
Участие в исследовании приняли 45 семей, имеющих детей старшего подросткового возраста  
(14-15 лет). 

Анализ результатов диагностики нравственной самооценки показал, что высоким 
уровнем обладают 32% подростков и 38% родителей. 

Подростки с высоким уровнем нравственной самооценки более доброжелательные, чем 
остальные, они с удовольствием помогают другим. Даже если они считают, что родители не 
правы, они не будут им перечить, они просто выслушают и выскажут свое мнение. Взрослому 
они никогда не грубят, со своим родителями, учителями, близкими они вежливы, если им делают 
замечания, то они выслушают и примут к сведению. Если их действия или поступки доставляют 
человеку радость, то подросток отмечает, что получает удовлетворение от этой ситуации. Они 
считают, что людям надо прощать любые, пусть даже плохие поступки.  

Родители, обладающие высокими показателями развития нравственной самооценки, во 
всем стараются поддержать своего ребенка, дают им полезные советы, стараются не упрекать 
 чем-то своих детей, а приучать их к уважению, добру, отзывчивости. 

26% испытуемых подростков и 18% родителей имеют развитие нравственной 
самооценки на уровне ниже среднего. Для этой группы испытуемых свойственна 
переменчивость в настроении. Родители не всегда принимают детей, не во всех ситуациях 
могут встать на их сторону. 

Было выявлено, большинство подростков добрые, вежливые, любят доставлять 
другим радость, лишь 26% могут нагрубить, если им делают замечания или не согласны с 
ними, они могут делать назло.  

Анализ ответов родителей на вопросы анкеты показал, что 18% родителей указали, 
что не во всех ситуациях они бывают добрыми по отношению к своим детям и окружающим, 
любят поспорить, не всегда вежливы, при этом свои взаимодействия с детьми, они 
определяют как достаточно доверительные, основанные на принятии своего ребенка. 

Использование методики «Диагностика отношения к жизненным ценностям» при 
изучении влияния родительских позиций на развитие личности подростка, показало, что 55% 
испытуемых подростков в будущем хотят иметь верного друга, доброе сердце, много денег 
хотят иметь 30% подростков и 40% родителей. Здоровье родных и близких важно для 70% 
подростков и для 90% родителей. Помогать другим людям и иметь сочувствие желают 58% 
детей и 75% родителей, а иметь много то, чего нет у других , хотят только 24% подростков и 
40% родителей, а иметь современный компьютер хотят лишь 18% подростков и 10% 
родителей. На основе полученных данных был определен уровень отношений к 
нравственным ценностям.  

На основе вышеизложенного, высоким уровнем отношений к жизненным ценностям 
обладают 54% исследуемых подростков и 62% родителей, средним уровнем – 34% подростков  
 48% родителей, а низким только 16% подростков. Для большей части испытуемых 
(подростков и родителей) наиболее важным в жизни является дружба, верность, здоровье и 
покой близких. Для родителей этой группы, наиболее ценным является благополучие их  
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семьи, детей, они стараются все вкладывать в свое чадо, чтобы тот вырос человеком и чтобы 
родители могли им гордиться.  

Следует отметить, что 62% родителей также считают, что их основная жизненная 
ценность – это семья, близкие, дети, но порой из-за работы, карьеры они не могут уделять 
должного внимания своим детям. А 68 % подростков полагают, что основная ценность в 
жизни состоит не только в верности, дружбе, семье, но и в богатстве, власти. 

Таким образом, для большинства испытуемых подростков и родителей, принимавших 
участие в обследовании, основная ценность в жизни – это семья, близкие, дружба, и лишь 
для небольшой части испытуемых, доминирующими ценностями выступают деньги, власть, 
авторитет. 

 результате применения методики «Диагностика нравственной мотивации» у 
испытуемых было выявлено, что 68% подростков выразили желание помочь другому, если 
увидят, что тому плохо и 32% подростков будут думать, что могло так расстроить человека. 
Вариант ответа «не обращу внимания…» не дал ни один подросток. 

Анализ ответов родителей показал, что 47% родителей на просьбу своего ребенка 
купить какую-либо вещь ответят, что купят ее только в качестве стимулирования учебы. 36% 
родителей скажут, что со временем ее купят, тем самым ребенок будет этого времени ждать. 
Иногда родители это говорят только для того, чтобы не расстраивать ребенка, надеясь на то, 
что он со временем забудет про эту игру. И только 17% родителей скажут, что они не будут 
ее покупать, чаще всего, подросток расстраивается по этому поводу, но увидев новую, 
которая ему также понравится, он забывает про предыдущую.  

При поиске решения выхода из конфликтной ситуации, 83% родителей ответили, что 
постараются развеселить ребенка, если он вдруг на них обиделся, они будут с ним шутить, 
смеяться, чтобы у подростка прошла обида на родителей. Часть из этой группы испытуемых 
считают, что необходимо не только объяснять подростку, что на родителей нет необходимости 
обижаться, но и включать в совместную результативную деятельность. При выполнении 
совместной деятельности происходит осознание важности и значимости отношений и ценности 
действий. Однако, 17% родителей считают, что нужно доказывать подростку, что тот не прав, но 
не все подростки к этому прислушиваются, и некоторые будут этому возражать.  
 итоге, может получиться, что примирение опять придет к ссоре. Среди всех обследуемых 
родителей не нашлось ни одного, который бы в ответ тоже обиделся на своего ребенка. Их 
позиция в мудром отношении к своим детям в ситуации ссоры.  

Сравнительный анализ полученных результатов изучения нравственной мотивации, 
показал, что большая часть подростков обладает средним уровнем мотивации, низкий уровень не 
имеет ни один испытуемый, что является хорошим показателем развития личности.  

Было определено, что 58% родителей, принимавших участие в обследовании, обладают 
высоким уровнем нравственной мотивации, эти родители всегда при любой ситуации придут на 
помощь своим детям. А 38% родителей имеют средний уровень, что говорит о том, что они тоже 
готовы прийти на помощь своему ребенку, но иногда они стараются сделать так, чтобы дети 
сами решали свои проблемы, тем самым, они готовят их к взрослой жизни.  

Таким образом, можно сделать вывод, что преимущественно, и подростки, и 
родители, принимавшие участие в исследовании, отзывчивы, всегда готовы прийти на 
помощь. Если подростки увидят человека, который чем, то расстроен, они подойдут к нему и 
поинтересуются, что у него случилось, но не ради любопытства, а чтобы предложить свою 
помощь. Родители же, в основном, первые идут на примирение со своими детьми, стараются 
донести до них свое уважительное отношение и заботу, а также желание понять, помочь и 
создать ситуацию безопасности.  

 результате диагностики уровня нравственной воспитанности испытуемых, было 
выявлено, что 54% испытуемых (старших подростков и родителей) имеют средний уровень 
нравственной воспитанности, 32% подростков обладают высоким уровнем нравственной 
воспитанности и 24% - низким, а среди родителей низким уровнем обладают 18% 
исследуемых.  

42% старших подростков, которые принимали участие в исследовании, всегда 
принимают участия в делах класса, семьи, в любой ситуации стараются быть нужными, 
принести пользу другим. Они любят читать, из книг они узнают что-то новое, чем потом 
делятся с друзьями и одноклассниками. Каждый подросток имеет свое увлечение, девочки, в 
основном, ходят в танцевальные студии, а мальчики в спортивные секции, у них почти нет 
свободного времени, они занимаются тем, чем им интересно.  
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 44% родителей так же, как и у детей, есть любимое увлечение, которым они 
занимаются помимо работы. Со своими детьми они стараются быть честными, искренними. 

56% родителей, принимавших участие в исследовании, считают, что детей с раннего 
возраста необходимо приучать к труду. Родители этой группы всегда стараются помочь 
своим детям, решают с ними значимые для них проблемы.  

Следует указать, что в результате диагностики уровня нравственной воспитанности, 36% 
подростков указали, что относятся с уважением к старшим. Они отметили, что если их мнение не 
схоже с мнением взрослого человека, они не будут спорить, они молча выслушают 
 примут к сведению, что является результатом хорошего воспитания. 

При этом было выявлено, что 24% подростков, принимавших участие в исследовании, 
практически не участвуют в делах классе. У этих подростков нет постоянного увлечения, 
если им что-то понравилось, они этим занимаются. Если интерес к занятию снижается, то 
они бросают эти дела и берутся за другие. Они дружелюбны, но нуждаются в поддержки со 
стороны товарищей.  

Анализ полученных результатов исследования показал, что в обследуемой группе 
было выявлено, что 66% испытуемых трудолюбивы, имеют свое увлечение, которое им 
нравится, в любых делах проявляют инициативу, подростки и родители уважительны по 
отношению друг к другу и к окружающим, добровольно соблюдают культуру поведения.  

Таким образом, между родительскими позициями и развитием личности подростка 
имеется определенная взаимосвязь, однако на формирование личности старшего подростка 
на этом возрастном этапе развития, влияют не только родительские позиции, но и другие 
социально-психологические факторы. 
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ҰРПАҚ ТƏРБИЕСІНДЕГІ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
Адамгершілік - адам бойындағы гуманистік құндылық, əдеп ұғымы. "Кісілік", 

изгілік", "имандылық" тəрізді ұғымдармен мəндес. Адамгершілік – адамшылық қаталдықпен 
салыстырғанда жаксылық тілеу қарым-қатынастары Халықтық дүниетанымда мінез-
құлықтың əртүрлі жағымды жақтары осы ұғымнан таратылады. Мінез-құлық пен іс-
əрекеттерде көзге түсетін төмендегідей адамгершілік белгілерін атап өтуге болады: адамды 
қастерлеу, сыйлау, сену, ар-ұятты сақтау, имандылық пен рахымдылық, ізеттілік пен 
кішіпейілділік, əділдік, қанағатшылдық, т.б. Адамгершілік — бұл рухани тəрбие [1]. 
Адамгершілік - адам бойындағы ең асыл қасиет жəне адамзат баласының ең жоғарғы 
мақсатына бағытталады. Бұл қасиет адамды мейірімділікке, Отанын, елін, отбасын сүюге 
үйретеді. Егер адамда адамгершілік қасиет болмаса, ол адам өз - өзін сыйламайды. Рухани - 
адамгершілік тəрбиесі - өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның əдеп 
ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары мен дəстүрлерімен келістірілетін моральдік 
қасиеттерін жəне бағдарларын қалыптастыруды болжайды. Оқушыларды рухани - 
адамгершілікке тəрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мəселе. 
Білім мен тəрбие егіз ұғым. Білім - парасаттылыққа, тəрбие-адамгершілікке уағыздайды. 
"Адамға ең бірінші білім емес, тəрбие берілуі керек, тəрбиесіз білім адамзаттың қас жауы" 
деген ұлы ғұлама əл-Фарабидің даналық сөзінің мағынасы терең. Ұлттық тəрбиеде, əсіресе, 
ана тілі байлығының алар орыны ерекше екені белгілі.Осыны ескере келе, мұғалім оқыту 
барысында тек қана теориялық білім беріп қана қоймай, ұлттық үрдісімізден хабар бере  
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отырып, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру мəселесіне жете назар аударуға тырысу 
керек. Адамгершілікке тəрбиелеудің маңызды педагогикалық шарттары – оқушылардың 
белсенді өміршіл, саналық көзқарасын, сөз бен істің бірлігін адамгершілік нормаларынан 
ауытқуларына жол бермеуді қалыптастыру. Ол баланың жеке басының қалыптастырушы 
дамудың аса маңызды бір саласы. Бұл арқылы Отанға, еңбекке қатынасын айқындайды. 

Тəрбиелі ұстаз шəкірттерге жан- жақты тəрбиені осы адамгершілік тəрбиесінен бастайды. 
Себебі бұл оның адамгершілік сезімін, сенімін белгілі бір мақсатқа жетелеу іс – əрекетін 
ұйымдастыруды жетілдіреді.Сонда ғана ұстаз шəкірттерінің ізгілігін, адалдығын, 
кішіпейілділігін қалыптастырады. Ізгілік отбасынан бастау алады, оған ата- ананың берген 
тəрбиесі, тұрмысы ықпал етеді. Халықтық мақал «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» 
адамгершілік тəрбиенің негізгі отбасында қалыптасатынын көрсетуде. Халық, жанұя 
құндылықтарын ауызша халық шығармашылығы арқылы тапсырады, мысалы, аңыз ертегілерді, 
ырымдарды, салттарды қолданады, дін арқылы, əртүрлі қоғамдық ұйымдар арқылы т.б . Халық 
ауыз əдебиеті адамгершілік –эстетикалық тəрбие беруде баланың ой- өрісін дамытады. Олардың 
тіл байлығы жəне шексіз шешендік мүмкіндіктерін арттырады. Абай: «Ақпейіл жəне ықыласты 
жүрек адамды жетелеуі тиісті,сонда ғана оның еңбегі жəне табыстылығы ерекше мəнге ие 
болады. Адам болып дүниеге келу жеңіл, бірақ адам болу қиын»,- деген болатын [2]. Тəрбиенің 
маңыздылығы сондай, біздің болашақ ұрпағымыз тəрбиеден ғана рухани байлық алып, тəрбие 
арқылы ғана Адам болып қалыптасады. Абай ақыл, адамгершілік, жоғары саналылық еңбектің 
еңбек тəрбиесіне негізделуін өзінің өлең-жырларының ғақлималарының арқауы етті. Мысалы, 
"Ақыл бітпесе дəулетке, дəулет бітпес келбетке жан-жақты болып жетілу тіреледі еңбекке" — 
деп жырлауы соның айғағы. "Абай творчествосындағы адамгершілік концепциясы ақын 
өміріндегі жақсылық пен жамандықты айыра білуге адамдықтың адал шарты ретінде мəн 
бергенін байқауға болады. Ақын ұғымында жақсылықты тану — жаңалықты қолдау деген сөз, ал 
жақсылықты қолдай білмеген жамандықтың отына май қүюмен бірдей". Шындығында Абайдың 
бұл концепциясы кім-кімді де терең ойға қалдырады, əрі бүгінгі күні де терең мəні бар екендігіне 
мойынсұндыра түседі. "Жақсының жақсылығын бетіне айт нұры тасысын, жаманның 
жамандығын бетіне айт, құты қашсын" деген халықтың қанатты нақылында терең ой бар. 
Адамгершілік деген ұғым мен оның адамгершілік тəрбиесі оның əрбір шығармасынан дерлік 
айқын жəне күшті түрде көрініп отырады. Ол адамгершіліктің жаулары — дəулеттілерді ұлы 
тілмен түйреп, келемеж етеді, ал жастарды өздерін жоғары адамгершілік қасиеттерге тəрбиелеуге 
шақырады. Халықтық педагогикалық дəстүрді зерттеуші ғалым Г. Н. Волков: "Жас жеткіншекті 
тəрбиелеуде, əрине барлық адамдар бірдей қызмет етуі мүмкін емес. Отбасындағы бала 
тəрбиесінде бірінші орынды анасы мен əкесі, сонан соң əжесі мен атасы алады" - деп орынды 
сынап өткен. Енді тəрбиедегі отбасының рөлі туралы Абай былай деп көрсетті. Ол жастардың 
надандық пен топастық, азғындык пен бойкүйездіктің мерездері мен уландырмай сақтап қалуда 
ата-ананың, отбасының, ерекше орын алатындығын айта келіп, өз баласын орынсыз ерке, 
қылжақпас етіп өсіретін адамдарға қатты паразылық білдіреді. Салғырт, бос буын, суайт, даңғой, 
дөрекі, ұстамсыз, есерсоқ болуды осындай кесір тəрбиенің салдары дейді. Бұл жөнінде өзінің 
"оныншы сөзінде": Баланың жақсысы — қызық, жаманы — күйік, өз күнəңді өзің көтергеніңмен 
тұрмай, баланың күнəсінə тағы да ортақ боласың". Əуелі балаңды өзің алдайсың : "Əне оны 
берем, міне, мұны берем" - деп. Басында балаңды алдағанына бір мəз боласың. Соңында балаң 
алдамшы болса, кімнен көресің?-деп атап көрсетеді [3].  

Сабақта рухани-адамгершілік тақырыпта шаттық шеңберлерін өткізу де жас ұрпақты 
тəрбиелеуде алар орны ерекше. Ол үшін сабақтың 20 минутын шығармашылық жұмысқа 
арнаймыз. Күн адамның рухы болса, күн сəулесі – ақыл дейік. Себебі ақыл – рухтың 
құрамдас бөлігі. Сондықтан, сабақта осы сапалардың біразы туралы пікірлескенді дұрыс 
санадым. Ойымызды өрбітіп, бойымызға адамгершілік нəрін егу үшін тақтаға Күн суретін 
іліп қоямыз. Жарық-күн – көлегейленіп тұр, күнді бір мейірбан, жан-шуағын төгетін 
құдіретті анаға теңедік. Себебі ана бізге өзінің бар жылуын, сезімін, махаббатын береді. Біз 
оның жүрегіндегі көлеңке сезімін сейілтейік, ол үшін бетіндегі түнерген бұлттарды ашайық. 
Топқа бөлініп постер жасау. Əр тор адамгершіліктің 7 қағидаларын атайды. 

 Ақиқатқа сену, адал болу; 
 Жақсы мінез, көрікті ақыл; 
 Дұрыс іс - əрекет, ойлану; 
 Жүректе имандылықты сезіну; 
 Тəртіпке бағыну, жақсы тəрбие алу; 
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 Ата - анаңмен бауырыңа қорғаныш болу, халқың үшін еңбек ету; 
 Зорлық - зомбылық көрсетпей, əлсіздерге көмек жасау; 
Келесі топ адам бойындағы 7 қасиетті атайды. 
 Көру - əлемнің сұлулығын көзбен тамашалау;  
 Есту - əлемдегі керемет дыбыстарды есту; 
 Сезіну - ізгілікті жүрекпен ұғыну; 
 Дəм сезу - ең дəмді мен ащының дəмін тату; 
 Ұстау - екі қолмен жақсылық жасау; 
 Аялау - қолда бардың қадірін білу; 
 Махаббат – сүйіспеншілік.  
Адам ақиқатты танып, сүйіспеншілікпен дұрыс əрекет еткенде, оның жан дүниесінде 

ішкі тыныштық орнап,біреуге қиянат жасамаса іс-əрекеті өз жемісін береді. 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В КОНФЛИКТЕ 

С ЗАКОНОМ, В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ, КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ ДЕЛИКВЕНТНОГО РЕБЕНКА 

 
Построение Нации сильных и ответственных людей, фундаментальные ценности, 

положенные в основу Третьей модернизации Казахстана. В условиях интеграции Казахстана  
 мировое экономическое пространство и вхождением страны в тридцатку развитых 
государств мира, основным ресурсом становится мобильный, конкурентоспособный 
человеческий капитал [1].  

Между тем, в Казахстане, по данным Комитета правовой статистики и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК, несмотря на демографический спад детей возрастной 
группы 14-17 лет, в период с 2011 год, растет преступность среди несовершеннолетних, 
несмотря на предпринимаемые меры в этом направлении сотрудниками правоохранительных 
органов страны и функционирования системы ювенальной юстиции [2].  

Рост преступности среди несовершеннолетних не может оставлять равнодушным 
казахстанское общество, так как молодежь является основным резервом развития любой 
страны мира.  

Помимо этого, в современном казахстанском обществе происходит процесс снижения 
воспитательной роли семьи. Многовековые традиции и обычаи народов Казахстана не всегда 
используется в качестве механизма профилактики деликвентного поведения 
несовершеннолетних. Имеются печальные случаи, когда сама семья может выступать 
криминогенной средой в формировании асоциального поведения ребенка. Об этом 
свидетельствуют следующие статистические данные Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан на 2017 год: 70% (1 569) несовершеннолетних преступников воспитывались в 
полной семье, 654 или 27% – в неполной семье или вне семьи, и 3% совершено 
воспитанниками детских домов и интернатов [3].  

Эффективная борьба с детской преступностью не ограничивается только рамками 
компетенций правоохранительных органов, а основывается на комплексном подходе 
деятельности различных государственных органов с системой профилактических мер в ее 
отношении. 

Как показывает прогрессивный опыт зарубежных стран, школьные программы по 
профилактике правонарушений, психологическое консультирование, целью которых является 
ресоциализация правонарушителей – являются эффективными практиками в снижении повторов 
рецидивов правонарушений среди несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. В то 
время как практики посещения тюрем, запугивание, карательные в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей показывают нулевую эффективность или же  
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провоцируют риски рецидивов правонарушений [4]. 
Проблематика личностного консультирования несовершеннолетних такова, что 

деликвентное поведение ребенка является приспособительным к той среде, в которой он 
находится. В целом, для деликвентного ребенка ребенка характерна неадекватная 
самооценка, высокая конфликтность, неумение разрешать ситуации бесконфликтным 
способом, справляться со вспышками гнева и агрессивности, нежелание осознавать 
последствия своих поступков, безразличие к мнению и отношению окружающих, низкая 
толерантность в межличностных отношениях [ 5]. У некоторых подростков также можно 
отметить неудовлетворенность семейными и детско-родительскими отношениями.  

 связи с этим поставлена следующая задача: усилить эффективность работы 
социально-психологической службы школы по работе с детьми в конфликте с законом через 
системную работу школьного психолога с несовершеннолетними правонарушителями на 
основе универсальной психологической программы работы с деликвентными детьми. 

Новизна идеи программы по психологической работе с детьми в конфликте с законом 
будет заключаться в ее универсальности, основывающейся на зоне актуального развития 
деликвентного ребенка и его некрименногенных потребностей, в частности, потребностей в 
самоактуализации, включающей развитие навыков позитивной культуры мышления как 
отправной точки субъектности в обществе с помощью приемов когнитивной терапии.  

Теоретическое обоснование программы. Согласно гуманистической психологии, 
важнейший мотив жизни человека – это актуализировать, то есть сохранить и развить себя, 
максимально выявить лучшие качества своей личности, заложенные в ней от природы. Движение 
к саморазвитию часто сопровождается борьбой и страданиями, но побудительный мотив 
настолько непреодолим, что человек настойчиво продолжает свои попытки, несмотря ни на что. 
Каждая реализованная личность, исходя из своего предназначения, ценна не только для самой 
себя и ее близких, но и для самого общества. Однако, вследствие пережитого ранее негативного 
опыта, тенденция к личностному росту может затормаживаться или искажаться, человек теряет 
себя, создавая тем самым целый ряд психологических проблем и симптомов, таких как неврозы, 
раздражительность, апатия. Тем самым формируется дефектная Я-концепция личности, 
выражающаяся в неприятии самого себя. Все это может привести не только к различным 
психологическим расстройствам и социальной дезадаптации, но и к девиантому, и 
деликвентному поведению. Для того чтобы предупреждать эти проблемы необходимо 
корректировать не сами симптомы расстройства, а их отправную точку – дефектную Я-
концепцию, мировосприятие. Личность с положительным образом-Я, мировосприятием 
проявляет созидательную активность в обществе, является субъектом своей деятельности. 
Противоречие заключается в желании личности соответствовать успешному идеалу и 
неспособностью реализовать свой потенциал, стать субъектом. Данный аспект может быть 
объяснен той причиной, что личность не владеет достаточной психологической информацией и 
навыками, направленными на действенную реализацию своего потенциала.  

 рамках когнитивного подхода нервно-психические расстройства, психологические 
проблемы, в том числе, проблемное поведение вызываются нелогичными или 
нецелесообразными мыслями и убеждениями человека, а также дисфункциональными 
стереотипами его мышления, изменив которые, проблемы можно решить. В ходе 
когнитивной терапии личность учится решать проблемы и находить выходы из ситуаций, 
прежде казавшихся ему непреодолимыми, при этом он переосмысливает и корректирует своё 
мышление. Психологическая работа с использованием методов и приемов когнитивной 
терапии удобна своей мобильностью, ее содержание определяется актуальными проблемами 
потребностями личности, и, в отличие, от психоаналитического подхода, не придается 
большое значение переживаниям детства, и в отличие, от поведенческого подхода, она 
является более личностноориентированной, так как непосредственно обращается к 
внутреннему миру личности, ее желаниям и потребностям. Способ структурирования 
индивидом ситуаций определяет его поведение и чувства.  

Если интерпретации и внешние события сильно расходятся, это ведёт к психической 
патологии. 

Психологическая программа работы с детьми, находящимися в конфликте с законом в 
условиях школы была разработана на основе анализа научной психолого-педагогической 
литературы, анализа школьной документации и других источников, связанных с 
формированием законопослушного поведения в условиях школы, разработкой 
положительных поведенческих вмешательств. Каждой школе необходимо дополнительно  
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разработать и адаптировать различные компоненты настоящей программы. 
Цель программы: оказать содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенку в конфликте с законом через развитие навыков положительного 
мировосприятия и положительного образа-Я. 

Задачи программы: 
 стабилизация эмоционального состояния ребенка; 2 развитие доверия к 

окружающему миру, положительного мировосприятия; 3 развитие положительного образа Я; 
4 развитие умений и навыков самоконтроля; 5 развитие мотивации быть субъектом в 
обществе. 

Методы и приемы работы: психологическая диагностика, приемы арттерапии, 
когнитивной терапии. 

Форма работы по программе: психологический тренинг, психологическая коррекция, 
психологическое консультирование, психологическая диагностика, дискуссия или 
внутригрупповая дискуссия.  

Принципы построения программы: 
 принцип гуманности; 
 соблюдение ратифицированных международных стандартов (Конвенция о правах 

ребенка ООН, Пекинские правила и др.), законов Республики Казахстан («О правах ребенка 
в Республике Казахстан», «Об образовании», «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» и др. ) 

 принцип опоры на положительное в воспитании; 
 учет возрастных особенностей и ведущего вида деятельности ребенка, 

индивидуальных и социально-приемлемых потребностей ребенка; 
 ориентация на зону актуального развития ребенка;  
 целенаправленное взаимодействие всех членов социально-психологической 

службы школы; 
 построение и развитие обратной связи семьи и школы. 
Основной критерий эффективности программы: устранение девиантного, деликвентного 

поведения у учащихся в конфликте с законом; положительный психолого-педагогический 
мониторинг поведения, успеваемости и посещаемости ребенка, осуществляемый социально-
психологической службой школы; развитие позитивного мировосприятия ребенка и образа 
своего Я, мотивация к субъектному поведению в жизни общества. 

Используемый подход программы: когнитивный подход. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ ЗАРОЖДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РАБОТАХ КЛАССИКОВ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

 
Начало формирования глобальных социальных процессов совпадает со временем 

зарождения и развития капиталистических отношений . Это совпадение неслучайно. 
Капитализм представляет собой социально-экономическую систему, основанную на частной 
собственности на средства производства и превалировании товарно-денежных отношений. 
Исторически развитие мануфактур, а затем и промышленного производства, вывело вопрос 
организации хозяйственного процесса на национальный и, позже, на мировой уровень. 
Количество производимой продукции, расширяющийся диапазон ресурсов для ее 
производства, поиск новых рынков сырья, труда, сбыта привели в ХХ веке к формированию 
глобальной системы мирового хозяйства. 
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Откликом на становление глобальной системы мирового хозяйства стало развитие 
социально-экономических концепций, отражающих попытки мыслителей зафиксировать 
параметры организации сферы функциональных реалий общественной жизни. Обращение к 
анализу этих реалий является существенным для того, чтобы объяснить любые процессы, 
происходящие в обществе. Только конкретный анализ социально-экономических оснований 
и историко-культурной обстановки позволяет адекватно понять, как организованы и 
протекают глобальные процессы, прогнозировать перспективы их разворачивания. В 
противном случае образ глобальных процессов будет носить абстрактный характер.  

Формирование нового (капиталистического) типа общественных отношений фиксируется 
уже в работах социалистов -утопистов, критиковавших современные им реалии и определявших 
частную собственность источником всех противоречий. Т. Мор [1] и Т. Кампанелла [2] 
рассматривают проявления формирующейся системы капитализма на примерах локальных 
сообществ, критикуя современное себе общество и воображая общество, лишенное недостатков. 
Обнаруживаемые ими противоречия (неравенство в вопросах разделения труда, 
несправедливость в распределении общественного богатства, эксплуатация  
 принуждение, кризис систем управления, отношение к труду разных социальных групп, 
войны и т.д.) позже развернутся и в глобальных масштабах. 

Развитие мануфактурного (а позже, промышленного) производства и товарно-
денежных потоков между странами привело к пересмотру вопроса о роли государства в 
регулировании торговых отношений между странами. Эта тема является одной из 
центральных для меркантилистов – представителей идейного течения XV-XVII веков, 
защищавшего интересы международных торгово-монополистических организаций (Т. Ман 
[3], Ж.Б. Кольбер [4] и др.). Противоречия формирующегося капиталистического мира 
требовали пересмотра статуса государства и выработки новых принципов организации 
международных отношений, привели к столкновению европейских держав в ходе 
Тридцатилетней войны (1618-1648) и последовавшему за ней Вестфальскому мирному 
договору (1648), зафиксировавшему принципы первой системы международных отношений. 
Ранний капитализм требовал суверенитета государств-наций для эффективного управления 
экономическими процессами на их территориях, а также выходил за их пределы, требуя 
выработки правил игры функциональных взаимоотношений между странами в 
международном разделении труда. Новый тип организации хозяйственной деятельности 
привел к глубокой дифференциации труда, расширяющейся и вовлекающей в свою орбиту 
все новые территории, массы людей и другие ресурсы.  

Механизмы экономических взаимодействий как в рамках государств-наций, так и 
между ними стали предметом осмысления шотландского ученого А. Смита (1723-1790) – 
автора работы «Исследование о природе и причинах богатства народов» [5]. Будучи 
впечатленным масштабами разделения труда в рамках мануфактур, мыслитель анализирует 
то, как углубляющаяся и расширяющаяся система дифференциации труда охватывает целые 
народы. Он приводит примеры того, как способ ее организации влечет за собой 
определенные экономические, политические и демографические последствия.  

Экономист описывает развивающийся процесс разделения труда как прогрессивный итог 
размывания внутренних границ, повлекший за собой расширение рынка сбыта и возможность 
увеличения объемов выпускаемой продукции. А. Смит обратил внимание и на другое следствие 
развития торговли, вышедшей за пределы отдельного государства – умножение рынков сбыта. 
Что, по его мнению, способствовало ощутимому увеличению цен на продукцию. Таким образом, 
ученый фиксирует, что ценообразование теперь зависит не только от внутриэкономических 
процессов, но и от внешних. Ситуация на рынках вне данной страны теперь оказывает влияние 
на экономику, а значит экономика становится все менее управляемой государством. Описанные 
им экономические изменения касались и деятельности банков, оказывающих стимулирующее 
воздействие на экономику; и взаимозависимостей цен на рынке; и деятельности государства по 
регламентации цен (например, на хлеб), которую экономист оценивал как отрицательную для 
экономической ситуации.  

А. Смит выступал с критикой феодальных общественных институтов, осуждая, 
например, факт существования крепостных крестьян, считая его, наряду с поместными 
сборами, основным препятствием для развития земледелия. По убеждению экономиста, в 
городах свободная «трудолюбивая часть сельского населения» могла бы заняться 
накоплением, которому можно найти надежное и производительное применение. 
Непродуктивной расточительности дворянства А. Смит противопоставляет  
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предприимчивость и трудолюбие купцов и промышленников, обосновывая, таким образом, 
преимущества формирующейся социальной структуры. Любое «цивилизованное» общество, по 
его мнению, должно быть представлено тремя крупнейшими и основными классами: 
капиталистов, живущих на прибыль; земельных собственников, которые живут на ренту; 
наемных работников, живущих на заработную плату. Экономические связи современного ему 
общества находились на стадии формирования, поэтому присутствие в социальной структуре  
 качестве основных классов одновременно и землевладельцев и капиталистов является 
вполне понятным. 

Экономические взгляды А. Смита характеризуют его как идеолога зарождающейся 
промышленной буржуазии. Экономист решительно осуждал опеку абсолютизма над 
промышленными предприятиями и государственную регламентацию производственно-
торговой деятельности: «господствующая в Европе политика, препятствуя свободному 
переходу труда и капитала от занятия к занятию и из местности в местность, порождает в 
некоторых случаях весьма неудобные неравенства в общей совокупности выгод и невыгод 
различных занятий» [5, 263]. Свободное развитие производительных сил он считал 
обязательным условием общественного развития, заявляя, что каждый индивид лучше 
законодателя может выбрать отрасль экономики для инвестиций своих капиталов, «а то, что 
представляется разумным в образе действий любой частной семьи, вряд ли может оказаться 
неразумным для всего королевства» [5, 263]. Предпринимательство А. Смит считал 
естественным порядком в области хозяйственной деятельности, а его основой – частную 
собственность и свободную конкуренцию. Критикуя какое-либо вмешательство государства 
в экономику, А. Смит выступал и против монополий, считая не допустимым их деятельность 
в условиях свободной конкуренции.  

А. Смит отстаивал, таким образом, идею экономической свободы: «..безо всякого 
вмешательства закона частные интересы и стремления людей естественно заставляют их 
делать и распределять капитал любого общества среди различных занятий, существующих в 
нем, по возможности в точном соответствии с тем, что наиболее совпадает с интересами 
всего общества в целом». Между тем, разного рода ограничения нарушают «естественное и 
наиболее выгодное распределение капиталов» [5, 332-333, 343]. 

Экономическая свобода несет благо обществу, считал А. Смит, вместе с развитием 
рынка возрастают доходы населения, увеличивается количество товаров, улучшается их 
качество. За происходящими процессами перестройки общественных отношений А. Смит 
еще не видел нарастающих противоречий, способных вызвать глобальные социально-
экономические потрясения.  

А. Смит в ходе формулирования законов рынка, управляемого «невидимой рукой» 
(речь идет о законе накопления и законе народонаселения), верит в его разумное устройство. 

При этом А. Смит был первым мыслителем, зафиксировавшим сферу экономики как 
самостоятельную область человеческой жизни. Таким образом, А. Смит, фиксируя наличие 
экономических взаимодействий между странами, останавливается в шаге от мысли о том, 
что функциональные связи в будущем могут приобрести планетарный масштаб и 
предопределять существование каждого «игрока». Общество, в котором жил А. Смит, еще не 
вступило в эпоху глобального мира и трансформация общества в планетарных масштабах на 
основе законов рынка не могла стать для него и его современников предметом анализа.  

Одним из первых мыслителей, «развенчавших» идею плавного прогресса 
человеческих сообществ на основе законов рыночной экономики, был Томас Роберт Мальтус 
(1766–1834). Кризисность капитализма, ведущего к повышению общего уровня жизни, Т.Р. 
Мальтус определяет через риски неуправляемого в планетарных масштабах 
демографического развития. Свои идеи о будущем крахе человечества по причине своей 
многочисленности он изложил в трактате «Опыт о законе народонаселения и его 
последствиях для будущего развития общества» [6]. Т.Р. Мальтус не только не видел в 
разделении труда и росте рынка гарантии выхода общества на новые уровни развития, но и 
предполагал, что нерегулируемое естественное человеческое стремление к выживанию и 
продолжению рода приведет к гибели все население планеты. Надежду на выживание Т.Р. 
Мальтус связывал со способностью формирующегося рабочего класса к «добровольному» 
ограничению рождаемости в результате более позднего вступления в брак. 

Д. Рикардо (1772-1823) впервые высказал мысль о том, что формирование мировой 
экономической системы не предполагает поступательного движения общества к прогрессу. Дело 
в том, что различные социальные слои внутри государств, как и различные государства,  
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преследуют противоположные интересы и процветание никогда не станет доступным для всех. 
Именно эта противоречивая система капиталистических отношений и имеет стремление  
 росту, что является «врожденной характеристикой» рынка. Именно поэтому оптимизма Д. 
Рикардо не испытывает. 

Исследовательский опыт Д. Рикардо интересен и с точки зрения формирования путей 
анализа зарождающихся глобальных социально-экономических процессов. Мыслитель 
выходит за пределы анализа экономики отдельного государства и впервые делает предметом 
специального рассмотрения международные экономические связи, описывая современный 
ему мир «как одну большую страну» [7, 545]. Д. Рикардо отмечает, что торговые связи уже 
пронизали весь мир: по коммерческим сетям, будто по паутине, «в большей или меньшей 
мере во все страны мира» передаются не только экономические, но и любые другие 
импульсы [7, 246]. Д. Рикардо фиксирует начало эпохи доминирования товарно-денежных 
отношений, выступающих основанием трансформаций всех сфер общественной жизни.  

Д. Рикардо замечает, что современные ему национальные хозяйства еще до конца не 
слились в единый рынок. Причину он видит в различиях налоговых и иных условий 
хозяйствования, межгосударственных расхождениях на цены, препятствиях перемещению 
капиталов, правовых запретах, ограничениях и преференций, а так же в «естественном 
нерасположении людей покидать свою родину, рвать старые связи и вверять себя со всеми 
своими установившимися привычками чужестранному правительству и новым законам» [7, 
159]. Кроме того, интеграции рынков мешали трудности транспортировки громоздких и 
скоропортящихся грузов, «неодинаковость промышленного мастерства, климата, 
естественных богатств и многие другие причины» [7, 163].  

Соглашаясь с А. Смитом, Д. Рикардо считает очевидным, что «позволяя каждой 
стране свободно обменивать продукты своего производства, где и когда ей угодно, мы 
способствуем наилучшему международному распределению труда и обеспечиваем людям 
изобилие предметов жизненной необходимости и удовольствия» [7, 297]. При всем, Д. 
Рикардо отмечает, что неравномерность развития стран, входящих в мировой рынок – это 
реальность: «потеря, причиняемая невыгодным распределением труда между двумя 
странами, может оказаться выгодной для одной из них, в то время как другая понесет 
большие потери» [7, 298, 447, 558, 605-606]. 

Д. Рикардо считал, что хотя всемирная специализация ставит любую нацию в зависимое 
положение, позволяя другим державам давить на нее, но препятствование ей усугубляет 
бедствия, которые «будут длиться более или менее долгое время в зависимости от того, 
насколько сильно нежелание большинства людей отказаться от того применения своего 
капитала, с которым они давно уже свыклись». Все затянется «еще больше вследствие 
различных ограничений и запрещений, порождаемых бессмысленной завистью, которая 
господствует в отношениях между различными государствами торгового мира» [7, 247].  

Отмечая, что унификация рынков (прежде всего, финансовых) не ведет к 
выравниванию уровня жизни всех стран и народов, Д. Рикардо высказывает предположение, 
что судьба мира – архипелаг, состоящий из роскошных островов изобилия, окруженных 
бушующим океаном нужды, где «население подвергается всем бедствиям нужды и голода в 
силу невежества, беспечности и варварства», «дурного управления, неуверенности в 
положении собственности и недостатка образования во всех слоях» [7, 133]. 

Классики английской политэкономии воспринимали формирующиеся 
капиталистические отношения как единственно возможные и адекватные. Даже в работах Д. 
Рикардо, где присутствует критический анализ эпохи капитализма, намечаются тренды 
капиталистической системы, подчеркивается неизбежность неравномерного развития стран и 
народов, сама эпоха воспринимается как нечто данное. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

«Дети – наиболее уязвимая и самая незащищенная часть нашего общества, и они не 
должны быть бесправными . Воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее. Мы 
должны подходить в этом вопросе именно так и стремиться дать нашим детям лучшее 
образование. Лозунг «Все лучшее – детям» должен стать принципом для всех родителей и 
педагогов» четко разъяснил нам Президент Н.А.Назарбаев в послании «Стратегия 2050». [1. 
Раздел 3]  

Важнейшими задачами воспитания современной молодежи являются формирование у 
детей гражданской ответственности и правового сознания, патриотизма, духовности и 
культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе, самореализации и активной адаптации на рынке труда. 

Согласно Концепции 12-летнего среднего общего образования в Республике Казахстан, 
которая разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об образовании"; 
"Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года", Государственной 
программой развития образования в Республике Казахстан до 2010 года, Посланием Президента 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана "Казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной и политической модернизации", Совещанием министров 
образования европейских стран в Болонье, рекомендациями ЮНЕСКО по непрерывному 
образованию: « В эпоху высочайшего динамизма, глобализации, интенсивного развития средств 
коммуникации, которые меняют образ жизни, общения и мышления, а также методы достижения 
благосостояния, интеллект человека, его способность к преобразующей, созидательной 
деятельности становятся основным капиталом общества. В этих условиях одной из актуальных 
проблем казахстанского общества является формирование конкурентоспособной личности, 
готовой не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно 
влиять на существующую действительность, изменяя  
 к лучшему. В связи с этим на первый план выходят определенные требования к такой 
личности – креативность, активность, социальная ответственность, обладание развитым 
интеллектом, высокий уровень профессиональной грамотности, устойчивая мотивация 
познавательной деятельности». [2. Введ.] 

 современных условиях нашей страны, когда каждый гражданин должен хорошо 
ориентироваться во всем многообразии возрастающих требований со стороны 
государственных институтов, учреждений социальной инфраструктуры и производства, 
проблема подготовки к самостоятельной жизни подрастающего поколения становится одной 
из главных проблем.  

Центральным направлением решения этой проблемы, на наш взгляд, является 
применение компетентностного подхода в воспитании, как инновационный процесс в 
системе образования. Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на 
формировании у детей компетенций, обеспечивающих им возможность успешной 
социализации.  

Компетентность (лат. competens - подходящий, соответствующий, надлежащий, 
способный, знающий) - качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-
либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным. Слово 
"компетенция" происходит от латинского "competere", что значит "добиваться, 
соответствовать, подходить". [7]  

 словарях и научной литературе "компетенция" объясняется по-разному: 
– знания, опыт в той или иной области. 
– область знаний, круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен. 
– круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и 

опытом. Компетентность общекультурная - уровень образованности, достаточный для 
самообразования и самостоятельного решения возникающих при этом познавательных 
проблем и определения своей позиции. [8] 
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Компетентность и компетенция, являются взаимодополняемыми и 
взаимообусловленными понятиями: компетентный человек, не обладающий компетенцией, 
не может в полной мере и в социально значимых аспектах ее реализовать.  

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним. Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Об 
этом подробно рассказывается и в материалах Л.В. Заниной и Н.П. Меньшикова [3.с.100-115] 

Согласно Концепции 12-летнего среднего общего образования в РК необходимо 
воспитывать такие ключевые компетенции, как: 

Ценностно-ориентационная компетенция - способность ребенка адекватно 
воспринимать окружающий мир, умение находить свою роль в созидательной жизни 
общества на основе высших этических ценностей, гражданственности и патриотизма. Данная 
компетенция обеспечивает умение принимать решения в разнообразных жизненных 
ситуациях. А самое главное - быть патриотом своей Родины - Казахстана, проявлять 
гражданскую активность, понимать политическую систему, уметь давать оценку 
происходящим социальным событиям.  

Культурологическая компетенция - обладание познанием и опытом деятельности на 
основе достижений общечеловеческой культуры и национальных особенностей, 
позволяющих освоить этнокультурные явления и традиции в обществе, культурологические 
основы личной, семейной и социальной жизни. Понимать роль науки в развитии человека и 
общества. Владение эффективными способами организации культурно-досуговой 
деятельности , что позволит понимать и ценить культуру своего народа и культурное 
многообразие мира; быть приверженным идеям духовного согласия и толерантности.  

Учебно-познавательная компетенция - комплексная компетенция, обеспечивающая 
процесс самостоятельной учебно-познавательной и исследовательской деятельности 
учащегося. Данная компетенция предусматривает умение эффективно планировать, 
организовывать свою образовательную деятельность, владеть способами анализа и 
рефлексии своей деятельности по освоению знаний на основе требований соответствующей 
функциональной грамотности, что позволит понимать научную картину мира, иметь навыки 
поисково-исследовательской деятельности.  

Коммуникативная компетенция предусматривает знание родного и других языков, 
обеспечивающее владение способами взаимодействия и общения с людьми, в различных 
социальных группах, исполнение различных социальных ролей в обществе, умение 
использовать разнообразные объекты коммуникации для решения конкретных жизненных 
ситуаций, овладения навыками общения на казахском языке как государственном, на языке 
межнационального общения, на иностранных языках. 

Информационно-технологическая компетенция предполагает умение  
ориентироваться, самостоятельно искать , анализировать, производить отбор, 
преобразовывать, сохранять, интерпретировать и осуществлять перенос информации и 
знаний при помощи реальных технических объектов и информационных технологий.  

Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом активной 
гражданско-общественной деятельности в сфере семейных, трудовых, экономических и 
политических общественных отношений. Компетенция предусматривает умение 
анализировать конкретную социально-общественную ситуацию, принимать решение и 
действовать в соответствии с личной и общественной выгодой в разнообразных жизненных 
ситуациях.  

Компетенция личностного саморазвития. Данная компетенция предусматривает 
овладение способами деятельности в собственных интересах и возможностями, 
обеспечивающими физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную  
саморегуляцию и самоподдержку. Компетенция предполагает формирование 
психологической грамотности, внутренней экологической культуры, заботу о собственном 
здоровье и владение основами безопасной жизнедеятельности, что, в целом, позволит 
овладеть такими качествами, как умение соотносить свои возможности с реальной 
перспективой планирования и организации деятельности, с чувством собственного 
достоинства, быть ответственным за свои поступки и свою жизнь. [2.раздел 2] 
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Современные условия, модернизации в системе образования и воспитания, требуют 
от педагогов высоких профессиональных качеств, постоянного поиска и 
усовершенствования. Всемирно признанный педагог А.С.Макаренко считал, что работа 
воспитателя самая трудная, "возможно, самая ответственная и требующая от личности не 
только наибольшего напряжения, но и больших сил, больших способностей".[4.с178] 

Компетентностный подход является наиболее новым и предполагает развитие целого 
комплекса качеств детей , проявляющихся в способности к осуществлению деятельности в 
меняющихся условиях, в целом, социальную мобильность ребенка.  

Воспитание социальной компетентности у современной молодежи занимает особое 
место. Под социальной компетентностью мы понимаем уровень социальной готовности 
детей, позволяющий им обладать необходимыми правами и обязанностями, знаниями, 
умениями, навыками и быть конструктивными в основных сферах деятельности личности. 

Для подготовки социальнокомпетентного гражданина, способного к 
конструктивному поведению в реальных социальных условиях, необходимо разработать и 
внедрить в учебно-воспитательную деятельность такие педагогические технологии, которые 
бы в полной мере отражали особенности и динамику развития современного общества и 
способствовали воспитанию социальной компетентности. Эти задачи можно решить путем 
разработки инновационных технологий воспитания, адаптированных к условиям 
современного мира. Применение технологии воспитания социальной и любой другой 
компетентности является насущным требованием педагогической практики. Такие 
технологии должны обеспечить повышение уровня социальной защищенности и 
способствовать более успешной их адаптации в обществе.  

Педагогическая поддержка является одним из главных условий успешности реализации 
компетентностного подхода в воспитании. Формирование ключевых компетенций детей 
обусловлено развитием их способностей, которые являются интегративной характеристикой 
деятельной личности. Они обусловливают производительность, реализацию творческого 
потенциала личности, качество и надежность выполнения психических функций. [5] Педагог 
может способствовать развитию способностей детей, если в воспитательной деятельности будет 
использовать методы педагогической поддержки, так, как они составляют одно из важнейших 
педагогических средств, ориентированных на процесс саморазвития ребенка.  

Самостоятельность учащихся в рамках компетентностного подхода является одним из 
самых значимых качеств личности. Развитие этого личностного качества обусловливает 
активную жизненную позицию детей.  

Компетентности формируются не только в процессе обучения и воспитания в 
образовательном учреждении, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, 
религии, культуры. В связи с этим реализация компетентностного подхода зависит от общей 
образовательно-культурной ситуации, в которой живет и развивается учащийся. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в рассматриваемом 
контексте предусматривает интеграцию процессов воспитания и обучения, что будет 
способствовать формированию компетентной личности подрастающего поколения , 
способной к успешной социализации в обществе, конкурентоспособной на рынке труда, но в 
то же время духовной, культурной и толерантной. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ЖАСТАРҒА 

ƏСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУ 
 

Рухани жаңғыру - адамзат баласының ой өрісінің жаңаруымен қатар, қазақи өзіміздің төл 
мəдениетімізді жаңғырту болып табылады. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев «Рухани жаңғыру 
болашаққа бастар жол» жол атты кезекті жолдауын жолдаған болатын. Бұл жолдаудың халық 
үшін де, ұлт үшін де алар орны ерекше. Себебі əр ұлттың өзінің тілі, діні, салт-дəстүрлері бар. Біз 
осы жолдау аясында бірнеше жетістіктермен, шыңдарды бағындырамыз деген ойдамын. Осы 
тұста айта кететін болсам жолдаудың негізгі 6 бағыты бар:- Бəсекеге қабілеттік, Прагматизм, 
Ұлттық бірегейлікті сақтау, Білімнің салтанатты дамуы, Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық жолмен дамуы, Сананың ашықтығы. Əр бағыттың алар орны ерекше.Аталған 6 
бағыт терезесі тең, еңсесі биік ел болып, ғарыштай түсуімізге септігін тигізеді. Менің ойымша, 
рухани жаңғыру біздің негізгі түп тамырымыз дегім келеді. Өйткені, түп тамырымыз бекім 
болса, одан тарайтын əрбір жанама тамырларда бекім болмақ. Біз болашақ жастар сол негізгі түп 
тамырымызды өшіріп, жоғалтпас үшін, қазірден бастап нақты тарихи оқиғаларға сүйене отырып 
болашақ ұрпағымызға қалдыруға міндеттіміз. Нақтырақ айтатын болсақ, жоғары дəрежеде білім 
берумен қатар, төл мəденитімізді де ашып айтып, бойларына сіңірту біздің басты міндетіміз. 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Əбдіқалықованың рухани жаңғыру 
жөнінде айтқан пікіріне тоқталатын болсам: Бірінші жоба-бұл қазақ халқының латын əліпбиіне 
кезең – кезеңімен көшіру мəселесі. Екінші жоба –«Қазақстанның рухани жəдігерлері». Мəдениет 
саласы материалдық жəне рухани құндылықтардан тұратыны өздеріңізге мəлім. Өкінішке қарай, 
бұған дейін елімізде киелі құндылықтарымызға деген тұжырымды көзқарас болған жоқ. 
Сондықтан ел Президентінің бастамасы бойынша қолға алынған жоба ұлттық бірегейліктің 
маңызы рухани тірегі болып табылады- деп бағыттарымен қоса өз ойын айта кеткен болатын.[1] 
Мен бұл кісінің айтқан пікіріне қосыламын.Латын əліпбиіне көшу –заман талабы болып 
табылады.  

Сан сақ пікір. Халық ойы хақ жаралғандай. Екі түрлі принципті негізделген ел əрі 
билік басшылары нақты шешімнің негізін білмейтіндей. Латын қаріпіне көшу немесе ескі 
кириллицанын құрамында қалу. Ондағысы заман талабы дейді, көптеген мүмкіндіктерге сара 
жол ашылу үшін дейді. Ескі нанымды ниет еткен жандар да аз емес. Олардың пікірінше 
латын қаріпіне көшу дұрыс емес. Сауатсыздық көбейеді, көшудің ешбір тиімділігі жоқ деген 
ойда. Анығында латын қаріпіне көшу-жаңа заман ағымының талабы. Жарқын болашақ пен 
айқын өмірдің кепілі. Сол бағытта біздің елдің болашақ жастары, жас ұрпақ, саналы да жан-
жақты болып өсуі үшін ең алдымен тілден бастағанымыз абзал. Тіліміз ана -тілі қазақ тілі, ал 
болашақ қаріпі латын тілі.Ол арқылы əлемге жол ашылары хақ. Тарихқа көз жүгіртсек, біз 3 
əліпбиді ауыстырыппыз.[2]. Сол кезеңде бүгінгідей газет, журнал, компьютер, тың 
технологиялар деген болған жоқ. Соған қарамастан халық басына түскен барлық қиындықты 
еңсере білді. Тіпті, айшылық алыс жерлерге атпен барып , сауатын ашып жүргендер болды. 
Ал бүгінде шүкір делік,барлық қиындық артта қалды. Бейбіт заман орнады. Тəуелсіз 
мемлекетіміз жылдан -жылға өсіп-өркендеп, отандық ғылым-білім сапасы дамып келеді. 
Осындай тамаша кезеңде латын əліпбиіне көшсек, ешқандай қиындық туындамайды деп 
ойлаймын. Қуантарлығы,бүгінде бастауыш сыныптарда оқитын балаларымыз ағылшын тілін 
үйренуде. Білім қуған жастар шет тілдерін меңгеріп, шетелдерде білім алуда. Осы тұрғыдан 
алғанда латын əліпбиіне көшуден қорқудың еш негізі жоқ деп санаймын. Латынға көшкенде 
ұтатын тұстарымыз мынадай :  

Біріншіден, тіл тазалығы мəселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын 
кейбір əріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкінді 
аламыз. Екіншіден, қазақ тілінде оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты емес, 
ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында оқыту 
үрдісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді. Үшіншіден, латын əліпбиіне көшу –
қазақ тілінің халықаралық дəрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа 
технологиялар арқылы халықаралық ақпараттар кеңістігіне кіруге жол ашылады. Алдымен 
бүгінгі компьютер заманында интернет жүйесінде үстемдік ететін латын əліпбиі екендігін 
мойындауымыз қажет.Бəріміздің электрондық поштамыз бар . Ол поштамыз кирил, араб,  
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немесе басқа емес, латынмен жазылған .Астымыздағы көлігіміздің нөміріндегі қаріптер 
латынмен берілген. Осындай мысалдарды көптеп келтіре беруге болады. Яғни латын əліпбиі 
бізге таңсық емес.Демек,бұл арқылы саналы жастардың əлемге сара жол ашылуына 
мүмкіндік береміз. Меніңше кирилицаның уақыты бітті.  

Еліміздің болашағы қандай болатыны балаларымыздың бойына қандай тəрбиені 
сіңіретіндігімізге тікелей байланысты. Ауыр ой санамды билейді. Тым қатты ойланамын. 
Болашақ жастардың бойына қайітсе ізгі қасиетерді сіңіртсе болады?! Жалпы жастарға 
əскери-патриоттық тəрбие беру-мемлекеттің өміршеңдігіне əсер ететін негізгі рухани тірегі 
бола отырып,қоғамның дамуына, азаматтың адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына, 
жастардың əскери қызығушылығын арттыруға негіздейтін маңызды бағыттардың бірі болып 
табылады. Қазіргі ел өміріндегі бірқатар проблемаларды шешу көп жағдайда азаматтық 
қоғамның даму деңгейіне,жоғары патриоттық сананың қалыптасуына, өз еліне деген 
мақтаныш сезімге, Отанының мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борышты орындауға 
дайындығын тəрбиелеуге байланысты. Жас өрендер бойында патриотттық сананы 
қалыптастыру тек қана жиын өткізуімен шектеліп қалмауы тиіс. Бұл бағытта атқарылатын 
жұмыстар балабақша,мектеп қабырғасынан оқу-тəрбие процесінің ең өзектісі,ең маңыздысы 
болып белгіленуі қажет. Тəрбиенің негізі алтын діңгегі –Отан. Ал «Отан отбасынан 
басталады», демек, тəрбие –тағылым отбасынан берілетін ұлттық құндылық. Қазақ халқының 
даналығы, тəрбие тағылымы - тереңде жатқан асыл мұра екені айдан анық. Ұлттық тəрбие 
алып өскен ұрпақ білімді де саналы, рухына, ұлтына мығым болып дамитыны мені қуантады. 
Меніңше, ең басты құндылық-адамның қалыптасуындағы басты рухани азықтың ұлттық 
бастау алуы, оның рухани тұтастық қалыптасуындағы басты рөлі, ұлттық тəрбиенің адамның 
жақсылық пен жамандықты арасын саналы айыру, сол қоғамға тəн теріс қылықтарды 
айқындап, олардан арылу жолдарын көрсетуде бағдар көрсетуі деп білемін. «Ел боламын 
десең, бесігіңді түзе»-демекші, ертеңгі ұрпақтың тəрбиесін бүгіннен бастап қолға 
алып,жастарымызды ұлтын сүйетін ұлт-жанды, Отанын сүйетін патриот етіп тəрбиелеу, 
ұлттық тəрбие мен құндылықтарды қолға алу біздің басты міндетіміз. Сол мақсатпен жас 
ұрпақтарпен қарым-қатынас өте жақсы болуы тиіс. Алдымен отбасы, кейін мектеп өнегесі 
толық қалыптасудың негізгі алғышарттары! Қазақта «Балаңды өз тəрбиеңмен тəрбиелеме, 
ұлтыңның тəрбиесімен тəрбиеле», -деген дана сөз бар. Сондықтан жеткіншек ұрпақтың өз 
халқының рухани қазынасымен оның ұлттық тəрбиесімен əдет-ғұрып, салт-дəстүрмен 
тереңірек танысу қажеттігі бірінші орынға қойылып отыр. Өйткені өз халқының, əрі бүкіл 
адамзаттың өткенін білу, рухани мұраларымен сусындауының жеке тұлғалық болмысын 
қалыптастырып, оны рухани тұрғыдан кемелдендіретін бірден-бір қажетті көрсеткіш болып 
табылады. Халықтың салт-сана, əдет-ғұрпы қай заманда болмасын ерекше тəрбие құралы 
болып келеді. Сол себептен, ең алдымен ұлттық тəрбие беру негізі ол ұлттық сана мен салт 
дəстүрді қан бойына дарыту. Ерте кезеңнен –ақ ата-бабаларымыз бала, ұрпақ тəрбиесіне көп 
көңіл бөліп, оларды үлкенге тағзым, кішіге ілтипат етіп, бауырмалдыққа,мейірімділікке, 
ізеттілікке баулыған. «Тəрбие-тал бесіктен басталады», «ұяда не көрсең ұшқанда соны 
ілесің», деген ұлағатты сөздерді жадына əбден тоқыған . Сондықтан да баланың бауырмал, 
қайырымды азамат болып ержетуі, алдымен, ата-ананың тəрбиесіне, қоршаған ортаның үлгі-
өнегесіне байланысты. Баланың алған тəрбиесіне қарай тəрбиелі, өнегелі екен деп тамсана, 
оғаш қылық көрсеткен баланы тəрбиесіз, өнегесіз деп сөгетін болған. Əрине, қай қазақ балам 
жаман болсын десін, демейді де, сондықтан да «бетімді жерге қаратпа» деп өсиет тəрбиесін 
айтып отыратыны белгілі. Ұлттық əдет ғұрып, салт - дəстүрлер арқылы –қазақ халқының 
өзіндік дəстүрлерін бойына сіңіре білетін, оны ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыра білетін, салт-
дəстүрлерімізді ұғына білетін, оны ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыра білетін, ұлттық рухпен 
қаруланған тұлғаны қалыптастыруға мүмкіншілік аламыз. Халқымызыдың тəрбие негізі, 
асыл қазынасы, салт-дəстүрлерді дұрыс жеткізе білсек, ұлтжанды азаматты қалыптастырдық, 
деп нық айтуға болады. «Мəңгілік ел» дегеніміз халқы бəсекеге қабілетті, түтіні түзу 
шыққан, елі бай қуатты ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын ел! Мəңгілік елге айналу жеке 
тұлға болу жолында аянбай еңбек етіп жүрген жастардың қолында. Əр адам елінің 
алдындағы жауапкершілікті сезіне алса, жəне өз ісіне жауапкершілікпен қараса, міне , дəл 
сол адам бəсекеге қабілетті маман! Жүректегі елім деген патриоттық сезім қабілетімізіді 
еселейтіні хақ! Елін сүйген əрбір адамды елі де сүйеді. Тағы айта кететін жайт бəсекеге 
қабілетті Қазақстанның қаражат экономикасын жақсы экономикадан демеу алатын, қуатты 
əлеуметтік мемлекеттің қабілетті халқы үшін ең қажеттісі білімділік. Мемлекеттің тұрақты 
дамуының негізі-бəсекеге қабілетті жастар буыны екені анық.  
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Қазіргі кезде үш тілді білу қажет. Сол тілдерді білу арқылы əр адам биік шыңдардан 
көрінеді. Ежелде қазақ халқы «Өзге тілдің бəрін біл, өз тіліңді құрметте»-деп, бостан-бос 
айтпаған. үш тілді меңгеру- болашақ талабы. Үш тілді меңгеру-жарқын болашақтың кепілі. 
Президенттік тілдердің үш тұғырлығы бағдарламасының басты мақсаты-қазақ тілінде қысым 
жасау емес, керісінше оның бəсекеге қабілеттігін орыс жəне ағылшын тіл дəрежесіне көтеру. 
Оның үстіне қазақ тілінің бəсекеге қабілеті осындай міндеттерді қоюға толық мүмкіндік 
береді. Сондықтан, халықтың орыс тілін білу деңгейін жоғалтпаумыз керек, ал ағылшын тілі-
болашаққа жаңа даму шыңдарына бағытталған жол, себебі ол əлем мойындаған халықаралық 
қатынастар тілдерінің бірі. Сондықтан Н.Назарбаевтың Қазақстандықтардың өскелең 
ұрпағына үш тілді меңгеру:қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде жəне ағылшын тілін 
халықаралық қатынас тілі ретінде білу мүмкіндігін жасауға деген ұмтылысы өте дұрыс деп 
ойлаймын.[3]. Тілдерді қолдау мен дамыту бүгінгі таңда мемлекеттік саясаттың маңызды 
бөлігіне айналып отыр. Себебі, тіл саясаты оның ішінде мемлекеттік тілдің проблемалары 
еліміздің қауіпсіздігіне, оның мемлекеттілігінің нығаюына тікелей қатысты мəселелер болып 
табылады. Қазақстан халықтары тілдерін дамытудың стратегиясы үш негізгі мақсатта 
мемлекеттік тілдің əлеуметтік қызметін кеңейтумен нығайту; орыс тілінің жалпы мəдени 
қызметін сақтау; этностық топтардың тілдерін дамыту бағытында жұмыстар атқарылуда. 
Қазақстан Республикасының тілін жүзеге асыру,тілді меңгеруге деген қызығушылықты 
ынталандыру, жан-жақты дамыған, бəсекеге қабілетті тұлға тəрбиелеу, үш тілді –қазақ, орыс 
жəне ағылшын тілдерін жетік меңгерген қабілетті жастарды тəрбиелеу . Көптілділік –заман 
талабы. Бір халықтың мəдениетін басқалармен салыстыру арқылы ғана əлем суретін əр алуан 
жəне əрі тұтас көруге мүмкіндік беретін ұлттық мəдениеттің барлық ерекшеліктерін жəне 
құндылықтарын сезінуге болады. Тұңғыш президентіміз Н. Назарбаев отандық білім берудің 
алдына жоғары талап қойып отыр. Білім беру бəсекеге қабілетті, жоғары сапалы болуының 
нəтижесінде қазақстандық мектептердің түлектері өз білімін шетелдік жоғарғы оқу 
орындарында жалғастыра алатыныдай болуы қажет. Сондықтан білім берудің маңызды 
стратегиялық міндеті-бір жағынан, үздік қазақстандық білім дəстүрлерін сақтау болса, екінші 
жағынан мектеп бітірушілердің халықаралық біліктілік сапасын, лингивистикалық білімін 
жетілдіру, ең негізгісі - мемлекеттік, ана жəне шетел тілдерін меңгеруді қамтамасыз ету 
болып табылады. Қазақстанды бүкіл əлем халқы үшін тілді бірдей пайдаланатын жоғары 
білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар:қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық 
қарым-қатынас тілі жəне ағылшын тілі жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі. Əлемдік 
білім кеңістігіне кірудің бірден бір жолы. Тіл білу-байлық. Əсіресе, өркениеттік өрелік алға 
шығып, жаһанданудың лебі есіп тұрғанда көп тілді игергенге ешкімінің таласы бола 
қоймайтыны анық. Сондықтан қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін жетік меңгерген ұрпақ 
қалыптастырып, бəсекеге қабілетті болу мақсатында талай шара атқарылып жатыр. Оның 
тиімділігі мол екені айтпасада түсінікті.  

Еліміздің ертеңі, жарқын болашағы білімді де, білгір жастардың қолында. Жастар 
алдыңғы буын ағалардың жолын лайықты жалғастырып, өздерінің сенімді ізбасар екенін 
дəлеуде. Қай заманда болмасын қоғамның қозғаушы күші-жастар. Бүгінде жастар қоғамның 
қозғаушы күші ретінде озық идеяларымен қаруланып, еліміздің дамып, өрендеуіне барша 
үлес қосып келеді. Бұл ғасыр бұрын жастардың жігеріне сеніп, оларға аманат арқалатқан 
өлең еді. Əлі де өз маңызын жоғалтпаған М. Жұмабаевтың рухты өлеңі бізді жігерлендіретіні 
анық. М. Жұмабаевтың сенген жастары ел үмітін ақтады. Егемендікті алды, тəуелсіздіктің 
таңын атырды. Ұлы бабамыз М. Жұмабаевтың сенген жастары - біз. Бізге келген 
тəуелсіздіктің қадіріне жетіп, ұлттық болмысымызды сақтай отырып, алға қарай қадам басу – 
біздің алғашқы жоспарымыз болуы тиіс. Себебі, бізге берілген мүмкіндіктер шексіз. Мұның 
бəрі ел болашағы үшін атқарылған дүние. М. Жұмабаев секілді, біз де өз кезегімізде 
болашағымызға өшпес мұра қалдыруға міндеттіміз. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

«Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас» 
(Нет земли ближе родной земли, нет народа – родней чем родной) 

Казахская поговорка 
 

 в патриотизме есть что-то более первичное и более связанное с духовными 
основами жизни, чем в политике. В чувстве национальном есть что-то более  

интимное и более глубокое, чем в государственном сознании. Тот, кто борется за 
родину, борется не за свои интересы и не за чужие интересы, 

 за ценность, стоящую выше всякого блага людского» [1]. 
Н.Бердяев, русский религиозный и политический философ, 

представитель русского экзистенциализмa и персонализма 
 

Современный мир сложен и динамичен. Научно-технический прогресс и новый 
экономический строй властно вошли в нашу жизнь и диктуют свои стандарты, 
представления, образцы. Но всё это, прежде чем войти в жизнь, родится в сознании людей, 
обеспечивающих условия существования общества и развития его культуры, создающих 
материальные богатства и духовные ценности. Нет сегодня секрета в том, что деньги 
упразднили всякую нравственность и чувство Родины, поэтому в современных условиях 
возникла необходимость подъёма социальной активности и ответственности каждого 
человека за судьбу Отечества, его настоящего и будущего.  

Деидеологизация казахстанского общества в ходе реформ отрицательно отразилась на его 
нравственном и духовном состоянии, зависящего от общественного сознания, ядром которого 
является мировоззрение. А именно мировоззренческая зрелость служит могучим аккумулятором 
энергии разума и сердца личности, придает смысл всем её делам и поступкам.  

 современном Казахстане много говорится и пишется о патриотизме, активизируется 
военно-патриотическое воспитание, призванное формировать в общественном сознании 
молодёжи чувство верности своему Отечеству и готовности в случае необходимости встать 
на его защиту. Чтобы конкретные идеи патриотизма стали материальной силой и 
практическим рычагом, их необходимо соединить с личными переживаниями и чувствами 
молодого поколения. 

Но как это воплотить в наш сегодняшний день? Если в семьях с малых лет будущие 
мужчины слышат разговоры о том, как бы избежать службы в рядах вооружённых сил, как 
сделать чтобы ребёнок учился за границей, как отсрочить призыв в армию. В разговорах 
молодых людей с гордостью звучат слова о том, что «эта проблема его не волнует», 
следовательно, в его будущем уже нет долга перед Родиной. Старшее поколение закрыло 
глаза, уши и своё сознание на то, что становление личности происходит в трудовой 
общественной и социальной деятельности, а воинская деятельность является 
разновидностью социальной. 

Воспитание в духе военно- патриотических традиций – это конкретное выражение 
нравственной преемственности поколений. Человек живёт прошлым, наследуя идеи, опыт, 
нравы ушедших поколений, живет настоящим – созидая, трудясь и защищая, живет будущим  
– оставляя потомкам частицу своих дел, помыслов, надежд. 

Говоря о нравственных ценностях, следует выделить такие как чувство долга, честь, 
совесть, справедливость, нормы поведения людей и отношения между ними. Что же такое 
долг? Долг – это обязанность. Обязанность пред обществом, в котором живёшь, перед 
семьёй. Он обязательно предполагает активную жизненную позицию, единство слова и дела. 
Высшим выражением долга выступает гражданский, патриотический долг перед Отечеством.  

Сегодня государство возвращается к проблемам воспитания, и особое внимание уделяет 
патриотическому воспитанию, как основе модернизации общественного сознания и 
направляющей основе идеологии деятельности государства. Это не новое веяние, а жизненная 
необходимость, от которой зависит единство и целостность, развитие и процветание  
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государства. Государственная молодёжная политика должна быть адаптирована к 
современным реалиям и должна стать мощным потоком в течении общественной и 
социальной жизни государства, укрепляющей силой национальной безопасности и 
международного авторитета.  

 её рамках следует обратить особое внимание военно-патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи, повышению престижа воинской службы, позитивного имиджа 
Вооружённых Сил Республики Казахстан и военной профессии в общественном сознании.  

Патриотизм ( от греч. patria - родина) – социальный и нравственный принцип и 
чувство, выражающее отношения любви и преданности людей к своей родине, её истории, 
привязанности к месту своего рождения.  

Военно-патриотическое воспитание – это составная часть общегосударственного 
воспитания по формированию у молодёжи высокого патриотического сознания, чувства 
верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Целью военно-патриотического воспитания являются: 
- развитие гражданственности и патриотизма; 
- создание условий для выработки профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 
процессе военной и других, связанных с ней видов государственной службы;  

- формирование верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного 
и военного времени; 

- воспитание высокой ответственности и дисциплинированности.  
Содержание военно-патриотического воспитания имеет свою определённую 

специфику и направленность: 
1) социально-педагогическая направленность – формирование личности гражданина и 

патриота Казахстана, с присущими ему ценностями, взглядами, интересами, мотивами 
деятельности и поведения, с которой можно рассчитывать на успешное решение более 
конкретных задач по подготовке к реализации функции защиты Отечества; 

2) специфическая направленность - формирование 
- глубокого понимания каждым молодым человеком своей роли и места в служении 

Отечеству, основанном на высокой личной ответственности за выполнение требований 
военной и государственной службы;  

- убеждённости в необходимости выполнения функции защиты Отечества в 
современных условиях; 

- основных качеств, свойств, навыков привычек, необходимых для успешного 
выполнения обязанностей в рядах Вооружённых Сил Республики Казахстан, других войск, 
воинских формирований и органов.  

 качестве приоритетных духовно-нравственных ценностей в содержании военно-
патриотического воспитания выделяются: 

 гражданственность, надклассовость, надпартийность, общенациональность в 
государственном масштабе; 

 преданность своему Отечеству, патриотизм, преемственность традиций, 
самоотверженность и способность к преодолению трудностей; 

 гуманизм, чувство собственного достоинства, социальная активность, 
ответственность, дисциплинированность. 

Военно-патриотическое воспитание ведётся на всех этапах жизни человека, является 
функцией всего общества в целом, основано на единстве армии и народа и его вопросы стояли 
 стоят перед государством на протяжении всей истории развития человечества. В наше 
сегодняшнее время нужны конкретные слаженные действия за будущее страны: борьба с 
наркоманией и алкоголизмом, экстремистскими настроениями, преступностью, депрессией и 
безразличием, подменой моральных ценностей. Кроме этого, в век интернета и глобализации 
к юношеству поступает столько информации, нужной и ненужной, что трудно выплывать в 
бескрайнем информационном потоке, ведь даже авторитетные утверждения медиа-персон 
могут оказаться враньём. А как трудно в юном возрасте разобраться в этом океане 
информации! 

Родина начинается в семье. В семье формируется личностное отношение к своей земле, 
её истории, культуре, будням и праздникам, символам государства, школе, людям, к своей 
«малой Родине». Но многим родителям не под силу дать ребёнку правильное воспитание, ведь  
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они рождены в 70-80-е годы прошлого столетия, когда лихие 90-е выбили почву из под ног, и 
они воспитывались без духовных ориентиров. «… проблема в том, что о патриотизме в первые 
годы независимости в нашей стране не задумывались, потому что у людей были другие цели  
– хорошо жить. Тогда государство не знало, кому оно служит, а граждане не знали, для чего 
живут». [2] И сейчас у многих родителей главное credo «Чтоб у моего ребёнка было всё, чего 
не было у меня». Они озабочены только материальным благополучием своего чада, и 
считают, что духовное придёт само, им некогда заниматься этим. Они скептически относятся 
к общественной и социальной жизни общества, в котором живут.  

 столь опасной ситуации трудно работать учителям, воспитателям –всем, кто 
попадает в неё. В настоящее время альтернативным решением стало возрождение 
патриотических клубов, движений и кружков. Это один из реальных способов воспитывать 
молодое поколение, для которого «патриот» не простое слово, а поступки делающие жизнь 
лучше.  

 2015 году в Казахстане был создан Национальный военно-патриотический центр 
Вооружённых Сил, занимающийся вопросами военно-патриотического воспитания как 
военнослужащих, так и школьников. При центре с недавнего времени функционирует 
военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз», направленное на военно-патриотическое 
воспитание казахстанских детей и работающее во всех регионах республики.  

Создана концепция военно-патриотической работы, в которой был использован опыт 
других стран (Франция, США, Россия, Беларусь и др.) Министерство обороны республики 
подготовило методические рекомендации, об осуществлении проведения в средних учебных 
заведениях военно-патриотической работы, положение о специализированных классах «Жас 
Сарбаз» в общеобразовательных школах и учебную программу для них. Движение «Жас 
Сарбаз» имеет свой логотип, форму, гимн и торжественную клятву для вступающих. 

 этом году количество военно-патриотических объединений выросло до трёх тысяч, 
куда вошли более 70 тысяч детей. В Усть-Каменогорске работает 7 объединений, каждое из 
которых объединяет от 2 до 8 школ города. Движение «Жас Сарбаз» активно занимается 
проведением военно-патриотических мероприятий: акции, эстафеты, интеллектуальные 
викторины, спортивные состязания, военно-полевые игры, конкурсы по робототехнике и 
музыке. В течение двух лет было проведено около тысячи мероприятий, в которых приняло 
участие свыше 100 тысяч ребят. Самое грандиозное и массовое мероприятие это ежегодный 
военно-патриотический сбор «Айбын», определяющий лучший военно-патриотический клуб 
республики. В его отборочных турах приняли участие свыше 2 тысяч клубов, а это более 55 
тысяч человек. 

 настоящее время в стране действует сто кадетских классов, в них обучается почти 3 
тысячи человек. Специализированные классы открылись при поддержке общественных 
организаций и Министерства образования и науки Республики Казахстан. Министерство 
обороны РК отмечает, что открытие таких классов не только усилит военно-патриотическую 
работу с молодёжью, но повысит дисциплину и успеваемость учащихся.  

 Алматы открыт специальный военно-патриотический походный лагерь для детей от 8 
до 17 лет. В программе горной подготовки обязательно покорение трёх вершин в предгорьях 
Алматы, прохождение 25-45 километров в течение 6 дней в зависимости от возрастной 
категории участников лагеря. За лето в лагере будут обучаться 150 детей, ведь основная цель 
лагеря – подготовка воспитанников к самостоятельной работе в самых различных 
географических и психологических обстоятельствах и в военно-полевых условиях.  

 столице прошли игры «Жайдарлы жас сарбаз», направленные на развитие 
патриотизма, интеллектуальных способностей и умение работать в команде. Приняли 
участие около 300 человек.  

9 июля 2019 года в Восточно-Казахстанской области прошла церемония подписания 
Меморандума о взаимном сотрудничестве между 7 структурами по профилактике 
правонарушений и преступлений среди молодёжи. Одной из структур было «Детско-
юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз» . Конкретным показателем 
комплексной работы, проводимой в области, стало снижение количества правонарушений, 
совершённых молодыми людьми (в возрасте от 14 до 29 лет) за 5 месяцев 2019 года на 12,5% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Ярким всплеском в жизни нашего университета в этом году было открытие военной 
кафедры имени Кабанбай батыра, которая позволит студентам наряду с гражданской 
специальностью обучаться по военным специальностям « Организация и планирование  
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территориальной обороны», «Организация воспитательной и идеологической работы в 
сухопутных войсках» и «Организация психологической работы» для Вооруженных Сил 
Республики Казахстан . Кроме того, в стенах университета имеется кафедра начальной военной 
подготовки, готовящая преподавателей начальной военной и физической подготовки для 
средних учебных заведений и организаторов работы по гражданской обороне.  

Анализируя начинания и проведённую работу, хочется надеяться на стабилизацию и 
улучшение состояния военно-патриотического воспитания среди молодёжи и детей в 
республике, но снимать проблему с патриотизмом с повестки дня нельзя. В современном 
мировоззрении людей доминирующую роль играют материальный фактор, эгоизм, 
равнодушие, одиночество. Нашему государству, создающему идеологию, предстоит большая 
работа в области государственной молодёжной политики, ибо не может быть сильным 
государство, если народ не объединён чувством любви и преданности своему отечеству.  

«Поэтому государственная политика в этой сфере имеет ряд важных направлений. Во-
первых, это сфера образования – как фундаментальная основа воспитания подрастающего 
поколения. Во-вторых , это сфера культуры, которая касается прежде всего преемственности 
поколений. В-третьих, это сфера межнационального согласия. Казахстан – единая родина 
всех казахстанцев. Долг каждого гражданина - способствовать миру и согласию в нашем 
общем доме. В-четвёртых, это сфера межконфессионального согласия и открытого 
либерального общества. В -пятых, это сфера информационного пространства. С развитием 
информационных технологий последний аспект становится особенно актуальным».[3] 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 knigo.com/p/philos/berdyaev/berdnhtm 
 zakon. kz/90811-kazakhstanskie-chinovniki-ocenil html 
 Политика и общество // Круглый стол в Мажилисе: развитие и укрепление патриотизма 

молодежи Казахстана через призму образовательной системы, Жигер Байтелесов, Пресс-служба 
Аппарата Мажилиса Парламента РК, 21 апреля 2009. 

 «Основы патриотического воспитания», учебное пособие В.М.Крылов, Усть-Каменогорск: 
издательство «Берел» ВКГУ им. С.Аманжолова, 2019. 
 

ƏОЖ 502/504:001.12/.18 
СЫДЫКОВ Е.Е. 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан 

 
АТМОСФЕРАЛЫ АУАНЫ ҚОРҒАУ ӨЗЕКТІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МƏСЕЛЕ РЕТІНДЕ 

 
Атмосфералық ауаны қорғау маңызды жəне қиын мəселе болып табылады. Оны орындау, 

ауаның табиғи жағдайын сақтаудың жəне қайта қалпына келтірудің; сонымен қатар, адам 
денсаулығына жəне қоршаған табиғи ортаға қолайсыз əсерлерінің алдын алудың барлық мүмкін 
болатын аспектілерін қамтитын жолдармен іске асырылуы қажет. Бүгінгі таңда табиғи экожүйеге 
жинақталған қуаты жоғары антропогенді əсерге негізделген экологиялық мəселелер 
шиеленіскен. Халық денсаулығы мен қоршаған ортаға əсер етуші факторлардың ең қуаттысы 
атмосфераға зиянды заттарды көп мөлшерде шығару болып қалады. Заманауи қалалардың 
ауасының күйі бірнеше факторлар арқылы анықталады, олардың ішіндегі маңыздысы ластану 
көздерінің алуантүрлілігі болып табылады. Атмосфералық ластанудың антропогендік (жасанды) 
көздеріне өнеркəсіптік кəсіпорындар, көлік, жылу энергетикасы, тұрғын үйлерді жылыту 
жүйелері, ауыл шаруашылығы жəне т.б. жатады. Тек өндірістік кəсіпорындардың ғана қоршаған 
ортаға əсер етіп ластауын мынадай негізгі түрлерге бөлуге болады: шикізат, материалдар, құрал-
жабдықтар, отын, электр энергиясы, су, қалдықтар. Атмосфераға таралатындар: газ, бу, ауа 
тозаңы, энертетикалық : шу, инфрадыбыс, ультрадыбыс, діріл, электромагнитті өpic, жарық , 
ультракүлгін жəне лазерлі сəулелендірулер жəне т.б. Ауаны ластайтын компоненттердің 
химиялық құрамы отын-энергетика ресурстарының жəне өндірісте қолданылатын шикізаттың 
түріне, оларды өңдейтін технологияға байланысты болады. Атмосфераға бөлінетін 52 Гт əлемдік 
антропогендік шығарындының 90%-ын көмір қышқыл газы мен су буы құрайды (бұлар əдетте 
ластағыштар қатарына кіргізілмейді). Техногенді шығарындылардың құрамында бірнеше 
мыңдаған қосылыстар кездеседі. Бірақ олардың ішінде ең көп мөлшерде, яғни, тонналап 
атмосфераға шығарылатындыларға қатты бөлшектер (шаң, түтін, күйе), көміртегі оксиді, күкірт 
диоксиді, 
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азот оксидтері, фосфор қосылыстары, күкіртті сутек, аммиак, хлор, фторлы сутек жатады. 
Қоршаған ортаны антропогенді ластауға арналған көптеген зерттеулер жағдайдың белгілі бір 
сəтіне туындаған констатацияға негізделген, одан кейін факторды түсіндіретін жəне оны 
төмендетуге негізделген əр алуан шараларды жүзеге асыру жөнінде қорытындылар 
жасалады. Бұл ретте көрсетілген тəуелділікті сандық қатынас жағынан растау көрсетілмеген, 
бұл жоспарланған іс-шаралардың тиімділігіне күмəн тудырады. Атмосфералы ауаның 
ластауы жергілікті, аймақтық жəне жаһандық болуы мүмкін. Ластану аймағы төгіндінің 
қуаттылығы мен ауа ағынының сипатына байланысты. Жергілікті ластану бір немесе 
бірнеше төгінді көздеріне негізделеді, əсер ету аймағы, ең алдымен, желдің бағыты мен 
өзгеріске ұшырағыш жылдамдығы арқылы анықталады. Аймақтық ластану дегеніміз ірі 
өндірістік кешендердің төгінділеріне ұшыраған, жүздеген километр аймағының атмосфералы 
ауасының ластануы деген сөз. Жаһандық ластану кезінде ластауыш көздер мыңдаған 
километр аймаққа тарайды жəне бүкіл жер шарын алуы да мүмкін, оған ең алдымен əлемнің 
солтүстік жарты шарын жатқызуға болады. [1]  

Табиғи көздермен салыстырғанда ластанудың жасанды көздері айтарлықтай əркелкі 
таралуы арқылы ерекшеленеді. Солтүстік жарты шарда өнеркəсіптік көздерден келіп түсетін 
төгінділердің 95%-ын азот оксиді жəне 93%-ын күкіртті ангидрид құрайды. Ластау 
концентрациясының айтарлықтай əркелкі таралуы ауылдық жəне қалалық жерлер 
аралығынан анықталған. Үлкен қалаларға əдетте атмосфералық ауадағы ластаудың 
айтарлықтай ең жоғары концентрациясы сəйкес келеді.  

Өнеркəсіптік пештерден, қазандық отынының жануынан пайда болған, сонымен қатар 
автокөліктердің пайдаланылған газдарынан алынған көп мөлшердегі өнімдерінің 
атмосфералы ауаға келіп түсуі атмосфералы ауаның құрамын өзгеріске ұшыратады. Улы 
заттардың биологиялық əсері бойынша адамға, өсімдіктер мен жануарларға қаупін жиілету, 
металл коррозиясына алып келеді.  

Энергияны тұтынудың жедел артуы қоршаған ортаны ластаушы зиянды төгінді заттардың 
артуына алып келеді. Жылу электростанциялары мен қазандықтар газ тəрізді, сұйық жəне қатты 
отын, жанармайларды көп мөлшерде пайдалану арқылы құрамында күл, күкірт пен азот оксиді, 
сонымен қатар көміртек оксиді жəне басқа да органикалық қоспалар тобы бар жану өнімдерін 
атмосфераға шығарады. Бірінші кезекте автокөліктер мен өнеркəсіптік кəсіпорындар арқылы 
пайда болған ластаушы заттардың концентрациясының айтарлықтай артуы қалаларда орналасқан 
жылуэнергиясы орталықтарының алдына зиянды газдар мен шаң-тозаң мөлшерін жедел түрде 
қысқарту міндетін қойды. Бұл мəселелер Қазақстан энергетикасы алдында түрған өткір мəселе. 
Жылу электростанциялары, жылуэлектроорталықтары мен жылыту қазандықтары əлемдегі 
алынатын отынның үштен бір бөлігінің артығын пайдаланады жəне күкірт пен азот тотығы мен 
шаң-тозаңмен ауа бассейнін ластау жөніндегі өнеркəсіптің басқа да салалары арасында жетекші 
орынға ие. Адамзаттың техногенді қызметі салдарынан ауадағы көміртек диоксиді мен оксидінің 
концентрациясы артады. Əсіресе бес мемлекет атмосфераны қауіпті көміртек қоспаларымен 
айтарлықтай деңгейде ластайды, олардың үлесіне əлемдегі бүкіл төгінділердің жартысынан 
артығы жатады, олар: АҚШ – 23%, Қытай – 13,9%, Ресей – 7,2%, Жапония - 5%, Германия – 3,8 
%. Минералды жанармайды тұтыну артатын болса, онда бұл Жер шарындағы климаттың 
келеңсіз зардабына алып келуі мүмкін, атап айтқанда ауа температурасының 1,5-2 0С 
жоғарылауы. [2]  

Басқа өнеркəсіптік кəсіпорындар ауа бассейніне өзіндік арнайы қоспалар шығарады. 
Осылайша, қара жəне түсті металлургиямен атмосферада шаң -тозаңның, тұншықтырғыш 
газдың, азот пен күкірт тотығының, фенолдың, формальдегидтің жəне тағы да басқа зиянды 
заттардың көп мөлшерде пайда болуы тығыз байланысты. Химиялық жəне мұнайхимиялық 
өнеркəсіптің жедел дамуы атмосферада жəне Жер бетінде тұрақты уландырғыш 
қышқылдардың көп мөлшерде пайда болуына алып келеді. Көлікқұрылысына əсіресе 
құйылмалы, гальваникалық жəне бояғыш өндірісімен тығыз байланысты уландырғыш газ, 
фенол, формальдегид, азот тотығының, сілтілі жəне басқа да зиянды заттардың төгінділері 
жатады. Құрылыс материалдары өнеркəсібінде қоршаған ортаға айтарлықтай көп мөлшерде 
зиянды шаң-тозаң шығаратын ол – цемент өндірісі жөніндегі кəсіпорындар ерекшеленеді. 
Қазақстан Республикасы қалаларындағы ауа бассейнінің ластану күйіне жүргізілген бақылау 
мəліметтерінің нəтижелері бойынша 2018 жылы наурыз айында ауаның ең жоғарғы ластану 
деңгейі Шымкент қаласында байқалған (АЛИ5 – 11,1).  

2018 жылдың наурыз айымен салыстырғанда Қарағанды, Тараз, Риддер, Қызылорда, 
Петропавл, Семей, Атырау, Қостанай, Талдықорган, Балқаш, Екібастұз, Көкшетау қалалары  
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мен Глубокое поселкесінде ластану деңгейі айтарлықтай өзгеріске ұшыраған жоқ, Алматы, 
Актөбе, Жезқазган, Астана, Ақтау, Павлодар қалаларында атмосфера ауасының ластануы – 
төмендеді, ал Шымкент, Өскемен, Теміртау қалаларында атмосфера ауасының ластану 
деңгейінің жоғарылағаны байқалған.  

Өлшенген заттектердің орташа жəне жоғарғы деңгейдегі концентрациясы ШҰК артып 
кетті: орташа – 5 қалада, максимал – 9 қалада; күкірт диоксиді: орташа – 4 қалада, максимал 
– 2 қалада; көміртек оксиді: орташа - 1 қалада, максимал – 8 қалада; азот диоксиді: орташа – 
12 қалада, максимал – 14 қалада; аммиак - орташа жəне максимал – 1 қалада; күкіртті сутек - 
максимал – 1 қалада; фенол: орташа жəне максимал – 6 қалада; формальдегид: орташа –7 
қалада, максимал – 1 қалада; фторлы сутек пен хлор: максимал – 1 қалада [3]. 

Атмосфералық ауаның ластануымен күресу мəселесі күрделі, жан – жақты жəне үлкен 
материалдық шығындар мен күшті қажет етеді. Дегенмен ғылыми – техникалық прогресстің 
қазіргі заманғы даму деңгейі адам организмі мен қоршаған ортаға зиянды əсер ететін 
заттардың түзілуін жəне бөлінуін азайтып, ластанудың алдын – алудың іс – шараларын 
жасауға мүмкіндік береді. 
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ТҰСЫНДАҒЫ ƏДЕБИ ТҰЛҒАЛАР 

 
Тарихи аңыздардың негізгі қаһармандары – Қазақ хандығының тəуелсіздігі мен 

тұтастығына, көршілес елдермен бейбіт қарым-қатынас орнатуға, ішкі бірлік пен татулықтың 
беріктігіне қызмет еткен хан-сұлтандар, батырлар мен би-шешендер. Бұл қаһармандардың 
бойына халық өзі қалаған саяси танымды, көңілі сүйген мінез-құлықты, армандаған іс-
əрекеттері мен асыл қасиеттерді жинақтайды. Олардың бейнесін сомдауда аңыздар эпикалық 
шығармаларда тұрақты қолданылатын романтикалық дəріптеу (идеализация) мен күрделі 
көркем жинақтау (типизация) көркемдік тəсілдерін қолданады. Бұл көркемдік тəсілдер 
арқылы эпикалық қаһарман бейнесін сомдау, оған ғаламат жинақтық сипат беру – 
фольклорлық шығармаларға ортақ құбылыс.  

Қаһарманға зор жинақтық сипат беретін көркемдік құбылыс – тұтастану. Тұтастану 
құбылысы қоғам мен фольклордың даму деңгейіне қарай түрлі жанрларда əр қилы деңгейде 
көрінеді. Ғалымдар тұтастанудың төрт түрі бар екендігін көрсетеді. Олар: сюжеттік 
тұтастану, ғұмырнамалық (биографиялық) тұтастану, шежірелік (генеалогиялық) жəне бір 
орталыққа топтасу. Тарихи аңыздарда бұлардың ғұмырнамалық жəне бір орталыққа 
тұтастану сынды түрлері айқынырақ байқалады. 

Кейіпкердің туғанынан өлгеніне дейінгі өмірін фольклорлық дəстүр арнасында 
баяндау ғұмырнамалық тұтастану деп аталады. Ел қорғанышы болған «сүйікті батырдың 
өміріне деген халық ынтықтығы, қалай туып, қалай өскенін, қалай үйленгенін білгісі келетін 
ықыласы» [1] негізінде дүниеге келетін ғұмырнамалық тұтастану «фольклордың бар қуатын, 
көне мифология мен ескі нанымдарды, тұрақты мотивтер мен сюжеттерді мейлінше мол 
пайдаланады» [1].  

Ғалымдардың айқындауынша, көркем тізбектегі өмірбаян, яғни ғұмырнамалық 
тұтастану типологиялық сипатта болып , бірнеше бөліктен тұрады. Олар: перзентсіз ата-ана, 
болашақ батырдың ерекше тууы, оның тез өсіп жетілуі, алғашқы ерлігі (батырлық ойыны), 
үйленуі, қаһармандық істері, қартаюы [1]. 

Эпостық шығармаларда тұрақты сақталатын бұл бөліктер аңыз қаһарманының 
ғұмырнамалық баянының бəрінде бірдей орын алмаған. Ғұмырнамасы тарихи жырлар мен 
аңыздарға кең түсіп, эпикалық қаһарманға айналған тұлғалар туралы əңгімелерде аталмыш 
бөлік біршама толық сақталған . Оған мысал ретінде Абылай туралы ғұмырнамалық 
аңыздарды жатқызуға болады. Ол ғұмырнамалық тұтастану түркі-моңғол тарихында ерекше 
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із қалдырған тұлғалар – Оғыз қаған, Шыңғыс хан , Едіге батыр жайлы жыр-аңыздармен 
типологиялық тұрғыда бір-біріне жақын əрі ұқсас болып келеді. Сонымен қатар XVІІІ  
ғасырдың атақты қаһармандары Сүйіндік, Олжабай, Жидебай, Шақшақ Жəнібек, Қаракерей 
Қабанбай батырлар бейнесінің сомдалуында да ғұмырнамалық тұтастану құбылысы 
байқалады.  

Жекелеген батырлардың фольклорлық ғұмырбаянында тұтастанудың негізінен 
«ерекше балалық шақ» бөлігі көбірек көрінеді. Əсіресе, «ерекше балалық шақтың» тұрақты 
бір бөлшегі - болашақ батырдың тосын, төтенше жағдайда дүниеге келуі жиі ұшырасады. 
Мысалы, Олжабай туралы аңыздар батырды тосын жағдайда дүниеге келтіреді (батыр əкесі 
жоқта дүниеге келеді), ерекше өсіреді (өзі секілді балалардың ортасында алыс-жұлыста, хан-
сұлтан баласы болсын, ешкімге дес бермейді), болашақ батыр өзіне лайық тұлпар іздейді. 
Аңыздар тарихи тұлғаның ғұмырын фольклорлық дəстүрмен əңгімелей отырып оның 
бейнесін дəріптеуге, тұлғасын асқақтатуға ұмтылады. 

XV-XVІІІ ғасырлар – Қазақ хандығының əрі өрлеу, əрі күйреу дəуірі . Бұл кезеңде 
бірде хандық шарықтап дəуірлесе, енді бірде ішкі жəне сыртқы факторлардың əсерінен 
əлсіреді. Жошы мен Шағатай ұлыстарының күйреген қонысынан жаңадан пайда болған 
Қазақ хандығында заман талабына бейімделген көшпелі мемлекеттің төл құрылымы өз 
жалғасын тапты.  

Көшпелі мемлекеттіліктің тұтастығын сақтау үшін Қазақ хандығы сыртқы жаулармен 
кескілескен ұрыс-соғыстар жүргізсе, ішкі саясатта мемлекеттің саяси құрылымын 
жетілдіретін реформалар жасайды. Бұл ағым Керей -Жəнібек, Қасым, Есім, Абылай 
хандардың тұсында ерекше жүрді. Өзге хандардан гөрі аталмыш билеушілердің халық 
жадында ерекше сақталуының сыры да осында.  

Бір орталыққа бағынған мемлекеттілік нышан-белгілер фольклорлық шығармаларда 
көрініс тапқан. Бұрынғы ру-тайпаны «елім-жұртым» деп санап, жаумен айқасатын жеке 
батырлардың орнына ұлт қамын тұтас ойлайтын хан бейнесі орнығады. Мемлекеттіліктің 
рəмізі – хан билігінің жанына «елім деп еңіреген» ерлер-батырлар, «елге бай емес, би құт» 
деген би-шешендер, «Ай , хан, мен айтпасам, білмейсің» деп көмейінен ақыл-нақыл сөздерге 
толы көркем жыр төккен жыраулар жиналады. 

Қазақ хандығы тұсындағы аңыздарда батыр, би -шешен, жыраулардың хан маңына 
жиналуы түрлі деңгейде көрінеді. Хандықтың алғашқы дəуірінде, яғни тарих төріне қарай 
бойлаған сайын хан маңындағы батырлардың қатары сирейді, ал хан жанындағы кеңесші, 
ақылшы жырау, немесе би-шешен кісінің болуы – тұрақты. 

Жауынгершілік заманды басынан көп кешкен Қазақ хандығында батырлардың саяси-
əлеуметтік салмағы ерекше болды. Батырлар – қазақтың айбыны, мақтанышы. Олардың 
хандық билік (мемлекеттілік) алдында атқарған қызметі, ел үшін жанын шүберекке түйген 
жанкештілігі қандай құрметке де болса лайық. Халық батырларды хан билігінің негізгі тірегі 
деп санайды.  

Хан жанында жорықшы жыршының немесе қария жыраудың қызмет атқаруы тұрақты 
дəстүр түрінде Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінде (Тоныкөк), Оғыз (Қорқыт, Ұлық Түрік 
жыршылар), Ноғайлы (Сыпыра, Асан Қайғы, Шалкиіз, Доспамбет, Қазтуған) дəуірлеріндегі 
фольклорлық мұраларда сақталған. Бұл фольклорлық дəстүр қазақ фольклорында Асан 
Қайғы, Жиембет, Марғасқа, Бұқар, Үмбетей, Тəтіқаралардың хан жанындағы бейнелері 
арқылы көрінеді. 

Қазақ хандары жанындағы жырау-жыршылардың қызметі ішкі мазмұны жағынан 
үлкен үш топқа бөлінеді: 

1 үнемі тақ қасында отырып халық мұңы мен бірлігін, хандық биліктің баяндылығын, 
хан мен батырдың өзара татулығын жыр-толғауына арқау ететін қария жыраулар (Асан 
Қайғы, Шалкиіз, Бұқар жырау, Үмбетей);  

2 хан жорығына тікелей қатысушы жорық жыршылары (Марғасқа, Ақтамберді, 
Тəтіқара); 

3 хан билігі халықтық, рулық мүддеге қайшы келген шақта билік иесіне қарсы 
шығып, оған мойынсұнбайтын жырау-жыршылар (Жиембет, Тəтіқара, Көтеш). 

Жыраулардың хан жанындағы атқарар қызметінен туындаған көркем бейнесі түркілік 
фольклорға ортақ құбылыс: жорықшы жырау, кеңесші қария, түс жорушы, сəуегей, салттық 
жоралғыны орындаушы, арашашы, төреші.  

Жырау-жыршылардың хан ордасында атқаратын басты қызметі – ел бірлігі мен 
татулығын жарастыру. Бұл – қазақ қоғамының ең елеулі мəселесі. Жыраулар ханға ақыл-кеңес  
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айта отырып елдің қамын жоқтайды, араз болған батыр мен хан арасында бітімгершілік роль 
атқарып, оларды татуластырады, ғұрыптық салттарды орындайды, жорыққа да тікелей 
қатысып, жауынгерлердің рухын көтереді.  

Билеушінің жанында мемлекеттік маңызы бар істерде маңызды роль атқаратын 
тұлғалардың бірі – би-шешендер. Рубасы билер – патриалхалды-феодалдық құрылымға 
негізделген хандық қоғамда ірі саяси күш, ықпалды билік иелері. Хандық билік билердің 
кеңесімен үйлесім тапқан жағдайда ғана қоғамның дамуы өз арнасымен жүреді, ал бұл 
дəстүр сақталмаған жағдайда қоғамда «бұлғақтар» орын алып, аумалы-төкпелі кезең туады.  

Бір орталыққа тұтастану құбылысында қазақ қоғамында елеулі роль атқарған би-
шешендер қызметінің саяси идеологиясы сəулеленген. Билер ел бірлігі мен татулығы үшін 
күрескен тұлға жəне сыртқы жауға күресті ұйымдастырған қайраткер ретінде хан жанынан 
үнемі орын алады. Хан билермен елдік , мемлекеттік мəселелерді талқылайды. Осы қызметке 
байланысты ел арасында «Түгел сөздің түбі – бір, түп атасы – Майқы би», «Елге бай емес, би 
– құт», «Күлтөбенің басында күнде кеңес» дейтін мəтел сөздер сақталған. 

Майқы бидің Үш жүз қазақтың басын біріктірудегі аңыздық қызметіне орай пайда 
болған «Түгел сөздің түбі – бір, түп атасы – Майқы би» деген қанатты сөз «бірлікке 
шақырар» сөздердің түпкі мақсаты бір, яғни ол Майқы бидің бірлік үшін істеген қызметінен 
айқын көрінеді деген тағылымды ұсынып, тыңдаушысына билер «бірлік пен татулықтың 
жақтаушысы» деген мағынаны ұғындырады. Аңыздарда Майқы би дəуірі қазақ руларының 
басын біріктіруге ұмтылған кезең болса, Тəуке ханның тұсы хан мен билердің билігі өзара 
жарасым тауып, Үш жүзде береке мен бірлік, татулық орнаған дəуір ретінде суреттеледі. Бұл 
тарихи кезең «Күлтөбенің басында күнде кеңес» деген бейнелі мəтелге сығымдалып 
сақталған.  

Тəуке ханның тұсында қабылданған «Жеті Жарғы» атты заң-жосық үлгілері де ірі рубасы 
билердің қатысуымен қабылданады: «...в XVII в. хан Тауке (Тявка) собрал на урочище Культобе 
(в Сырдарьинской области) семь биев во главе с известным бием Туле Алибековым 
 составил уложение» [2], - деп жазады Н.Гродеков. «Жеті жарғыны» қабылдауға қазақтың 
Үйсін Төле би, Қаздауысты Қазыбек би, Əйтеке билермен қатар Қатаған жəне Жайма 
руларының билері, сондай-ақ қырғыздан Қоқым, қарақалпақтан Сасық би қатысады [3]. Бұл 
жеті би құрылтайда қабылданған «Жарғының» талаптарын өз тайпаларында орындалуын 
қадағалайтын жарғышысы болған. «Жарғы» сөзінің бір мағынасы түркі-моңғол тілінде 
хандықтың əкімшілік істеріне көмектесетін көмекшілер дегенді білдіреді [4]. Н. Гродеков 
жеті биді «жарғышылар» дей келе, оның мағынасы «іс орындаушылар» дегенге саятынын 
айтады [2]. Ірі, беделді тайпалардың жетекшілері жеті бидің сол тұстағы саяси салмағына 
орай бұл заң-жосық «Жеті жарғы» деп аталады. Ірі тайпа билерінің хан жанына жиналып, 
«Жеті жарғыны» қабылдаған Күлтөбе оқиғасын қазақтардың тұңғыш құрылтайы деп те 
санауға болады.  

Билер қазақ қоғамында туындайтын түрлі дауларды көнеден келе жатқан дəстүрлі билік 
кесу жолымен жүргізуге ұмтылды. Билердің билік, үкім шығаруына дау үстінде айтылған терең 
ойға, көне жөн-жосыққа сүйенген қисынды шешендік сөздердің маңызы зор болды. 

Шешендік – қазақ қоғамы дəріптеген қасиеттің бірі. Сөзге ұста шешен кісінің 
фольклорда кең дəріптелуінің түпкі себебі – сөздің магиялық құдіреті бар деген көне 
ұғымынан бастау алады. Магия кез-келгенге қона бермейді, ерекше қасиеті бар кісіге 
беріледі. Ерте замандағы түсінік бойынша, ондай кісілер – абыздар мен бақсы, əулиелер. Сөз 
ұстаған қазақ шешендері де сондай тегі бөлек жандар. Шешендік сөздерде нақты тарихи 
оқиғаны жеткізуден гөрі сол тұста орын алған көркем танымды, адамгершілік-тəрбиелік 
құндылықты насихаттау, қоғамдық құндылықтар мен құқықтық шешімдердің орынды 
шешілуін жеткізу басым. 

XV-XVІІІ ғасырлардағы тарихи оқиғаларды баяндайтын аңыздардың құрамдас бөлігіне 
шежірелерді жатқызуға болады. Шежірелерде белгілі бір тарихи оқиғалар мен тұлғалардың 
қызметтері баяндалады. Олардың аңыздық сипаты қазақ халқының тарихи санасына терең із 
қалдырды. Қазақ арасында күні кешеге дейін шежіре ру немесе тайпаның пайда болуы, ата-
бабалардың атқарған ісі туралы бірден-бір тарихи дерек көзі ретінде пайдаланылып келді.  

Шежіре – ұрпақтан-ұрпаққа ауызша тарап, фольклордың негізгі көркемдік 
заңдылықтарына бағынған халықтық мұра. Сондықтан оған фольклорлық дəстүрдің 
заңдылығына орай үнемі жаңа толықтырулар мен қоспалар енгізіліп отырған. 
Толықтырулардың жолы бірнешеу: бірі – аңыздық əңгімелер негізінде, екінші бірі əр кезеңде 
жазылған тарихи еңбектердің əсерінен жүзеге асады.  

560 



Қазақ шежіресінің түзілуіне Үш жүздің құрылуы туралы аңыздардың мазмұны да өз 
əсерін тигізген. Шежіре үш жүз қазақты бір атаның баласына санап, қазақтың арғы тегін Адам 
атаға дейін таратады. Үш жүз қазақтың аталарының бірде Байшора, Жаншора, Қарашора, енді 
бірде Ақарыс, Жанарыс, Бекарыс болып жүруі – алғашқыда əскери қосын ретінде қалыптасқан 
қазақылық институтының көркем санадағы (мифтік сана деп те атауға болады) бейнесі. Мұны 
сол атаулардың өзі пайымдатып тұр. Түркі тілдерінде «шора», «арыс» атты сөздер белгілі бір 
басшыға немесе батырға «əскери серік, көмекші жігіт» деген мағына береді. Мысалы, «шора» – 
қырғыз тілінде «жолдас, жігіт» дегенді білдіреді. Атақты «Манас» жырында 40 шора – батырдың 
ең жақын серіктері. «Шора» сөзінің əскери қосынға қатысты мағынасының түркі халықтарына 
терең орныққаны соншалық, ел арасына «Шора батыр» атты эпостық жыр кең тараған. Ал 
«арыс» сөзінің мағынасы «тіреу, тірек» деген ұғымға тіреледі. Арбаның атқа жегілетін белдігі 
«арыс» деп аталады, яғни ол арбаны атқа жегуге жалғастыратын тірек, тіреу. Қазақтың Үш 
жүзіне атау болып отырған «арыс» сөзі тірек деген мағынада қолданылғаны сөзсіз. Қазақтар «үш 
арысқа» бөлінсе, қарақалпақтар екі арысқа – қоңырат пен маңғытқа бөлінеді.  

Қарақалпақ аңызы бойынша, олардың екі арысқа бөлінуі Шыңғыс ханның хан 
сайлауы оқиғасымен байланысты болып, ханды елге əкелген арбаны құрастырған уақытта 
қоңырат пен маңғыт оның екі арысын, яғни екі тірегін салады [5]. Ал қазақтарың үш арысқа 
бөлінуі Алашаны хан сайлау оқиғасымен байланысты жүрген. Алаша хан жанындағы «үш 
арыс» – батырға немесе ханға серік болып жүрген əскери қосынның көркем танымдағы 
бейнесі. Бұл үш серікке таңылған «ақ», «жан», «бек» деген сөздерде реңдік мəн бар. Реңдік 
мəн Шыңғыс ханның Жошыдан тараған немерелеріне берген еншісіне қатысты аңыздың 
мазмұнынан туындаған. Аңыз бойынша, Жошы өлгеннен кейін бір анадан туған Орда-Ежен 
мен Бату бір-бірін сыйлап, таққа отыруға ұмтылмайды. Ақыры Батудың бір анадан туған екі 
ұлымен қатар, басқа əйелдерінен туған 17 бала бұл дауды шешу үшін аталары Шыңғыс ханға 
аттанады. Бұлар Шыңғысқа келсе, ұлы хан олардың алдына үш орда–Ақ Орда, Көк Орда, Боз 
Орда тігіп қойыпты. Алтын босағалы Ақ Орда – Батуға (Сайын ханға), күміс босағалы Көк 
Орда – Орда-Еженге, болат босағалы Боз Орда – Шайбанға арналып тігілген екен [6].  

Қазақ шежірелері осы аңызды қазақтың үш жүзінің атауына пайдаланады. 
Шыңғыстың Сайын ханға тіккен Ақ Ордасы – қазақтың Ақарысына айналған. Орда-Еженге 
тігілген Көк Орда (күміс түсті) – Жанарыс. Көк түс пен жанның арасында мағыналық 
жақындық бар. Шайбанға тігілген Боз Орда (болат түсті) – Бекарыс. «Бек» сөзінде түс ұғымы 
жанама мағынада беріліп тұр. Болат темірдің түсі – «мықты, жауынгер» деген ұғымды 
білдіреді. Шайбан ұрпақтары өзге Шыңғыс тұқымдары арасында батылдығымен, ұрыс 
жүргізудегі əдіс-тəсілдерімен ерекше көзге түскен [6]. Қазақ танымында Кіші жүз асқан 
жаугершілігімен ерекшеленеді.  

Шежірелерге қазақтың үш жүзі туралы деректермен қатар, түркілік тұтастықты 
меңзейтін де ұғымдар түскен. Соның бірі – алаш. Алаш – қазақтың ғана емес, өзге көшпелі 
түркі тектес өзбек, қарақалпақ, түркімен халықтарының түп атасы.  

Көшпелі өзбектер тұсынан қалыптасқан туысқандық, тектік танымға байланысты 
қазақ арасында «алты алаш», «он сан алаш» деген ұғымдар қалыптасқан. Бұл ұғымдардың 
астарында өзбек ұлысынан бөлінген көшпелі халықтардың жиынтық атауы тұрғаны сөзсіз. 
XVІІІ ғасырдың соңғы ширегінде хандық билік пен отаршылдық езгіге қарсы көтерілістің 
жетекшісі Сырым батыр көшпелі тіршілік ететін алты халықты – қарақалпақ, сарт, өзбек, 
қазақ, түркмен, естек (башқұрт) орыс үкіметіне қарсы бірігіп күресуге шақырады [7].  

ХІХ ғасырда Шығыс Түркістан өлкесінде болған мұсылман халықтарының көтерілісі 
туралы жазған Ш.Уəлихановтың жазбаларына Шығыс Түркістанға көмек бергісі келген 
Қоқан хандығының əскері алты көшпелі (қытай-қыпшақ, түрік , қырық, қыпшақ, қарақалпақ) 
халықтардан құралғандығы [7] жөнінде хабар тіркелген. Сонымен қатар атақты ғалым 
жазбасында Тəшкент құшбегісінің орыс үкіметіне жазған хатының мазмұнын келтірген. 
Онда құшбегінің алты алашқа билігі жүретіндігі айтылған [4]. Қырғыздың «Манас» жырында 
Манас батыр алты алаштың атақты ері деп жырланады [7]. 

«Алты алаштың» астарын қазақтың үш жүзінен басқа көшпелі халықтардың да 
жиынтық атауы орын алғаны қазақтың XVІІІ ғасырда болған оқиғалардан туған тарихи 
жырларында сақталған. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ, ОНЫҢ ПƏНДЕРДІ 

ОҚЫТУДАҒЫ ӨЗГЕШЕЛІКТЕРІ 
 

Білім беру қоғамның экономикалық, əлеуметтік, жəне рухани прогресінің факторы 
ретінде мемлекеттің жалпы тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Елбасымыз да өз 
жолдауларында білім беру мəселесіне ерекше назар аударып келеді. «Қазақстанның 
əлеуметтік жаңғыртылуы: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» мақаласында 
жүктелген 20 тапсырманың үштен бір бөлігі білім беру жүйесіне қатысты. Себебі, тұлғаның 
ең басты функциялық сапалары: белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға жəне шешім 
қабылдай алуға, кəсіби жолын таңдауға қабілеттілік, өмір бойы біліп үйренуге деген 
қызығушылық мектеп қабырғасында қалыптасады.  

Алғашқы білімді, ғылым негіздерін бала ана тілінде алу арқылы оның тілі, ақыл-ойы 
дамып, ауызша, жазбаша сөйлеу қабілеті қалыптасады. Тілі дамыған оқушы қазіргі 
бағдарламаның бір жаңашылдығы болған барлық пəндер мен білім негіздерін ассоциация 
түрінде қабылдауға мүмкіндік алады. 

Кез келген ата-ананың көкейінде «Бұл бізге не береді?» деген жаңартылған білім беру 
мазмұны жайлы сауалдың болуы заңды. Қолданыстағы білім мазмұнымен салыстырып 
көретін болсақ, мəселен, қолданыстағы білім «Мектепте нені оқытады?» деген сұрақ аясында 
болып, баланың теориялық біліміне, яғни бала біледі жəне түсінеді дегенге бағытталған. 

Ал қазіргі жаңартылған білім мазмұны «Мектепте не үшін оқу керек?» деген сұрақ 
аясында болып, білім мазмұны күтілетін нəтижеге жəне баланың бойындағы түрлі 
дағдыларды қалыптастыруға бағытталады. Бұрынғы өтіп жүрген дəстүрлі сабақтарымызда 
біз, ұстаздар күнтізбелік-тақырыптық жоспрады өзіміз түзіп, сабақ мақсаттарын жазып, 
күнделікті өтілетін дəрістерімізге көрнекілік құралдарын əзірлеп оқушыларға дайын білім 
беріп жүрген болатынбыз.  

Ал жаңартылған білім мазмұнында білім берер болсақ, бізге оқу бағдарламалары 
дайын, оқу мақсаттары айқын оқулықтар негізгі ресурс көздері болып табылады. 
Америкалық ғалымдардың жүргізген зерттеулері бойынша оқушылар мұғалімдерді 
«мылжың» дейді екен. Өйткені біз ұстаздар оқушылардың айтқысы, істегісі келетіннің бəрін 
жасап, оларға дайын дүниелерді береді екенбіз. Жаңартылған білім мазмұнында ұстаздар тек 
сабақты тиімді ұйымдастыра алатын рефлексивті педагогтар қызметін атқарып, ал 
оқушыларға бар мүмкіндіктерін беріп отыр.  

Табиғат, адам мен қоғамның өркендеген уақытында педагогика ғылымының теориясы 
мен оқыту процесі де ілгері жылжып келеді. Сондықтан еліміздің білім беру жүйесіне 
көптеген өзгерістер енгізілуде. Оқытудың мазмұны жаңарып, оған деген өзгеше пікір пайда 
болды. Оқыту технологияларының білім беру саласындағы басты мақсаты – білім 
алушылардың алған білімдерін өмірлік жағдайларда тиімді жəне əлеуметтік бейімделу сəтті 
пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі құзыреттіліктер жүйесін меңгеруі. Бұл мақсат 
«функционалдық сауаттылық» ұғымымен беріледі. Бұл ұғым алғаш рет өткен ғасырдың 60-
жылдарында ЮНЕСКО ұйымының құжаттарында пайда болды жəне сол кездегі 
зерттеушілердің қолдануына ене бастады [1].  

Функционалдық сауаттылықтан Оңтүстік Корея, Жапония, Қытай, Гонконг жəне т.б. 
табысты елдердің тəжірибелері ескере отырып, заманауи мектептің ең басты міндетін айқындау 
керек. Бұл міндет – білім алушы өмірінің барлық кезеңдерінде білім алуға деген ынтасын 
дамыту, оған əрбір қадамының маңыздылығын түсінуге мүмкіндік беру, тəсілдер мен таным 
көздерін таңдауда бағдар ұстай білуге үйрету. Осы міндеттерге қарай Елбасымыздың  
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тапсырмасы бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-
2016 жылдарға арналған Ұлттық жоспар қабылданды. Мұндағы функционалдық 
сауаттылықтың негізгі мақсаты – білім алушылардың білімдерін өмірді пайдалы етіп 
қолдануға үйрету. Мұндағы айтылғанның бəрі дерлік білім берудег теориялық жəне 
методологиялық мəселелрді шешу, нақты нəтижелерге жету Ұлттық жоспардың 
функционалдық сауаттылықты дамытудың төрт негізгі тетігінде саралай көрсетілген[1].  

Ұлттық жоспардың бірінші тетігі – оқыту əдіснамасы мен мазмұнын түбегейлі 
жаңарту. Ол үшін білім беруші білім алушының бойына əлеуметтік ортаға бейімделуіне, 
алған білімін өмірде тиімді етіп қолдана алатындай басты құзыреттіліктерді сіңіру керек: 

 басқарушылық (мəселелерді шеше білу қабілеті);
 ақпараттық (өз бетінше ақпараттар көздері арқылы үнемі білімін көтеріп отыруы, 

сол арқылы танымдық қабілетін ұштау);
 коммуникативтік (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ауызша, жазбаша қарым-қатынас

жасау); 
 əлеуметтік (қоғамда, өзі өмір сүрген ортада іс-əрекет жасай алу қабілеті);
 тұлғалық (өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыруға, қажетті білім, білік, дағдыларды 

игеру, болашақта өзі қалаған кəсібін өзі анықтау, онда кездескен қиындықтарға төзімді болу);
 технологиялық (ақпараттық технологияларды, білім беру технологияларын сауатты 

пайдалану).
Ұлттық жоспарда көрсетілген функционалдық сауаттылықтың екінші тетігі – оқу 

нəтижелерін бағалау жүйесін өзгерту. Бұл жерде бағалаудың критериалды түрін енгізген 
болатын. Білім алушылардың өзін-өзі жетілдіру үшін жеке жетістіктерін бағалау арқылы 
жүзеге асады. 

Функционалдық сауаттылықтың үшінші тетігі – үш жақты тығыз қарым-қатынас, яғни 
білім берудегі ата-аналардың балаларға білім беру мен тəрбиелеу процесінде белсенділік 
танытуын қамтамасыз ету. Ата-ананың борышы – бала бойына балалық шақтан адами 
құндылық қасиеттерді дарытып, саналы өмір сүруге бейімдеу қажет. Осы тұрғыда мемлекет 
үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтық қауымдастықтың күшін жұмылдыруға назар аударып 
жатыр. 

Функционалдық сауаттылықтың төртінші тетігі қосымша білім беру жүйесін дамытуға 
арналған. Осындай мақсатта оқушылар сарайы, өнер мектептері, жас спортшылардың спорт 
мектебі мен ғылыммен айналысатын балаларға арналған ғылыми зерттеу орталық, балалар 
мұражайы, ойын-сауықтыру орталықтардың саны мен сапасына мəн беріп, дамытуды қолға алып 
жатыр. Осылайша бала бар білімін өмірмен байланыстырып, шығармашылық қабілеттерін 
шыңдап, əлеуметтік тұрмыстық өмірге бейімделеді. 

Бүкілəлемдік зерттеулерде функционалдық сауаттылықтың үш саласы бағаланып 
жатыр: жаратылыстану-ғылыми сауаттылық, математикалық жəне оқу мен жазудағы 
сауаттылық. Ендеше құзыретті тұлғаны қалыптастыруда тіл дамыту пəндерінің, яғни сауат 
ашу, қазақ тілі, қазақ əдебиетінің рөлі ерекше деп айтуға толық негіз бар. Жəнеде бұл 
бағдарламада тіл мəселесіне байланысты 2007 жылғы жолдауында Елбасымыз баян еткен 
«Тілдердің үштұғырлылығы» атты мəдени жобаны деңгей-деңгейімен жүзеге асыру 
көзделген. 

Бұл идеяның негізгі мақсаты - Қазақстанды дүниежүзіндегі өркениеттегі елдер секілді 
үш тілді бірдей қолдана алатын, саналы, білімді ел ретінде білуі тиіс. Олар: қазақ тілі – 
мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі ретінде, ағылшын тілі-əлемдік 
экономикаға кіру үшін қажет тіл ретінде алынған. Мұнда мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс 
тілін қолдаймыз, ағылшын тілін үйренеміз ұранымен жұмыс істейді. 

2016-2017 оқу жылдарында жалпы орта мектептің жаппай 1-сынып оқушылары 
жаңартылған оқыту мазмұнына сəйкес жаңа бағдарламамен оқытылу жүргізілді. 
Жаңартылған бағдарламаға сəйкес жаңа форматтағы оқулық пен оқулыққа қосымша арнаулы 
дəптеріде болды. 

Жаңартылған бағдарламаға сəйкес сабақ беретін мұғалімдердің барлығы дерлік 
Назарбаев атындағы зияткерлік мектептердегі жүйе негізінде оқу курстарынан өтіп 
біліктіліктерін көтерген болатын. 

Бағдарламадағы кез келген пəн жəне оның ішіндегі ерекшелігі оқушының 
коммуникативтік дағдының төрт түрі – тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды 
дамытуды қамтиды. Тыңдалым дағдысының білім алушыда емес егде жастағы кісілерде де 
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жетіспейтіндігінен қалған коммуникативтік дағдылардың дамуы мардымсыз болатыны анық. 
Сондықтанда қазіргі кезде білім беруде «алғашында тыңдаймыз» деп білім алушының 
тыңдалымға дағдылануына басты назар аудартып оның өз ниетімен тыңдауын 
қалыптастырамыз.  

Əрбір сабақ басталмас бұрын сол тақырып мақсатын түрліше жария ету білім 
алушыда мақсатқа қарай жұмыс істеу, сол тақырып соңында қойылған мақсатқа қол жеткізе 
алдым ба деген сұрақты қою арқылы өз нəтижесіне талдау жасауға мүмкіндік беру – бұлда 
бағдарламаның тағы бір жаңашылдығы. Барлық пəндерде бірдей тақырыптың болуы, 
сабақтың кіріктіріліп өткізуге негізделуі оқушының материалды түсінуінде бір тақырыпты 
түрлі жолдармен түсініп талдауы арқылы өз бетімен өзіндік пікір қалыптастыруына ықпал 
етеді.  

Мұндағы пəнаралық қарым-қатынас негізінде кіріктіре оқыту түрі Я.А.Коменскийден 
бастау алады. Оның Ұлы дидактикасында: «Бір-бірімен тығыз қарым-қатынасы бар дүниені 
екеуінің арасындағы арақашықтықты көрсете отырып оқыту қажет»,-деген болатын.  

Қазіргі кезде кіріктірілген бағдарламалар білім беру процесін жаңа 
инновацияландырудың бірден-бір шарты болып табылады. Онымен қоса енгізілген үш 
тілділік реформасын меңгеру класта ғана емес, сыныптан тыс шараларда да жалғасын табуы 
көңілге қуаныш ұялатады. Бұл да бір бағдарламаның жаңашылдығын білдіреді.  

Аталған коммуникативтік дағдылардың түрлері оқыту мазмұнында «спиральді» 
тəсілмен берілген. Білім алушы бұрын тек тыңдаушы болса, қазіргі уақытта өзі ізденуші, 
сыни тұрғыдан ойлаушы, ал білім беруші болса білім алушыны осы əрекеттерге бағыттаушы, 
ұйымдастырушы секілді ғана болып табылады. Онымен қоса бағдарлама жеңілден күрделіге 
қарай, бірте-бірте күрделенген түрде білім, білік пен дағдылары қалыптасып отырады. 
Жаңартылған бағдарламаға енгізілген сыни ойлау технологиясы баланың ашық сөйлеуіне, өз 
ойын білдіруіне, өзгенің пікіріне құлақ асуға, қойылған проблеманың шешу жолдарын 
іздейді, кездескен қиындықты тапқырлықпен жүзеге асыру үшін жасалған. 

Қазіргі жаңартылған оқыту мазмұнының талабы қарапайымнан күрделіге сыни ойлау 
технологиясының ең тиімдісі болатын «Блум таксономиясы» стратегиясына негізделген. 
Материалдың берілуі Блум таксономиясы стратегиясындағы білу, түсіну, қолдану, талдау, 
жинақтау, бағалау деңгейлерімен біртіндеп алға жылжиды. Ең алғашқы сатысы білу деңгейі, 
яғни мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі өз білімі. Одан кейінгі саты түсіну деңгейі жаңа 
білімді алуға негізделген. Жаңа білімді білім берушінің өзінен жəне оның бағыт-бағдарымен 
қабылдайды [3].  

Мысалы баланың тілі дамып сөздерден сөйлем құрап функционалдық қызметке ғана 
машықтанып мектеп табалдырығын аттап жатады. Тиісінше сөз бен сөйлеудің мағынасын 
ажырата бермейді.  

Жаңартылған бағдарламаға сəйкес оқушыларда сөз бен сөйлем жайлы жаңа пікір 
қалыптасады. Сурет бойынша сызба, тірек сөздер құрастырып сөйлеуді, қысқа мəтіндер 
құруды, сол мəтінге ат қоюды үйренеді. Оқытудың соңында сол материалға сай бағыттаушы 
сұрақтарға жауап жазу арқылы шағын көлемді шығарма жазумен аяқталады. Қолдану 
деңгейін оқушылардың өз деңгейлеріне байланысты түгел меңгере бермейді. Себебі, оқушы 
білген мен түсінген ақпаратын іс жүзінде қолдануды біле бермейді. Мұғалімнің зер салатын 
жұмысы осы жерде болмақ. Неге десеңіз ол жаңа білімді қабылдай алған оқушыға оны 
өмірде қолдана білуге бағыттауы тиіс. Айта кететін жəйт білу, түсіну, қолдану деңгейлерінде 
білім алушының жетістігі қалыптастырушы бағалау арқылы жүзеге асырылады. Одан əрі 
талдау, жинақтау, бағалау деңгейлерінде проблеманы өз бетімен шешу, себеп-салдарын 
анықтау, қарама-қарсы немесе өзіндік пікір білдіру, ұсыныс жасау секілді іс-əрекеттерді 
жасайды. Əрбір деңгейдің өзіне арналған тапсырмасы мен оған қойылатын қалыптастырушы 
бағалауыда болады. Қоғамда жастардың тек қана білім алуы ғана емес, ең маңыздысы – сол 
білім-біліктерін қарапайым өмірде қолдану болып табылады. Сол үшінде қазір білім 
алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға басымдық беріліп отыр.  

Бұл функционалдық дағдылар бала жастан қалыптасады. Оқуда кейбірі жақсы 
көрсеткішті көрсетсе, кейбірі мектептен алған білімнің қорытындысында өз жетістігінде 
көрсете алмайды. Баланың білім деңгейін көрсете алмауы көптеген факторларға: ата-
аналардың бала жалпы өміріне қызығушылықтың болмауы, салғырт қарауы, баланың 
психологиялық-физиологиялық мүмкіндіктерінің болмауы байланысты[2].  

Білім алушы білімін бағалауда бес балдық жүйенің орнына критериалды бағалау жүйесі 
енгізілген. Онда білім алушыларға оқу мақсаттары алдын-ала белгілі болады, сол мақсаттарға  
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сай оқу жетістіктері мен критерийлер негізделеді. Критериалды бағалау жүйесін Франция, 
Сингапур, Финляндия, Жапония, Филиппин секілді өркениетті елдерде қолданады. Бұл 
бағалау жүйесі оқушы үшін ерекше екендігін өндірістік практикада байқадым, себебі: 

 қалыптастырушы бағалау шындыққа сай бағытталады; 
 білім алушы өз бетінше əрекет жасай алады, өзіндік пікірін қалыптастыра алады; 
 білім беруші сыныптағы əрбір білім алушының қай сатыда екендігін анықтай алады;  
 ата-ана өз баласының оқу мақсатының қай бөлігін меңгергенін, материалды 

меңгеруде жетілдіру керек жақтарынан хабардар болып біліп отырады. 
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқытуды, білім алушы мен білім беруші 

арасындағы тығыз қарым-қатынасты қамтамасыз етіп, бір тоқсан ішінде бағаланады. 
Жиынтық бағалау аты аталғандай білім беру бағдарламасының белгілі бір 

бөлімдерінің, тақырыптарының соңында білім алушының оқу жетістігінің көрсеткішін 
анықтау себебімен тест жұмыстарын алып бағалау, балл көрсеткішін анықтау жүргізіледі. 
Бағдарламаның тек оқушыға ғана емес мұғалім үшінде жаңашылдығы бар – кəсіби жағынан 
дамуына үлкен ықпалын тигізетіндігін айта аламыз.  

Мұғалім шығармашылық ізденіс үшін электронды сайтқа тіркелу арқылы қажетті 
материалдарын тез əрі сапалы етіп тауып жұмысына пайдалана алады. 2017 жылдың 10 
ақпан күні Білім жəне ғылым министрлігі бекіткен «2016-2017 оқу жылында жаңартылған 
оқыту мазмұны шеңберінде жалпы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын ұйымдарда 
оқушылардың оқу көрсеткішіне критериалды бағалауды жасаудың реті бойынша 
нұсқаулықта» қалыптастырушы жəне жиынтық бағалауды өткізу тəртібі, кері байланыс, 
оқушы портфолиосы, балды бағаға ауыстыру шкаласы, электронды журналдағы ерекшелік, 
модерация өткізу тəртібі туралы анық жазылған, жаңартылған оқыту мазмұны бойынша 
білім беретін мұғалімдірге өте құнды құжат болып табылады.  

Жаңа бастаманың қашан да жаңалығы мен қиындығы да қатар жүреді. Алайда 
жүктелген міндетті алып шығу, білім алушыларды бəсекеге қабілетті тұлға деңгейіне көтеру 
- əр ұстаздың міндеті. Сол себепті уақыт ағымына қарай болған дамуда мақсатқа сəйкес 
жоғары сапаға қол жеткіземіз деген үміттеміз. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға 

арналған ұлттық іс қимыл жоспарын бекіту туралы қазақстан республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
25 маусымдағы №832 Қаулысы, Астана.  

 Мұғалімдерге арналған нұсқаулық Үшінші(негізгі) деңгей.2012 ж., Астана. 
 Əлімов А. Интербелсенді əдістерді жоғары оқу орындарында қолдану. Оқу құралы.-Алматы, 
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ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМГЕ ТƏРБИЕЛЕУ 

 
«Тəрбиелеудегі мақсат-баланы тəрбиешінің дəл өзіндей қылып шығару емес, 

келешек өз заманына лайық қылып шығару. ...Тəрбиешінің қолданатын жолы- ұлт 
тəрбиесі. Ұлт тəрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтай 
жол болғандықтан əрбір тəрбиеші, сөз жоқ, ұлт тəрбиесімен таныс болуға тиіс. Жəне 
əрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын 
болғандықтан тəрбиеші баланы сол ұлт тəрбиесімен тəрбие қылуға міндетті». 

Мағжан Жұмабаев 
Жастар тəрбиесі – өте күрделі процесс. Оның күрделігі бесіктен бастау алып,үнемі 

уақытпен, бала
 көңіл-

күйімен, жеке
 қабілетімен

,
 икемділігім

ен,
 тізгіндіүне
мі қадағалау 

қажеттігімен ұғындырылады. «Тəртіптің ең тамаша мектебі – отбасы»,  «Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны ілерсің»- дейді халқымыз.Ұрпақтың тəрбиесі – қоғамның болашағы жəне оған 



аса зоржауапкершілікпен қарау əрбір саналы азаматтың борышы. «Ел боламын десең,бесігіңді 
түзе»,- деп М.Əуезов көрегендікпен дəл айтты емес пе?! Балатəрбиесінің дұрыс жолға түсуі 

оны қоршаған ортаға, əсіресе, отбасы мен ұстаздар қауымының парасаттылығына 
байланысты.

 Мемлекетімізд
е қазіргі

 Патриоттық
 құндылықтары
 қалыптасқантұ

лға 
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Қазақстанның əлемдегі бəсекеге барынш ақабілетті 50 елдің қатарына кіруге өз үлесін қосатын 
патриот – азамат Жалпы азаматтық жəне ұлттық құндылықтарды меңгерген ҚР мемлекеттік 
рəміздеріне, халықаралық мəдениетіне, тарихына, дəстүріне, тіліне, дініне құрметпен қарау. 
Халықтар арасында достықты нығайту Ұлттық жəне əлемдік нəрінен сусындаған, ғылыми-
техникалық прогресс көшіне ілесе алатын ҚР экономикалық байлығын дамытатын таңда сапалы 
білім берумен қатар, болашақ жастарды рухани-адамгершілікке тəрбиелеудің де зор қажеттігі 
туындап отыр. Əлеуметтік жағдайлардың өзгеріскеұшырауы білім беру мекемелеріндегі тəрбие 
жұмыстарын тоқырауға əкелді. Қазіргі кезеңде тəрбиеге жəне тəрбие жұмыстарына деген жаңаша 
көзқарасқалыптасуда, олардың ізгілік мəні тереңірек ашылуда. Тəрбие жұмыстары əр баланы 
қайталанбас тұлға ретінде қарап, оның өзгешеқасиеттерін дамытуы қажет. Əрбір бала – тұлға, 
өзінше бір əлем, ал, əрпедагогтың міндеті əр тұлғаны көре білу, жүректеріне жол табу. Бүгінгі 
күндебарлық педагогтардың алдындағы мақсат өмірдің барлық саласында белсенді, 
шығармашылық іс-əрекетке қабілетті, еркін тұлға тəрбиелеу болып табылады. Халықтың 
болашағы – ұрпағы, ұрпақтың тəрбиесі – педагогтарда, педагогтардың мұраты – жетілген, 
толыққанды азамат тəрбиелеу. Ал,толыққанды азамат қалыптасу үшін – ақыл-ой тəрбиесі, 
имандылық, еңбек, эстетикалық, тілдік қатынас, дене тəрбиесі, сонымен қатар, экологиялық, 
экономикалық, патриоттық тəрбие берілуі тиіс. Тəрбиенің қалыптасуы – педагог, бала, ата-ана 
еңбегімен байланыстыекендігі айқын. Демек, бұлар береке-бірлікпен жұмыс істеп, 
бұзылмайтын,айнымайтын темір тəртіпке бас игенде ғана іс оң нəтиже таппақ. Бұл 
ұлдыңеркіндігіне, қыздың шіркіндігіне қойылатын жоғары талап. Сондықтан да, осыүш негіз 
бірлесе отырып жұмыс жасаса өкінбейтініміз анық.  

Тəрбие мəселесін тек бала бақша мен педагогтар қауымының мойнына арта салумен іс 
бітпейді. Оның нəтижелі болуы ата-аналар мен қоғамдық ортаныңтəрбие ісінен шет қалмай 
белсене араласуына, адам тəрбиелеудегіжауапкершілікті бірлесе көтеріп, жұмыла істеуге 
тікелей байланысты. Ол жөнінде Қазақстан Республикасының «Білім туралы » заң 
жобасында: «Ата-аналар Жастардың өмірі мен оқуы үшін олардың денсаулықтарын , рухани 
əрі дене қуатының қауіпсіз дамуын, адамгершілігі жағынан дұрыс қамтамасыз етуге 
міндетті»,-делінген. Тəрбие үрдісінде педагогтың білім өрісі мен əдіскерлік шеберлігі, жеке 
басының үлгісі, шешуші роль атқаратынын ұмытуға болмайды. Балалар өзтəрбиешілерінің 
жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, іс-əрекетіне, дүниетанукөзқарасына еліктемей тұра 
алмайды. Орыстың ұлы педагогы К.Ушинский:«Тəрбиенің қайнар көзі тек адамның жеке 
басының өнегесіне негізделген. Ешқандай жарғы да, бағдарлама да, ешқандай орынның 
жасанды əрекеті де оның орнын баса алмайды»,- деп текке айтпаған. Патриотизм - өз 
Отанына деген сүйіспеншілікті, оның тарихымен, мəдениетімен, жетістіктерімен, 
проблемаларымен ажырамас, бірегейлігімен, қайталанбайтындығымен ерекшеленетін, 
адамның рухани жəне адамгершілік негізін құрайтын, өзінің азаматтық ұстанымын 
қалыптастыратын жəне жанқиярлыққа лайықты, Отанға қызмет ету. Бүгінгі күннің маңызды 
психологиялық-педагогикалық мəселесі мектеп жасына дейінгі балаларға патриоттық тəрбие 
беру болып табылады. Бала кезінен адам өз Отанын сүюі керек, өз ұлтымен мақтана білуі, 
ана тілін білуі, туған жерін сүюі, мəдениеті мен тарихын алып жүруі керек. Шынында да, 
егер барлық жақсылық балалық шақта жоғары əлеуметтік жəне адамгершілік сезімдер мен 
қасиеттерді тəрбиелеудің ең сезімтал кезеңі болып саналса, ол икемділікпен, əйгілі 
ұсыныспен, сенімділікпен, еліктеуге бейімділігімен жəне ересек адамның үлкен беделімен 
сипатталса, бұл өмір олар үшін керемет болып қалады. Жастардың бойында патриотизмді 
тəрбиелеудің ерекшеліктері жастардың туған жерінің тарихы мен қазіргі заманына, онда 
тұратын адамдарға, оның мəдениеті мен салт-дəстүріне, өз Отанына деген оң көзқарасын 
тəрбиелеу болып табылады. Балаларға патриоттық тəрбие беру - Жастарды білім беру 
мекемесінің басты міндеттерінің бірі. Бұл адамгершілік сезімнің дамуына негізделген 
күрделі педагогикалық процесс.  

С.А.Козлованың пікірінше, мектеп жасына дейінгі Жастарды патриоттық тəрбиелеу 
дегеніміз - баланың Отан туралы білімдерін байыту, патриоттық сезімдерге тəрбиелеу, 
дағдылар мен адамгершілік мінез-құлықтарын дамыту, ортақ игілік үшін іс-əрекеттің 
қажеттілігін дамыту мақсатында баланың жеке басына педагогикалық ықпал етудің ықпалды 
процесі. Ал, оқытушы Л.Е.Никонова патриоттық тəрбиеге осындай анықтама береді - бұл 
дəстүрлі ұлттық мəдениеттің мұрасын игеру, адам өмір сүретін ел мен мемлекетке деген 
көзқарасты қалыптастыру процесі. Зерттеуші И.Ф. Харламов патриотизмді адамгершілік 
сезімдер мен мінез-құлықтардың өзара байланысты жиынтығы ретінде қарастырады, оның 
ішінде Отанға деген сүйіспеншілік, Отанның игілігі үшін белсенді жұмыс жасау, халықтың  
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жұмыс дəстүрлерін ұстану жəне көбейту, туған елдің тарихи ескерткіштері мен əдет-
ғұрыптары, туыстарына деген сүйіспеншілік пен махаббат. орындар, Отанның ар-намысы 
мен қадір-қасиетін күшейтуге ұмтылу, оны қорғауға дайын болу жəне қабілеттілік , əскери 
батылдық, адалдық, халықтардың бауырластығы мен достығы, нəсілдік жəне ұлттық 
төзімсіздік дұшпандықты жойып, басқа елдер мен халықтардың əдет-ғұрпы мен мəдениетін 
құрметтеу, олармен ынтымақтастыққа ұмтылу – деп тұжырым жасайды. Патриоттық 
тəрбиенің мақсаты - адамгершілік сапа ретінде патриотизмнің негіздерін қалыптастыру, 
жоғары əлеуметтік белсенділікті тұлға ретінде дамыту, азаматтық жауапкершілік, 
руханилық, Отан мүддесі үшін шығармашылық процесте оны көрсете алатын позитивті 
құндылықтар мен қасиеттерге ие тұлға қалыптастыру. Отанын сүйетін, Отанына адал, оған 
өз қызметімен жəне оның мүдделерін қорғауға дайын сенімді патриот тəрбиелеу. 
Патриотизмді адамның өз Отанына деген сүйіспеншілігі мен адалдығымен, оның ұлылығы 
мен даңқын сезінуімен жəне онымен рухани байланысының тəжірибесінен көрінетін, 
абыройы мен қадір-қасиетін қорғауға, күшін практикалық іс-əрекеттермен нығайтуға 
қажеттілік пен тілектер айқындалатын адамгершілік қасиет деп анықтауға болады.  

Ұлы педагог В.А. Сухомлинскийдің айтуынша балалық шақ əлемнің күнделікті ашылуы 
болып табылады, сондықтан оны алдымен адам жəне Отан туралы, олардың əсемдігі мен 
ұлылығы туралы білімге айналдыру керек деп тұжырымдады. Жастардың Отанға деген 
сүйіспеншіліктерін қалыптастырудың негізгі кезеңі олардың өз қалаларында (ауылда, қалада) 
өмірдегі əлеуметтік тəжірибені жинақтау, онда қабылданған мінез-құлық нормаларын  
қабылдау, қарым-қатынас, оның əлемімен танысу деп қарастыру керек. Жастарды жастағы кезең 
психологиялық ерекшеліктері жағынан патриотизмді тəрбиелеуге өте қолайлы, өйткені жастар 
ересек адамға деген сенімділікпен ерекшеленеді, ол еліктеушілікпен, ұсыныспен, эмоционалды 
жауаптылықпен жəне сезімталдықпен ерекшеленеді. Балалық шақта алған білімі мен əсерлері 
адам бойында өмір бойы қалады. Соңғы уақытта патриоттық тəрбие тек рухани, адамгершілік, 
идеологиялық, əскери-тарихи құрамдас бөлікті ғана емес, сонымен бірге əлеуметтік-мəдени, 
азаматтықты біріктіретін маңызды құндылық ретіндегі көзқарас кеңінен таралуда. Сонымен 
бірге, əр адамның ағзасы, өз отандастарының ағзалары сияқты, жүздеген, мыңдаған болмаса да, 
оның өмір сүру ортасының ландшафтымен, өзіне тəн флорасы мен фаунасымен, осы жерлердің 
салт-дəстүрімен, жергілікті халықтың өмір салтымен, мəдени  
жəне тарихи өткенімен байланысты жалпы тамырлар деп айтсақ болады. Еліміз үшін 
патриоттық тəрбиенің мақсаты - Қазақстан қоғамында жоғары əлеуметтік белсенділікті, 
азаматтық жауапкершілікті, руханилықты дамыту, оларды шығармашылық процесте Отан 
мүддесі үшін көрсете алатын, мемлекетті нығайту, оның өмірлік мүдделері мен тұрақты 
дамуын қамтамасыз ететін жағымды құндылықтар мен қасиеттері бар азаматтарды 
қалыптастыру. Қазақстан Республикасының азаматтарын патриоттық тəрбиелеу міндеттерін 
жүзеге асыру білім беру субъектілері мен объектілерінің ерекшеліктерін, оны жүзеге 
асырудың шарттарын, оларды экономикалық, əлеуметтік , құқықтық, саяси, рухани жəне 
басқа салалардағы шешудің ерекшеліктерін ескере отырып, жеке тапсырмалар арқылы 
жүзеге асырылады. Патриоттық тəрбие міндеттерін шеше отырып, мұғалім өз жұмысын 
жергілікті жағдайларға жəне Жастардың ерекшеліктеріне сəйкес келесі қағидаттарды ескере 
отырып құруы керек: 

 «позитивті центризм» (осы жастағы бала үшін ең қажетті білім таңдау); 
 педагогикалық процестің сабақтастығы мен сабақтастығы; əр балаға сараланған 

көзқарас, оның психологиялық ерекшеліктерін, мүмкіндіктері мен мүдделерін барынша 
ескеру; əр түрлі іс-əрекеттің ұтымды үйлесімі, интеллектуалды, эмоционалды жəне 
қозғалтқыш жүктемелердің жасына сəйкес балансы; іс-əрекетке көзқарас; 

 Жастардың іс-əрекетіне негізделген білімнің даму сипаты. Егер бала кезіндегі бала 
басқа адамға аяушылық сезімін, игі істің қуанышы, ата-анасының мақтанышы, еңбекқор 
адамды құрметтеу, жетістікке таңдану, əдемі адаммен қарым-қатынастан көтерілсе, ол 
«эмоционалды тəжірибе», «эмоционалды тəжірибелер қоры», оның одан əрі дамуы үшін 
үлкен маңызы болады. Осылайша, эмоционалды сипаттағы ассоциацияларға жол ашылады, 
бұл терең сезімдердің негізі адамның толық эмоционалды дамуы үшін жағдай. Сонымен 
бірге, Ресей психологтары моральдық сезімдер табиғи жетілу арқылы пайда болмайды деп 
тұжырымдайды. Олардың дамуы тəрбиенің құралдары мен əдістеріне, баланың өмір сүру 
жағдайларына байланысты. Мақсатты білім беру арқылы баланың сезімдері əлдеқайда бай, 
жан-жақты жəне олар дұрыс білім алмаған балаларға қарағанда ертерек көрінеді. 

Педагогикалық қызметте ол патриоттық білім беру мəселелерін шешуге ықпал етеді:  
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 Эстетикалық дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру, жоғары көркем шығармаларға 
эмоционалды түрде жауап беру, ұлттық мəдениеттің қалыптасуы мен дамуының тарихи 
фактілері, оның дəстүрлері мен əдет-ғұрыптары.  

 Жастарды адамгершілік қағидалардың шығармашылық əлеуетінің белсенділігін 
оның іс-əрекетінде, сезімдерінде, мінез-құлқындағы өзін-өзі тану арқылы дамыту.  

 Ересектер мен құрдастар арасындағы қарым-қатынасты жақсарту. 
 Жалпы адамзаттық құндылықтардың жоғары адамгершілік мұраттарымен əлемдік  

маңызы бар ұлттық мəдениетке байланысы. Оқытудың ұйымдастырушылық процесі 
туындаған патриоттық мəселелерді шеше алады: Жастарды қазақтың ұлттық ойындарын 
ойнауға үйрету. Баланың белсенді сөйлеуінде қазақ тілін қолдануға көмектесу. Табиғатта 
көргендерін халық дəстүрімен байланыстыра білу. Жастардың күнтізбелік жəне салтанатты 
мерекелерді өткізуге мағыналы жəне белсенді қатысуы. Жастарды эпикалық жəне ертегі 
кейіпкерлерімен таныстыру, оларды көркем шығармалардан тануға үйрету. Ұлттық 
киімдердің тарихын, оның элементтерін білу, киімнің зергерлік бұйымдарының құнын 
түсіндіре білу. Əр түрлі қолөнер бұйымдарын ажырата білу. Ата-аналардың жастарды 
отбасы жағдайында осы проблеманы шешуге тарту арқылы балалар-ересектер 
қауымдастығын құру. Балада əртүрлі тарихи кезеңдерде, оның тарихы мен мəдениеті, қазақ 
тарихы кезіндегі адамдардың өміріне деген сүйіспеншілік пен қызығушылықтың 
ұшқындарын жағып, патриоттарды тəрбиелеу. Осы жаста жастардың дағдылары, 
адамгершілік дағдылары мен əдеттері қалыптаса бастағандығын ескере отырып, балалардағы 
адамгершілік тəрбиесінің келесі əдістері мен тəсілдерін қолдану керек:  

- музыка сабағы; - аралас сыныптар; - ойын-сауық ; - экскурсиялар мен бақылаулар; - 
ашық ауада ойындар; - қуыршақ театры; - драматизация; - көркем əдебиетті оқу; - суреттерді, 
фотосуреттерді қарау, музыкалық кітапхананы пайдалану; - мұражайларға бару; - отбасымен 
жұмыс. 

Сонымен бірге тақырып бойынша дамушы орта жасалады. Бұл бағыттағы алғашқы 
қадамдар Жастардың халықтық мəдениетке деген қызығушылығының қаншалықты зор 
екенін көрсетеді. Мұражай - бұл болашақ азаматты тəрбиелеуде маңызды нəтиже беретін оқу 
жəне дамушы орта. Осы мұражай жұмыстарымен таныстыру арқылы Жастарды патриоттық 
тəрбиелеуге болады. Мұражай жұмысы мыналарды қарастырады: - мектеп жасына дейінгі 
балаларға қол жетімділік; жақын маңдағы бақшаларда мектеп жасына дейінгі балаларға қол 
жетімділік; ата-аналарға қол жетімділік (кеңестер, экскурсиялар, дискуссиялар); 
ардагерлерге қол жетімділік; қала мектептерімен ынтымақтастық. 

Біз бəріміз болашаққа балаларымыздың бақытты, ақылды, ақкөңіл, құрметті адамдарды  
 өз Отанының патриоттарын көре отырып, кішкентай баланың мақтанышпен: «Мен қазақпын! 
Мен өз еліммен мақтанамын! »Болашақ ұрпақты тəрбиелеуде біз қоғамға күш-қуатқа толы, дені 
сау мемлекетіміздің құрылысшысы-құрылысшысы қажет екенін ұмытпауымыз керек, ал біздің 
еліміздің болашағы патриоттық тəрбие міндеттерін қалай шешетінімізге байланысты.Н. 
Назарбаев өзінің дəстүрлі Жолдауында: «Қазақстанның отаншылдық сезімін тəрбиелеу білім 
берудің жүйесінен жоғарғы оқу орындарына дейінгі орталықтарда барлық ұйымдарда көкейкесті 
болып табылады. Жастарды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге тəрбиелеу – мұғалімнің 
аса маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы» - деп көрсеткен. Əр дəуірдің тарихи 
кезеңдерінде Отансүйгіштікке тəрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Ол ең алдымен, 
«ұлтжандылық», «отансүйгіштік», «патриотизм», ұғымдары сол заманның ақиқаты – наным-
сенімінен туындайды. Еліміз егемендік алғаннан бері жас ұрпақ тəрбиесінің темірқазығы – 
қазақстандық патриотизм болып есептелген. «Қазақстандық патриотизм» ұғымы біздің 
тəуелсіздігімізбен қоса туған жаңа сөз болып, еліміздегі саяси-əлеуметтік ахуалдың ерекшелігін 
көрсетеді. Елімізде жүзден аса ұлттар мен ұлыстардың өкілі өмір сүруде. Қазақстан олардың 
көпшілігінің туған Отаны жəне бұдан былай да мəңгі тұрақтап қалар мекені болмақ. Сондықтан 
олардың əрқайсысы Қазақстанды ата-жұртым деп танып, оның тəуелсіздігін қорғауға жəне 
материалдық байлығын арттыруға еңбек етуі тиіс. Сол себепті қазақстандық патриотизм ұғымы 
күнделікті өмірде жиі қолданылып, кеңінен қалыптасып келеді. Бұл ұғымның педагогикалық 
жүгіне келер болсақ, ол болашақ Қазақстан азаматтарын тəрбиелеумен тығыз байланысты. 
Қазақстандық патриотизм – Отан – анаға деген сүйіспеншілік пен азаматтық ерлік, өнеге 
көрсетушілік, бойдағы білім мен білікті, ақыл-парасатты ел игілігіне жұмсау, атамекен мүддесіне 
арнау болмақ. Өз елінің өткенін, тілін, əдет-ғұрпын, салт-дəстүрін құрметтей білу де осы 
қазақстандық патриотизм құрамына кіреді. Демократиялық бағыт ұстанып отырған қоғамда, 
балалар мен жастардың тағдыры өздеріне, отбасының материалдық ахуалына байланысты болып 
отырған жағдайда патриотизмнің маңызын айқындау басты мəселелердің бірі екені даусыз. Өсіп 
келе жатқан жас буындардың бойында қазақстандық патриотизм сезімін қалыптастыру үшін: əр 
ұлттар мен ұлыстар тек өз 
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мəдениетін ғана танып білуі жеткіліксіз, сонымен қатар олар бір-бірін танып біліп, 
құрметтеуі тиіс. Жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастыруда ана тілі 
пəндерініңалатын орны ерекше. Отанын сүйген, елін жаудан қорғау үшін қасық қаны 
қалғанша аянбай шайқасатын Қобыланды, Қамбар, Ер Тарғын, Алпамыс тұлғалары, ақын-
жыраулардың, билердің татулыққа, адамгершілікке, елін сүюге шақырған өлең жырлары, 
шешендік сөздері Жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастыруда маңызы өте зор. 
Өз ұлтына деген патриоттық сезімді қазақ ағартушылары Шоқан Уəлиханов, Ыбырай 
Алтынсарин, Абай Құнанбаев шығармаларынан да байқауға болады. Балаларға патриоттық 
рух беретін , халық үшін қызмет етуге үндейтін, өз елін қорғау үшін керек десе, жанын 
қиюға дейін баруға болатынын іспенкөрсететін жəне үстем таптың озбырлық ниеттерін 
айқын əшкерелеп, оған қарсы күрес жүргізуге шақыратын Махамбеттің қуаты күшті шағын 
өлеңдерінің балалар үшін маңызы ерекше. Ыбырай атамыз да бар үмітін жас ұрпаққа артты. 
Ыбырай атамыздың соңында қалған мұрасының жас ұрпаққа патриоттық тəрбие беру ісіне 
тигізетін əсері зор. Өйткені патриотизм қашанда, қандай қоғамда да өзінің əлеуметтік мəнін, 
маңызын жоғалтпайтын ұғым. Жастарды кезеңдегі тəрбие – адам қалыптасуының алғашқы 
баспалдағы. Балабақшадағы тəрбие бала табиғатына ерекше əсер етіп, оған өмір бойы 
өшпестей із қалдырады. Заман талабына лайық тəрбие білім беру жұмысын кешенді 
ұйымдастыру жаңа технологияларды, идеялар мен шығармашылық, инновациялық 
жаңашылдықты қажет етеді. Жас ұрпаққа білім беруді жетілдіру мəселесі толассыз күн 
сайын өзгеріп тұрған əлеммен бірге жүрері анық. Балабақшада берілетін тəрбие – барлық 
тəрбиенің бастамасы, əрі жан – жақты тəрбие мен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын. 
Бала бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып олардың өнегелі, тəрбиелі болып 
өсуіне балабақша ошағының тигізер əсерінің маңызы зор. Баланың бойында адамгершілік 
патриоттық тəрбиені қалыптастырудың негізгі міндеттері мына жайлармен түйінделеді: 
ізгілік бастамасымен тəрбиелеу. Өз отбасына, балабақшасына, туғанқаласына, көшесіне 
сүіспеншілікпен, қамқорлықпен қарау; табиғатқа қамқорлықпен қарау; еңбексүйгіштік, 
үлкендер еңбегін құрметтеу; қазақ халқының салт-дəстүріне қызғушылықпен қарау; 
мемлекеттік рəміздермен таныстыру. Отанға деген сүіспеншілікке тəрбиелеу. 

Осы қасиеттерді қалыптастыруда төмендегідей қоғамдық талаптар ескеріледі:  
 Əлемнің жаһандану жағдайында қоғамның қазіргі даму кезеңінде болып жатқан 

саяси-экономикалық, мəдени-əлеуметтік жəне т.б. өзгерістердің, ұрпақ тəрбиесіндегі 
бетбұрыстардың білім жəне тəрбие беру жүйесінің ісін жаңа сатыға көтеру қажеттілігіне 
көңіл бөлуді талап етіп отыр. 

 Жастардың патриоттық қасиеттерін қалыптастыруда тəрбие құралы ретінде жан-
жақты дамыған патриот тұлға ретінде тəрбиелеп, қалыптастыруды жүзеге асыруды, олардың 
бірегей ұлттық дəстүрлерге, ұлттық идеяға, көзқарасын, халқының тарихын, ділін, ұлттық 
қасиеттерін, ұлттық экономиканың дамуы, қалыптасуы мен оның халыққа қызмет етуін, 
еліміздің рəміздерін біліп, ұлттық патриоттық мақтаныш сезімін оятудың қажеттілігін талап 
етеді.  

 Қазақстан жағдайындағы жаңа өмірге көзқарас тудыруда, ұлттық құндылықтарды 
айқындап көрсетумен қатар, ұлттық патриоттық қасиеттерді қалыптастыруда рухани 
мəдениетті дамытудың қозғаушы күштерін дəлелдеп, оның тəрбиелік қолданбалы тəсілдерін 
меңгертуде маңызды фактор болуын ескереді. 

 Өркениетті қоғамға сай білімді, іскер, шығармашыл, құзіреттілігі мол өз еркімен 
жауапты шешім қабылдай алатын, оның салдарын болжай білетін, ынтымақтастыққа икемді, 
жан-жақты белсенді, елінің тəуелсіздігі мен егемендігін сақтауға, салт-дəстүрлеріне, əдет-
ғұрпына, рəміздеріне үлкен құрметпен, жауапкершілікпен қарайтын жеке тұлғаны тəрбиелеуді 
талап етеді. Жастардың патриоттық қасиеттерін қалыптастыруда жоғарыда аталған қоғам 
талаптарын ескере отырып, қалыптастырудың үш компонентін бөліп алынды: эмоционалды-
мотивациялық, мазмұндық, іс-əрекеттік. Сонымен қатар, осы компоненттерді анықтаудың  
өлшемдерін , көрсеткіштері мен деңгейлері анықталады. Корыта келе, жастарды патриоттық 
тəрбиелеуерекшеліктері айқындалғаннан кейін, мынадай талаптар туындайды:  

 Жастарды ұйымдарда тəрбие мен оқытудың мазмұны, түрі жəне əдістері гуманизм 
мен қоғамды демократияландыру рухына сəйкес құрылуғатиіс;  

 ерекшелігі бұл кезеңде жастардың адамгершілік қасиеттері, білімдік дағдылары 
мен икемділіктерінің негізі қалыптастырылуы қажет  

 аса маңызды талап − жастардың танымдық қызығушылықтарын қалыптастырып, 
білімдерін жинақтау мен жүйелеу, олардың айналадағы құбылыстар туралы негізгі 
түсініктері мен қарапайым ұғымдарын қалыптастыру; 
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 жастар ұйымдарында педагогикалық үдеріс арқылы қазақстандық рухани 
құндылықтарға сай адамгершілік, мəдениет негіздері дариды. Ұлттық мінез-құлық, 
талғампаздық, талғам, ұлттық намыс қасиеттерін сіңіріп қалыптастыру;  

 оқу жəне тəрбие мəселелерін шешуде өзіндік білімін пайдалана алатын, танымдық 
əрекеттері мен ойлануы жеткілікті даму деңгейіне көтерілген, жоғары білікті мамандар 
даярлау;  

 жастардың қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауына, əлеуметтену процесіне 
ерекше көңіл бөлу.  

Жастарды ұйымдарда патриоттық тəрбие процесіне тəн ерекшеліктер: 
- мақсатты бағыттылық (мақсаттың түсінікті болуы нəтиже тиімділігінің кепілі); 

мақсаттар бірлігі (тəрбиеші мен тəрбиеленушінің арасындағы қызметтестіктің көрсеткіші); 
нəтиже ұзақтығы (оқу процесіндегідей нəтиже бірден көрінбейді); көп жағдаяттылығы (тұлға 
көп əрі сан қилы ұнамды да, ұнамсыз да ықпалдарға кезігеді. Тəрбие барысында олар 
реттеледі. Тараптардың тұлғаға болған ықпалы өзара сəйкес келсе, тəрбие нəтижесі тиімді 
болады.  

- ауыспалылығы (тəрбиеленуші мақсатты, көзделген жəне кездейсоқ əсерлерге бірдей 
кезігіп отырады).  

- үздіксіздігі (ешқандай науқанды, бір мəртелік шара қаншама жарқын болмасын, аса 
ыждағаттылықпен жүйелі дайындалған тəрбие істерінің орнын баса алмайды);  

- баламалылығы (тəрбиеленушілер даралық ерекшеліктері жəне əлеуметтік тəжірибесінің 
əр түрлілігімен ажыралады. Тəрбие процесінде бұлар ескерілуі шарт, себебі əсері бірдей 
болғанның өзінде де тəрбиелік нəтиже əрқилы болуы ықтимал); екі тараптылығы (тəрбиелік 
ықпалды жүргізуші – тəрбиеші, ал ықпалды қабылдаушы – бала); тəрбие процесі −  
өмірлік, ол қозғалмалы да ауыспалы; тəрбиеші тұлғасы – тəрбие барысына ықпалды маңызды 
жағдаят (тəрбие процесінің өнімді болуының кепілі – тəрбиеші ептілігі, шеберлігі, құндылықты 
бағыт-бағдары, қызметтестік қатынасқа түсе білу қабілеті); қарама-қайшылықты болуы (қарама-
қарсылықтар тəрбиенің қозғаушы күші ретінде қарастырылады).  

Тəрбиенің негізгі қайшылықтары оқу-тəрбие процесінде кездесетін келесідей 
құбылыстар арасында көрінеді: қоғамдық өмірдің жаңа шарттары мен оған дайындауға 
арналған əдістер мен формалардың ескіруі; адамның табиғи даму мүмкіндіктерінің 
шексіздігі мен бұл дамудың əлеуметтік жағдайлар бағдарламаларына тəуелді шегерілуі; 
адамның табиғатпен белсенді, əрекетшең болуы, оның қоғамдық өмірге араласу ынта-
ықыласы мен өмірлік процеске нақты қатысу үшін қажет тəжірибе, білім, ептілік пен 
дағдылардың жетіспеуі жəне т.б. 
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БАЛА ТƏРБИЕСІ – ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ 

 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» Қазақстан халқына Жолдауында 

«Бізге жергілікті деңгейде де отбасын, əйелдің жүкті кезін жəне балаларды тəрбиелеуді 
қолдаудың жаңа жолдарын табу керек. Неке мен отбасы институтын нығайтудың жолдарын 
мұқият талдау, жалғыз басты аналар мəселесін шешу керек. Егер біз адамгершілігі жоғары қоғам 
болғымыз келсе, жұбайлардың бір – бірінің алдындағы, ал ең бастысы  
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балаларының алдындағы жауапкершілігін күшейтуге тиіспіз. Ата – аналар балаларына, ал 
балалар өздерінің қартайған ата – аналарына қамқор болғанда, əйел отбасы мен қоғамда 
құрметке ие болғанда еліміз үшін алаңдауымызға да болады. Бұл ұсыныстар Қазақстан 
халқына қашанда тəн болған, оларды жандандырып, жан – жақты қорғау қажет» делінген [1].  

Отбасы адам үшін алғашқы тəрбие беру институты, оны адам өмір бойы сезініп өтеді. 
Отбасы əлеуметтенудің маңызды факторы болып табылады да, онда адамгершілік негіздер 
бекітіледі, мінез – құлық нормалары қалыптасады, жеке адамның ішкі дүниесі мен қасиеттері 
ашылады. Ол адам мен қоғамның қайта өзгеруінде шешуші рөл атқарады. 

Отбасы тəрбиесіндегі басты нысана баламен рухани үндестік пен үйлесімділікке 
ұмтылу, ата – баба мұрасын сақтауға көңіл бөлу, халықтың тəлəмдік мұрасын бүгінгі күнмен 
сабақтастыру болып табылады. Осыған орай отбасында еңбексүйгіштікке, баланың жасына 
сай еңбек түрлеріне жəне қоғамдық пайдалы еңбекке баулуды іске асыру қажет. Ата – ана 
жəне əлеуметтік орта болашақ азаматтың денсаулығын жастайынан сақтау үшін, оның 
тəнінің дұрыс түзіліп қалыптасуына, салауатты өмір салтын нығайтуға ерекше мəн бергені 
бүгінгі күннің өзекті мəселесі болып саналады.  

Отбасы – бұл адам тəрбиелейтін негізгі орта. Ол жерде рухани, эстетикалық, саяси 
жəне философиялық əлемді меңгерудің алғашқы қадамдары басталады. Отбасы – бұл еңбек 
мектебі, ұрпақтар мектебі. Баланы отбасында тəрбиелеу бұл жеке тұлғаны қалыптастырумен 
пара-пар. Жан – жақты жетілген тұлғаны қалай тəрбиелеу керек, бұл кезде қандай мақсаттар 
көзделеді,тосыларды анықтап алмай тұрып тəрбие үрдісін ұйымдастыру қиынға соғады. 
Отбасылық қарым – қатынастың негізінде үнемі балаға қамқорлық көрсетіп, ол отбасы 
мүшесі, оның пікірі мен көмегі үлкендерге қажет деген сенімін қалыптастыру керек. Қазақ 
халқы баланы барлық асылдан жоғары бағалаған, болашағына, арманына балаған. 
Сондықтан халқымыз «Балалы үй – базар, баласыз үй – мазар», «Босағасын алтыннан соқсаң 
да, перзент сүймей адамның мейірі қанбас», деп барлық асыл сқздерін арнаған.  

Адам тұлғасының қалыптасуының іргетасын қалайтын, ықпалы пəрменді, ұрымтал орта. 
Ата – аналардың қоғамдық орны, өзара бір – бірімен туысқандары, əріптестерімен, көрші  
– қолаңмен болған мəмлесі бала үшін қарым – қатынас үлгісі ретінде қабылданады. Осы 
орайда белгілі ғалым С. Беличева «Бала отбасының шынайы көзкөріну, кейде тіпті басқалар 
байқай байқай бермейтін сыр – сипатының суреті, бейнесі болып табылады» деген болатын.  

Ə. Жұмаханов «Отбасы тəрбиесі мектептегі тəрбие жұмысында жетекші орынға 
айналуы шарт» деп санайды [2]. Бала тəрбиесі – қиын да күрделі процесс. Біз баламыздың 
тəрбиелі де өнегелі болып өсіп, өз қатарының алды болғанын қалаймыз. Балалар 
балабақшада, мектепте жəне басқа да оқу орындарында тəрбиеленеді. Алайда баланың ең 
алғашқы тəрбиешісі – ата - ана. Ата – ана өзінің сөзімен де, ісімен де балаға үлгі бола білу 
керек. Отбасында басты мəселелердің бірі – баланың тіршілік əрекетін ұйымдастыру. Бұған 
баланың күн ырғағы, міндеттері, қойылатын талаптар, оның үй еңбегіне қатысуы, оқу – 
əрекеті бос уақытын ұйымдастыру жатады. 

Бала өмірін жəне іс – əрекетін ұйымдастыруда негізгі жағдайлардың бірі – ұтымды 
ырғақ жасау. Күн ырғағына өмір тəртібі, еңбек пен демалыстың парасаттылықпен, кезектесіп 
өтуі, талаптарды орындау, жақсы əдеттерді қалыптастыру жатады. Отбасы тəрбиесінің 
қоғамдық жəне мемлекттік тəрбиге қарағанда артықшылығы басым. Алайда қазіргі қоғамдық 
өмірде болып жатқан əлеуметтік, экономикалық жəне демографиялық өзгерістер отбасына 
белгілі бір қиыншылықтар туғызады. 

Ата-аналардың білім деңгейіне байланысты да отбасында ерекшеліктер орын алады. 
Мысалы: ата – аналардың білімі жоғары болған сайын олардың балалары мектепте жақсы 
оқиды. Қазіргі ата – аналар жұмыс басты болғандықтан, бала тəрбиесі көбінесе білімі төмен 
ата мен əжелерге жүктеледі [3]. Əрбір ата –ана өз баласы үшін – басты тұлға. Сондықтан да 
кез – келген бала алдымен үлгіні ата – анасынан алады. «Бала əкеден ақыл, анадан мейір 
алады» деген сөз бар. Ата – аналардың махаббаты, сүйіспеншілігі балаға ықпалы зор. 
«Анағұрлым қиын тиетін қайта тəрбиелеу жұмысына оралмау үшін əуелден дұрыс тəрбие 
беруге тырысу керек» деп А.С. Макаренко айтып өткен. Бала үшін дүниеде ең жетілген, 
білімді де, мəртебелі адам – оның ата - анасы. Ал ең əдемі де жарық үй – оның туылған үйі. 
«Балаларды тəрбиелей отырып , ата-аналар еліміздің болашақ тарихын, демек дүниенің де 
тарихын тəрбиелейді» – дейді А. С. Макаренко. Ата – ананың күнделікті өмір тіршілігіндегі 
еңбегі, адамның бейнелері, жақсы мінез – құлқы, дұрыс қарым – қатынасы – балаға үлгі [4] . 

Мектепке дейінгі, мектеп жасындағы, жалпы отбасындағы бала тəрбиесі, халықтық 
педагогика саласы бойынша, ұлттық талғамға, салт – дəстүрді қолдана отырып, зерттеу  
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пəнінің негізі ретінде алынады. Əсіресе, баланы еңбек етуге, жарқын сезімдер мен нұрлы 
мұраттарға тəрбиелеу жəне адамдар арасында өмір сүре білуге үйретуге көп көңіл бөлу 
қажет. Бұл қасиеттердің бəрі негізінен отбасы – ошақ қасында қалыптасып нығаяды. Мұнда 
əсіресе отбасындағы ересек адамдар өздерінің жеке бастарының өнегесі арқылы жас 
балалардың бойында осындай сезімдерді қалыптастырады. Өз ата – анасын сыйлап, 
құрметтеп үйренген бала өзге ата – аналарды да құрметтей біледі, қашанда үлкендер алдында 
өзін дұрыс ұстап, құрметпен қамқорлық таныта біледі.  

Отбасының бала тəрбиесіндегі рөлі Чехтың ұлы педагогы Ян Амос Коменский 
еңбектерінің төрінен орын алған. Ол тəрбие негізі ретінде отбасын бөліп қарастырып, оны 
білім беру жүйесінің алғашқы сатысы «Ана мектебі» деп көрсетеді. Өйткені бала 
адамгершіліктің негізгі түсініктерін отбасында алып, алғышқы адамдық қасиеттерін 
отбасында қалыптастырады. Бала тəрбиелеу оңай жұмыс емес. Ол үлкен шеберлік пен 
шыдамдылықты талап етеді. Сондықтан халық өмір есігін енді ашқан бөбек тəрбиесін 
бесіктен бастаған. Қазақтың ұлы ақыны Абай да отбасындағы баланы тəрбиелеуде ата – 
аналар тарапынан жол берілетін кемшіліктерді ескерте отырып , отбасы тəрбиесін 
ұйымдастыруда кеңестер береді. Нақтырақ айтар болсақ, Абай өзінің 10-сөзінде: «Əуелі 
балаңды өзің алдайсың: əне, оны берем, міне мұны берем деп, баста балаңды алдағаныңа мəз 
боласың. Соңына балаң алдамшы болса, кімнен көресің?» деп балаларына теріс тəрбие 
беретін ата – аналарды сынайды. Барлық зерттеу жұмыстары баланы өмірге дайындауды 
отбасы тəрбиесіне үлкен жауапкершіліктің жүктелетіні көрсетеді. Əділдік пен 
бауырмалшылдық , өзара түсінушілік, ата – анаға жəне туған туыстарға деген сүйіспеншілік 
пен сыйластық. Отанға жəне айналадағы қоршаған табиғатқа деген махаббат, адамдарға жəне 
еңбекке деген құрмет тағы сол сияқты қасиеттер баланың кішкентай кезінен отбасында жəне 
мектеп қабырғасында қаланады. Сондықтан отбасындағы, мектептегі жəне 
айналадағылармен қарым – қатынас жасаудың дұрыстығы өте маңызды.  

Ұрпақ тəрбиесі – үлкен іс. Олай болса, оған қатысты кез келген мəселеге салғырт, ат 
үсті қарауға болмайды. Ол үшін білім беру саласының қандай түріне болсын қамқорлық 
қажет. Онсыз білім жолы даңғыл бола алмайды. Қорыта келгенде, еліміздің ертеңі болар 
ұрпағымыздың тағдыры өз қолымызда. Дана халқымыз ұлына да, қызына да «Атаның баласы 
болма, адамның баласы бол» демей ме? Ендеше, ұрпағымыздың болашағы ата – ана, мектеп 
арасындығы жүйелі тəрбиенің негізінде екенін ұмытпайық! 
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ҚОРҒАНЫС МЕХАНИЗМДЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНДА ТАЛДАНУЫ 

 
Қорғанысты белсендендіру механизмін іске қосу тетігі – ығыстырылған тілектер жəне 

еске түсірулер сана аймағына оралуға талпынған кезде пайда болатын мазасыздық деңгейі. 
Сондықтан, психологиялық қорғаныс саналық жəне бейсанасыздық арасындағы қақтығысты 
шешу құралы ретінде көрінеді, яғни, оның психикасының бейімделгіштігін жəне тепе 
теңдігін жоғарылытып, «ішкі қақтығысты шешу» жəне адамның мінез-құлқын реттеу 
қызметін атқарады. Қорғаныс механизмдерін қосу, жеңілдеу, қысымды төмендету сезімімен 
жүреді, ұқсас жағдайларда белсенді жəне ұзақ қызмет етуге қабілетті тұрақты құрлымдардың 
пайда болуына əкеледі.  

Психологиялық қорғанысты - ерекше психологиялық құбылыс ретінде ең алғаш рет 
Зигмунда Фрейд зерттеді. З.Фрейдтің теориясына сəйкес, бейсаналылық жəне сана үнемі 
қақтығыста болады, ал қорғаныс қақтығыс кезінде олардың арасындағы өзарақатынасты 
жүзеге асырады. Санасыздық санаға ығыстыру құралы арқылы əсер етеді, бұл сананы 
интинктивті əуестіктерден қорғау болып табылады. Санасыздық санаға қорғаныс тəсілдері  
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арқылы əсер етеді, ығыстырылған əуестіктер мінез-құлық жəне санада жүзеге асу үшін 
мүмкін болар формаларда транформацияланады.  

А. Адлер психологиялық қорғаныс əдістерін, қорғау механизмдерінің пайда болуы 
мен жұмыс істеу ерекшеліктерін түсіндірді. Ол психологиялық қақтығыс көздері субъектіден 
тыс шығады жəне қолайлы даму мүмкіндігін төмендетеді жəне белгілі бір əлеуметтік ортада 
неврастеникалық сипатты қалыптастыру тəуекелін арттырады деп қарастырды. Aдлер үшін, 
ішкі психикалық қақтығыстар бала өмірінің алғашқы жылдары тікелей қоршаған ортада 
балаға дұрыс емес қараудың салдары болып табылады [1, б. 136].  

А. Адлер, психологиялық қақтығыстың əлеуметтік жағдайын баса айтатын, адамның 
барлық тағдырындағы оның өлімші рөлін болжады. Адам өмірдегі қайшылықтардың 
алғашқы жылдарында шешілмеген мəселе болып қала беріп, «өмір салтын» игеріп, өмір 
жолының тақырыбы бола алмайды. Адлердің айтуынша, бала, ересек адам болып, баласы 
болған қарым-қатынастың ұқсас құрылымын жасайды.  

Бұдан басқа, қорғау механизмдерінің ерекшелігі К.Роджерстің феноменологиялық 
жеке басына қатысты тұлға теорияларында қарастырылды. Роджерстің пайымдауынша, адам 
мінез-құлқы негізінен өзінің өзіндік тұжырымдамасына сəйкес келеді, яғни адам өзін-өзі 
қабылдау мен тəжірибенің біртектілігін сақтауға тырысады. 

Сонымен, адамның Мен тұжырымдамасымен сəйкес болатын уайымдары тура 
саналанып жəне қабылдануы мүмкін, ал Мен тұжырымға қауіп төндіретін қақтығыстағы 
уайымдарының саналануына жəне тура қабылдануына жол берілмейді [2, б.15].  

К. Роджерс бойынша, қорғаныс – бұл ағзаның қауіпке деген мінез- құлықтық 
реакциясы, басты мақсаты Мен Құрылымының тұтастығы, «уайым мен құрылымның 
арасындағы айырмашылықты азайту немесе кез-келген айымды жоққа шығару үшін ақыл-
ойдың саналы бұрмалануы арқылы қол жеткізіледі». Демек, қорғаныс адамның өзін-өзі 
құрметтеуін күшейтеді жəне оны қауіп төндіретін қауіп-қатерден қорғайды. Роджерс ішкі 
Мен немесе Мен уайым арасындағы сəйкессіздіктің саналануын барынша азайту үшін 
қолданылатын екі қорғаныс механизмін ұсынды: қабылдауды бұрмалау мен терістеу. 
Қорғаныс мінез-құлқы қазіргі МЕН құрылымын сақтайды жəне адамға өзін-өзі бағалауды, 
сыйлауды жоғалтуға мүмкіндік бермейді. Қабылдауды бұрмалау сəйкес келмейтін 
уайымдардың санаға адамның Мен бейнесінің кез -келген аспектісімен үйлесімді болатын 
формада жіберілуінде қолданылады. Роджерс кейде бұл таңдаулы қабылдауды 
рационализация ретінде түсіндіреді. Терістеу жағдайында адам өзінің қатерлі оқиғаларын 
жүзеге асырудан бас тартып, өзін -өзі басқарудың тұтастығын сақтайды. Роджерс айтуынша, 
егер терістеу өте ұшқыр деңгейге дейін жетсе, онда өте қатты психологиялық салдары болуы 
мүмкін, мысалы, паранойя, сандырақ жəне тағы басқалар [2, б. 19].  

Психологиялық қорғаныс əдістерінің өзіндік түсіндірмесі гештальт психологиясына 
тəн, онда қорғаныс механизмдеріне ұқсастық - қоршаған ортамен байланыс үзілуі болып 
табылады.  

Ф. Перлз қоршаған орта мен адамның өзара əрекетінің əмбебап тəсілі қатынас 
қажеттілігі жəне орта тура белгінің тұтастығы ретідегі бастан кешулер деп көрсетеді. Ол 
үшін ортада қажеттілік затын анықтау мақсатында ағза өзін белгілі деңгейдегі қозуда ұстай 
алуы керек. Бірақ адам ағзасы тек қана өзіндік реттелу емес, сонымен бірге өзіндік 
манипуляциялау қабілеттеріне де ие. Өзіндік манипуляция – қажеттіліктерді анықтау жəне 
қанағаттандырудың қалыпты шеңбері тəсілдерінің тоқтауы. Бұл адам ауыр немесе тыйым 
сезімдерді тапқан кезде немесе сезімдері мүлдем анықталмағанда, сəйкесінше бағдарлана 
алмайды, сондықтан қанағаттанушылық басқа адамар арқылы жүзеге асуы керек деп 
есептеді немесе сезімдерін жəне импульстерін ортаға емес, өзіне қарай бағыттайды. Бұл 
ортамен байланысты үзу деп аталады.  

Перлз ішкі Мен жəне сыртқы ортаның өзара əрекетін бұзатын бірнеше əмбебап, 
стереотипті психологиялық реакциялардың түрлерін сипаттайды. Оларға проекция, 
бөлектену, интроекция, бірігу, ретрофлексия жəне дефлексияны жатқызады. Берілген 
реакциялар сынсыз, талдаусыз адамның басқа адамдардың көзқарастарын меңгеруіне ықпал 
етеді, ортамен байланыстағы қысымды төмендету тəсілі болып табылады.  

Психологиялық қорғанысты зерттеуде үлкен үлес қосқан жəне оны зерттеу тестін ұсынған 
Р. Плутчик, өзінің «эгоның қорғанысы» құрылымдық теориясында қорғаныс механизмдерінің 
қызмет етуін қарастырды. Теорияға сəйкес, психологиялық қорғаныс шындықты толығымен 
жəне барабар түрде көрсетуде жеке адамға қауіп төндіретін эмоциялық шиеленісті төмендету 
үшін нақты қақтығыс жағдайының бейнесін танымдық жəне эмоциялық  
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компоненттерін дəйектілікпен бұзады. Жан тыныштығы мен əлеуметтік бейімделу 
шындықты жəне субъектінің бейнесін блоктау немесе қайта құрылымдау арқылы жүзеге 
асырылады.Р. Плутчик пайымдауынша, ең бейімделген қорғаныс стратегиясы 
психологиялық қорғаныс механизмдерінің жетіспеушілігі бар адамда байқалады, яғни 
оңтайлы шектерде барлық қорғаныс стратегияларын қолдану. 

1979 жылы Р. Платюкк психоэволюциялық эмоциялар теориясы жəне Г.Келлерманның 
құрылымдық теориясы негізінде осы авторлар «Өмір стилінің индексі. LSI.» əдістемесін əзірледі. 
Бұл əдістеме қорғаныс механизмдерін диагностикалау саласындағы ең табысты құрал ретінде 
танылды. Əдістеме қорғаныс жүйесін диагностикалауға мүмкіндік береді, жетекші, негізгі 
механизмдерді анықтайды жəне əрбір қорғаныс механизмінің кернеу деңгейін бағалайды. 
Авторлар құрылымдық көзқарасты əзірледі жəне эмоциялар, қорғаныстар, күйлер, əсер ету жəне 
диагностикалық тұжырымдамалар арасында байланыс орнатылды.  

Жоғарыда айтылғандай, психологиялық қорғау автоматты түрде қосылады жəне 
бейсаналық болып табылады. Дегенмен, əлеуметтік жəне саналы бола отырып адам, ішкі 
жəне сыртқы қақтығыстарды шешуге, саналы түрде тұжырымдалған бағдарламаны 
басшылыққа ала отырып, алаңдаушылық пен шиеленіспен күресуге қабілетті. 
Психологиялық қауіп жағдайында қабылданған жеке адамның саналы күшін белгілеу үшін, 
копинг-мінез-құлық түсінігі немесе стреспен немесе басқа да қауіп төндіретін 
жағдайларменн күресу үшін мақсатқа бағытты саналы стратегия пайдаланылады. Бірінші рет 
«күресу» ұғымы Л.Мерфидің даму дағдарыстарынан туындаған балалардың қажеттіліктерін 
жеңу жолдарын зерттеуде қолданды.  

Күресу механизмдерінің ең егжей-тегжейлі тұжырымдамасын Р.Лазарус ұсынады. 
Оның пікірінше, копинг-мінез-құлық индивидтің қауіп-қатерлерге, қауіп-қатерлерге тап 
болған кезде мінез-құлықтың үйреншікті жəне əдеттегі түрлері көмегімен күресу мүмкін 
еместігі жағдайында туындайды. 

Р.Лазарус копинг-мінез-құлықтың келесі кезеңдерін бөліп көрсетеді: 
 эмоциялық құрамдас бөліктермен когнитивті процесс ретінде алғашқы бағалау; 
 мүмкін болар балама шешімдерді екінші ретті бағалау. Мұнда өзіндік 

мүмкіндіктер, сонымен бірге оршағандар тарапынан болатын қолдау бағаланады. 
 жағдайды үшінші ретті бағалау немесе мəселенің жаңа жағдайлары байқалатын 

жағдайда қайта бағалау жəне бұрынғы сəтсіздікке немесе жаңа ақпаратқа байланысты жаңа 
мінез-құлықтың баламаларын таңдау.  

Р.Лазарустың копинг-мінез-құлық теориясы шеңберінде орта талаптары мен 
ресурстаы арасындағы үйлесімділікті сақтау бойынша осы талаптарды орындайтын адамның 
іс-əрекеті ретінде негізгі екі функцияны орындауы қарастырылады: дистресс тудыратын 
эмоцияларын реттеу жəне мəселелерді басқару. Эмоцияларғға бағытталған копинг, 
эмоциялық қысымды төмендетуге көмектесеін когнитивті, эмоциялық жəне мінез- құлықтық 
күш деп анықталады. Бұл күштердің көмегімен тұлғаның стрессорды жоюға тырысуы 
мəселеге бағытталған копинг деп аталады [1, б. 67].  

Р.Лазарус белсенді жəне енжар копинг - мінез-құлықты бөліп көрсетеді. Стресс 
факторының қарқындылығын төмендетуге немесе азайтуға, өзінің физикалық немесе 
əлеуметтік ортамен стрестік байланысының өзгеруіне бағытталған мінез-құлық белсенді 
копинг - мінез-құлық əрекеті болып табылады. Енжар копинг - мінез-құлық стресті жеңудің 
интрапсихикалық құралдарына бағытталған, олар стрестік жағдай өзгергенге дейін 
эмоциялық күйзелісті жеңуге арналған қорғаныс механизмдері болып табылады. 

Копинг - мінез-құлық копинг-ресурстар негізінде копинг-стратегиялар көмегімен 
жүзеге асады. Копинг-ресурстар - бұл стрестік жағдайларға оптималды бейімделуге 
мүмкіндік беретін тұлға мен ортаның сипаттарының жиынтығы. Мұнда əлеуметтік қолдау, 
«Мен-тұжырымдамасы», позитивті өзіндік баға, төмен нейротизм, интерналды бақылау 
локусы, оптимистік дүниетаным, эмпатиялық əлеует, аффилиативті беталыстар жəне басқа 
да психологиялық конструктылар енеді. 

Копинг-стратегиялар - бұл төніп тұрған қауіпке қатысты тұлғаның өзекті жауаптары. 
Бұл əлемдегі шындықпен күресудің саналы түрде дамыған құралы, ол «Мұратты МЕН» жəне 
«Шынайы МЕНДІ» нақты өмірлік қатынастарда байланыстыруға көмектеседі, ол барлық 
салаларда: отбасы, жұмыс, оқу, тұлғааралық қарым-қатынас жəне т.б. 

Əртүрлі авторлар психологиялық қорғанысты түрліше анықтайды:  
- психикалық жарақаттардың зардаптарын өздігінен жоюға бағытталған психикалық 

іс-əрекет (В.Ф.Бассин, В.Е. Рожнов);  
574 



 мидағы қауіпті ақпаратты блоктайтын ақпаратты өңдеу тəсілдері (И.В.Тонконогий); 
 егер адам ішкі немесе сыртқы қақтығыс туындаған алаңдаушылық сезімін лайықты 

бағалай алмаса жəне стресті жеңе алмаса, бейімделгіш қабылдау мен бағалау механизмі 
(В.А.Ташлыков);  

 сананың тұтастығын қолдайтын механизмдер (В.С.Ротенберг); 
 психикалық кемістігін орын толтыру механизмі (В.М.Воловик, В.Вид);  
 патогендік өмір жағдайында пассивті қорғаныс формалары (Р.А.Зачепицкий); 
 қатынастардың қақтығысы туындаған жағдайда тұлғаның ұстанымдық жүйесінің 

динамикасы (Ф.В.Бассин). 
Психологиялық қорғанысты қолданудың теріс салдарын Ф.Э. Василюк қарастырды [2, 

б. 20]. Автор қорғаныс механизмдерінің мақсаты адамды сезімдерінің сəйкессіздігінен 
арылтуға ұмтылу, оның қажетсіз ақпараттарды саналауына кедергі келтіру, қорқыныш, 
мазасыздық жəне т.б. теріс психикалық күйлерді жоққа шығаруы, сондай-ақ адамның 
қорғаныс механизмдерін бейсаналық жəне мəжбүрлі процестер көріністері мен реттелуін 
қарастырды. Пайдаланудың соңғы нəтижесі мінез-құлықтың бұзылуы, өзін-өзі алдау, 
қақтығыстарды қысқа уақыттық шешу немесе невроздарда көрініс табады.  

Р.М. Грановскаяның пікірінше, психологиялық қорғаныс шығармашылық 
фантазиялардың шарықтауына, интуицияның жұмысына кедергі келтіреді, яғни əлемді 
қабылдауды жəне бастан кешулердің көріністерін тарылтатын кедергі түрінде көрінеді. 
Р.М.Грановская психологиялық қорғанысты адамға қауіпті жəне мазалайтын ақпаратты 
трансформациялайтын тұзақтар ұйымы ретінде сипаттайды: ең қауіпті ақпарат 
қабылданбайды жəне қауіпті ақпарат тұлға үшін ыңғайлы кауіптілігі аз формада 
бұрмаланады. Бұл автор психологиялық қорғаныстың оң рөлі туралы айтады, ол жағдайды 
бейнеленген сипатқа сəйкес проблеманы шешуге бағытталған мақсатты ойлауды бұзуға 
қабілетті ақпараттан сананы қорғаудан тұрады. Психологиялық қорғаныс – əлемнің көрінісін 
жаңа жəне күтпеген ақпаратпен сəйкес келмеген кезде туындайтын теріс эмоцияларды 
жоюға бағытталған, адамға тұрақтандыратын жүйе ретінде қарастырылады.  

Қорғаныс механизмдері жарақаттайтын ақпараттарды қабылдау жəне еске сақтауды 
жоюға əкелетін адамның ішкі əлемін сыртқы əлеммен үйлесімділігін ішкі қайта құрулар 
негізінде қолдайды. Сонымен қатар, Грановская психологиялық қорғаныс механизмдері адам 
құндылықтарына жəне ішкі үйлесімділігіне қауіп төндіретіндерді, өз кезегінде адамның өзін-
өзі жетілдіруіне кедергі келтіретіндерді санадан ығыстыру негізінде адамның ішкі тепе-
теңдігін ақтауға бағытталған [1, б. 178]. 

Психологиялық қорғаныс, қысымды жеңілдетудегі рөліне қарамастан, адамның 
бейімделуін бұзады, өйткені ол субъектіні шындықтан аластатады, өз проблемаларын жəне 
қақтығыстарын жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді. Психологиялық қорғаныстың 
орындылығы, ол белгілі бір дəрежеде шиеленісті, мазасыздықты жеңілдетіп, ішкі 
қақтығысты уақытша шеше алатындығымен түсіндіріледі.  

Психологиялық қорғаныс функциясының механизмі адамның шындыққа сəйкестігі, 
қабылданған жəне бағаланған ақпараттың тұрақты бұрмалануына байланысты. Осының 
негізінде В.Г. Каменская психологиялық қорғау əдістерін рационалдық жəне иррационалдық 
топтарға бөледі. 

Рационалдыққа сублимация, рационализация, ирониялық, интеллектуализация, орын 
толтыру жəне сəйкестендіру кіреді. Психологиялық қорғаныстың бұл əдістері қысымды 
төмендетеді, адамға жағдайды бейімдейді, өзін-өзі бағалауды жеке деңгейде ұстап тұруға 
көмектеседі. Қорғаудың рационалдық əдістері психологиялық тепе-теңдік пен денсаулықты 
сақтауға, адамның əлеммен адекватты жəне шығармашылық қарым-қатынас жасауына 
мүмкіндік береді. 

Иррационалдық топқа ығыстыру, шындықты жоққа шығару, басып жаншу, оқшаулану, 
регрессия, бөлу, проекциялау, реакциялық пайда болулар, ауыстыру, алмастыру, шегендеу 
сияқты қорғаныс механизмдері жатады. Бұл механизмдерді пайдалану жеке адамды жарақаттық 
факторлардан толықтай қорғай алмайды, əр түрлі мінез-құлық пен психикалық дамуының 
бұзылуына, əртүрлі деңгейдегі бейімделе алмаушылыққа əкеледі [3, б. 19].  

Сонымен, психологиядағы психиканың қорғаныс механизмдері психологиялық 
білімнің алуан түрлі салаларындағы жəне ғылыми түсіндірудің əртүрлі парадигмаларындағы 
зерттеу объектісі болып табылды. Психологиялық қорғаныс – бұл ең алғаш рет психоанализ 
шеңберінде қарастырылып, сипатталған шынайы психикалық құбылыс. Бірақ осы ғылыми 
құрылымды дамытуда тек терең психология мен психотерапия өкілдері ғана қызығушылық  
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танытпайды. Психологиялық қорғаныс идеялары эвристикалық танымдардың бірі болып 
табылады, одан бас тарту тек психологиялық теория мен тəжірибені кедейлендіреді. 
 

ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 Грановская Р.М. Никольская И.М. Защита личности: психологические механизмы. – СПб.: 

«Знания», 1999. – 352с.  
 Журбин В.И. Понятие психологической защиты в концепциях З.Фрейда и К.Роджерса// 

Вопросы психологии. – 1990. - №4. – С.14-22.  
 Каменская В.Г. Психологическая защита и мотивация в структуре конфликта. – СПб.: 

«Детство-пресс», 1999. – 144с. 
 

ƏОЖ 796.613. 
ТУХМЕТОВ Е.О. 
«№3 Күршім гимназиясы» КММ, ШҚО, Күршім ауданы, Қазақстан 

 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН СПОРТТЫҚ ОЙЫНДАР 

МЕН ЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 
 

Қоғамдық дамудың жаңа міндеттерінің пайда болуы спорт жəне дене шынықтыру 
саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру үшін басым бағыттар спектрін 
айқындайды, мұндай бағыттардың ең маңыздылары – жетекші əлемдік тəжірибеге сүйену, 
саланы басқару мен дамытуға ғылыми тəсілдер мен қағидаттарды, инновацияларды кеңінен 
енгізу болып табылады [1]. 

Ойын - бала əрекетінің бір түрі, адамзат мəдениетінің қазынасы. Ұлы педагогтер, 
ғалымдар баланы тəрбиелеудегі ойын рөлін жоғары бағалаған. Бала ойын арқылы өмірге 
енеді, табиғатпен, қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түседі, атын – түсінігін арттырады, 
еңбек ете білу дағдысы қалыптасады. 

С.А.Шмакова бойынша көптеген ойындарға тəн ортақ белгілер деп төмендегілерді 
айтуға болады:  

 тек қана нəтижесінен ғана емес, əрекет үрдісінің өзінен де лəззат алу үшін баланың 
тілегімен ғана қабылданатын, еркін дамытушы əрекет (əрекеттік (процедуралық) лəззат);

 елеулі мөлшерде суырып салмалық, шығармашылық, осы əрекеттің белсенді 
сипаты («шығармашылық аясы»).

 əрекеттің эмоцияналды көтеріңкілігі, бəсекелестік, жарыс («эмоционалдық қуат»). 
Ойын мазмұнын, оның дамуын логикалық жəне мерзімдік, уақыт тұрғысынан

бейнелейтін тікелей жəне жаңа ережелердің болуы. 
Ойындық əрекет бағдарламасын зерттеген ғалымдар пікірінше ойын педагогикалық 

мəдениет феномені ретінде төмендегідей қызметтерді атқарады: 
Əлеуметтендіру қызметі. 
Өйткені, ойын – баланы күшті қоғамдық қатынастар жүйесіне енгізу жəне оған 

мəдениет байлығын игерту құралы. 
Ойынның қатысымдық қызметін – балаға шынайы күрделі адамдық қатысым аясына 

енуге мүмкіндік беретін дерегі айқын көрсетеді. 
Ойынның диагностикалық қызметі- педагогқа баланың əр қырынан: 

интеллектуалдық, шығармашылық, эмоционалдық жəне т.б. көрінуін диагностикалауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар ойын – баланың өз күшін нақты сезінетін, өзін-өзі бағалау, 
еркін əрекеттегі мүмкіндіктерін танитын өзін-өзі көрсету аймағы болып табылады. 

Ойынның емдік қызметі – баланың қарым-қатынаста, оқуда, мінез-құлқында 
туындайтын əр түрлі қиындықтарды жеңу құралы ретінде қолданылуымен түсініледі. 
Ойынның мұндай қызметін Д.Б.Эльконин аса жоғары бағалайды.  

Ойынның түзеу қызметі деп – баланың тұлғалық құрылымының көрсеткішіне 
жағымды өзгерістер, толықтырулар енгізу түсініледі. Ойын əрекетінде бұл үрдіс басқа 
кездегіден гөрі неғұрлым жұмсақ өтеді. 

Ойынның дамытушылық қызметі, оның ең маңызды қызметтерінің бірі. 
Сонымен бірге, ойын – баланың қызығушылықтан дамуға ұласатын, 

қызығушылығының ұйымдастырылған мəдени стратегиялық-кеңістігі.  
Шығыстың ұлы ойшылы Əбу Насыр əл Фараби өзінің "Бақыт жолында" атты 

философиялық шығармасында адамның танымын дамыту арқылы ғана ойы бақыт жолына 
жетелеуге болатындығына тоқтасақ, ұлы Абай өзінің қырық үшінші қара сөзінде баланың 
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танымын алғашқы күннен бастап дамытпаса, өзінің із -түссіз жоғалып, жойылып кететінін 
айтады. Ағартушы ұстаз Ы. Алтынсарин өзінің көптеген еңбектерінде таным əрекетінің 
негізі-оқу, білім деп тұжырымдайды.  

Баланың танымын алғашқы күннен бастап дамыту құралы да, балада оқу мен 
білімнің, тəрбиенің негізін қалыптастыратында - ойын əрекеті болып саналады.. 

Орыс педагогы В. А. Сухомлинский: "Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның 
шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл - ойдың қалыптасуы мүмкін де емес" 
десе, ғалым Е. А. Покровский өзінің балалардың ойындарына арналған еңбегінде əрбір 
халықтың ойын туралы түсінігіне сипаттама береді. Мысалы: ежелгі гректерде "ойын" 
түсінігі балалардың қимылы деген ұғымды білдіреді, ал еврей халқында "ойын" сөзі қуаныш, 
шаттық сезімдерін сипаттайды - деп, барлық халқтың ойын түсінігінің түп - тамырының 
сабақтасып жатқандығы туралы тұжырым жасайды. Ойын - таным процесінің дамытудың 
негізгі болғандықтан əрбір тəрбиеші ұстаз оқыту мен тəрбие берудің мазмұнын үнемі ойын 
элементтерімен толықтырып отыру керек.  

Сабақта ойынды дұрыс колдану үшін ұстазға ойындардың мазмұны мен өткізілу 
əдістемесін жете білу, əр бір тақырыпқа байланысты оқу жылының басында оқу жоспарына 
енгізу, ойынның тəрбиелік жəне танымдық мақсатын аша білу, ойын арқылы баланы 
танымына əсер етіп, даму барысына үнемі зерттеу жүргізу талаптары қойылады.  

Ойын тек баланың іс-əрекеті ғана емес, ойын – еңбек, ойын – оқу, ойын - əлеуметтік 
қарым – қатынаста ерекше орын алатын əрекет түріне жатады. Педагог жəне психолог 
ғалымдар ойын іс - əрекетін жан – жақты зерттеп, баланың дамуын, тəрбиеленуін, танымдық 
қызығушылығын арттырудың негізгі құралы ретінде қарастырып келген. 

Іс-əрекет ойын , оқу жəне еңбек түрлеріне бөлінсе, ойын бала үшін алғашқы рет 
қоршаған ортаны тану құралы болып табылады. 

Ойын ұғымына анықтама берсек – бұл адамның мінез – құлқын өзі басқаруымен 
анықталатын əлеуметтік тəжірибені қалыптастыратын негізгі іс - əрекеттердің түрі. Ойынсыз 
ешқандай бала дамымайды, қалыптаспайды, ойын арқылы бүлдіршіндер қоршаған ортаны 
таниды. Əсіресе, баланың өмірінде іскерлік ойындардың орны ерекше. 

Бұл кезеңнің ерекшеленетін себебі: Бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды, 
сабақтардан тез шаршайды, бұрынғыдай қимылдай бермейтін болады. Өйткені бұған дейін 
балалар үнемі қозғалыста болады, ойнайды, жүгіреді, ертеден ұйқыға жатқанға дейін 6 
сағаттан аса қозғалыста болады. Ал мектеп табалдырығын аттағаннан кейін жүріс-тұрысы, 
қозғалысы таза ауада болатын уақыты əлде қайда азаяды, тіпті ұйқысы да бұзылады. Бұл 
олардың ден саулығының қалыптасуына кері əсерін тигізеді. Зерттеулер көрсеткендей 
мектеп оқушыларының 80 пайызының организмінде ақау болатыны - осының дəлелі. Əрине 
аптасына 3-ақ рет болатын дене шынықтыру сабағы организмнің күнделікті қозғалыс 
қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Мектеп табалдырығын аттаған 1 – сынып оқушысы 
мектеппен қалай танысса дене шынықтыру сабағымен де солай танысуы керек. Ал 
мектептегі жалпы дене шынықтыру, сауықтыру жұмыстарының басқа пəндермен 
салыстырғанда өзіндік ерекшеліктері бар [2].  

Оқушылар спорт залға, алаңға арнайы спорттық киіммен ғана шығуы тиіс десек, бұл – 
оларға қойылатын алғашқы талап. Бастауыш сыныптарда оқушыларға дене шынықтыру пəні 
бойынша теориялық білім мен практикалық дағдылар меңгеріледі. Сауықтыру шаралары 
ағзадағы физиологиялық өзгерістерді жақсартумен денені шынықтыруды көздейді. Бұған таң 
ертеңгі бой жазу жаттығулары, сабақ үстінде өткізілетін сергіту сəттері, үзіліс күні 
жасалатын жаттығулар мен ойналатын ойындар, сабақтан тыс уақыттағы ойындар мен 
жаттығулар жатады.  

Таңертеңгі бой жазу жаттығулары оқушылар дене шынықтыру сабығында орындап, 
үйреніп, оларды үйде өз беттерімен қайталап жаттығады. Бұған оқулықтағы жалпы дамыту 
жаттығуларымен мұғалімнің өз қалауы бойынша іріктеп алынған жаттығуларды 
пайдаланады. Бой жазу жаттығулары музыка ырғағымен неше түрлі спорт құралдарын 
қолданып өткізсе оның құндылығы арта түседі. Қазір мектептердің көбінде үзіліс кезінде 
таза ауаға шығып бой жазып сергуіне мүмкіндік бола бермейді. Сондықтан оқушылар 
үзілісте азда болса ойнап, жаттығулар орындау арқылы, өздеріне керекті қимыл қозғалыстар 
жасау мақсаты үшін оқулықта шағын ғана орынды қажет ететін ойындар көрсетілген.  

Сабақтан тыс кездері жасалатын жаттығуларды мұғалім көбінесе əрбір дене шынықтыру 
сабағы сайын үйге тапсырма ретінде беріп отырады, жəне тапсырмалардың дұрыс 
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орындалуын қадағалап, тексеріп отыру керек.Таң ертеңгі бой жазу жаттығулары мазмұнына 
қарай 4 топқа бөлінеді [2]: 

Алғашқы жаттығуларды ұйымдастыру 
Керіліп – созылу жаттығулары 
Тыныс алу мүшелері мен организмінің қан айналымына əсер ететін жаттығулар 
Аяқ қолдың бір мезетте қозғалуына, денені дұрыс ұстауға арналған жаттығулар.  
Таң ертеңгі бой жазу жаттығуларының ойдағыдай өтуі, оның ұйымдастырылуына 

байланысты. Бастауыш сыныптарда өтетін спорт сағатының мақсаты – оқушыларды дағдылы 
қозғалыс түрлеріне (жүру, жүгіру, секіру,т.б.) спорттық жарыстарға қатысуға дайындау. Таң 
ертеңгі бой жазу жаттығуларын үйде орындауға бақылау жасау жəне т.б. Бала алғашқы кезде 
далаға шыққан бетте жаттығулар орындайтын жерге жеткенше тез жүгіріп барып, одан соң 
жүгіруді бастап, бара-бара жылдамдықты үдете беруі қажет. Ең əуелі жүгіруден бастаудың 
мəні қан айналу процесімен ішкі мүшелерді тиісті жүктемелерге дайындайды. 5 – 10 минут 
жүгіріп, одан кейін керіліп-созылу жаттығуларын орындайды. Кеудені кере дем алу, иық, 
кеуде жəне белді қозғау жаттығуларын орындап бірте-бірте күрделендіре береді. Бастауыш 
сыныптарды дене тəрбиесі сабағында оқушылардың дене жағынан даму процестері баса 
ескерілуі қажет.  

Сабақтың мақсатына қарай арнайы іріктеліп алынған жаттығулар мен ойындарды, 
оқушылар орындай алатындай болуы керек. Баланың өз құрбыларының арасында жүргенде 
көпшіл бола білу мінез-құлқын қалыптастыратын бірден -бір құрал ойын екені даусыз. Əрбір 
баланың мінез-құлқы ойын үстінде қалыптасады. Яғни біреуі əділ ойнайды, екінші біреуі 
алдайды, үшіншісінің жаттығуды орындауға шамасы келмейді, енді бірі жігерсіздік 
танытады. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімдері ойын тəрбие құралының негізі ретінде 
пайдалану керек. Адамның жеке басының қасиеттері дененің қалыптасуымен байланысты. 
Денені жүйелі түрде шынықтыру мен ден саулықты нығайту. Адамның ойын өсіріп, 
шығармашылық қабілетін арттырады. Органзм шамасы келетін жаттығуды жəне дұрыс 
ұйымдастырылған жұмысты орындағанда ғана дамып, нығайып жетіледі [3].  

Қазіргі мектептерде бір ауысымда оқитын оқушыларға күніне бір сағат; ден саулық 
сағаты; өткізіліп жүр. Денсаулық сағаты 2 немесе 3 сабақтан кейін барлық оқушылардың 
қатысуымен 45 минут бойы өткізіледі. «Денсаулық сағаты» жергілікті жағдайға жəне 
оқушылардың санына байланысты оқу күнінің басқа бір уақытында өткізуге де болады. 

Бұл үлгі 6 сабақ кестесі бойынша беріліп отыр. «Денсаулық сағатын» үшінші сабақтан 
кейін қойғанда да осы уақыт кетеді. Бұрын бір ауысымда оқитын мектептерде 6 сабақ 14 
сағат 25 минутта бітетін. Таңертеңгі бой жазу жаттығуларын орындау үшін, оқушылар 
мектепке 8 сағат 15 минутта келіп, 8 сағат 30 минутқа дейін таңертеңгі бой жазу 
жаттығуларын орындап, содан соң сабақ басталатын. Ал қазір оқушылар 8 сағат 15 минутта 
сабаққа отырады. Сонымен бұрынғы 30 минуттық, болмаса 20 минуттан екі рет өткізілетін 
ұзақ үзіліс уақыты денсаулық сағатына пайдаланылады.  

Осылайша мектептегі бұрынғы қалыптасқан сабақ кестесі өзгермейді. Демек 
таңертеңгі бой жазу жаттығулары мен ұзақ үзіліс уақытынан күнде өткізіліп тұратын 
денсаулық сағаты шығады. Бұл сабақ тек далада өткізіледі. Күнделікті «денсаулық сағатын» 
өткізу балалардың қозғалыс белсенділігін арттырып, денсаулығын нығайтады, денесінің 
шынығу деңгейін көтереді. Əсіресе ақыл-ойына, мидың қабылдау процесіне əсер етеді. 
Демек мидың белгілі бір уақытта тынығуына жағдай жасайды.  

Гимнастикалық жаттығуларды үйретіп, меңгертудің мақсаты – баланың бұлшық 
еттерін , күш – қайратын өз уақытында жетілдіруге дайындау, иіліп-бүгілгіштігін дамытуға 
жағдай жасау. Сондай-ақ оқушы өз қимыл-қозғалысын соған сəйкес музыка ырғағымен 
үйлестіруге үйренеді. Көркем гимнастика мен акробатикалық жаттығулардың элементтерін 
орындауға дағдыланады.  

Ал жеңіл атлетиканың жүгіру, секіру, лақтыру жаттығуларының техникасын 
жетілдіргенде нəтижесі жақсарады. Жеңіл атлетика жаттығуларын кеңінен қолдану 
оқушының шапшаңдылық, күштілік, төзімділік қасиеттерін, қимыл-қозғалыстарын дамытып 
жетілуіне, күш-қайратының молаюына ықпал етеді. Жалпы дамыту жаттығулары – мойын, 
иық, кеуде, арқа жəне аяқ бұлшық еттерін дамытуға пайдасын тигізеді.  

Дене тəрбиесі мен адам психологиясы өзара тығыз байланысты. Балалар өмірінде 
оның ой əрекетінен тыс ешбір процесс болмайды. Адамның жан-дүниесіндегі əрбір түйсік, 
қозғалыс түрінде білінетіндігі жəне керісінше əрбір қимыл-қозғалыс көңілге тікелей 
байланысты екендігі ғылыми түрде дəлелденген. Сөйтіп ақыл-ойға қозғау салмайтын бірде-
бір қимыл жоқ, ой қызметі қимыл түрінде көрініс табады.  
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Ойынға баланың дене мүшелері түгел қатысады, ойын оның барлық рухани əрекетіне 
қозғау салады, сөйтіп жеңіл жəне гимнастиканың, дене тəрбиесінің барлық түрлерінің 
міндетін атқарады. Осылайша бастауыш мектеп оқушыларының күнделікті тіршілігіндегі 
қозғалыс белсенділігін арттыру мақсатында қолданылатын дене шынықтыру – сауықтыру 
жұмыстары дұрыс жолға қойылғанда ғана біздер денісау ұрпақ тəрбиелей аламыз.  

Дене тəрбиесінің негізі – жеке тұлғаның өз қолында. Мысалы, əр күні дағдылы 
жаттығулар жасап, тазалықты қастерлеуді қалыптастырса, екіншіден, түрлі сауықтыру 
қимылдарын міндетті түрде (парыз) жасап , дене қимылдарын шынықтырса, онда ол 
денсаулығын, ой парасатын таза сақтай алады. 

Дене тəрбиесі түрлі жаттығулар арқылы жеке тұлғаның бойындағы қимыл 
анализаторларын іске қосып, қимыл жүйесін, сымбатын, симметриялық салмағын 
қалыптастырады, оның ұстамдылығын, төзімділігін, еңбекке бейімділігін арттырады. 
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ЗАГОЛОВОК КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 

 
 основным функциям заголовка относятся прагматические: информативная, 

экспрессивно-оценочная, побудительная, рекламная, интригующая. 
Информативную (informational) функцию выполняют заголовки, в которых в сжатой 

форме дается информация о содержании озаглавливаемых ими текстов. Экспрессивно-
оценочная (expressive) функция часто накладывается на доминирующую информативную 
функцию. Большинство заголовков в той или иной степени выполняют оценочную функцию. 
Все дело в различном соотношении между оценочной и другими функциями одного и того 
же заголовка. Заголовки с одной лишь оценочной функцией довольно редки. Как правило, 
эмоционально-оценочная функция присуща заголовкам, в которых фамильярно 
употребляются имена (иногда уменьшительные) видных политических деятелей и 
руководителей государств, не говоря уже о спортсменах, артистах и др. Побудительную 
(motivational) функцию выполняют заголовки, в которых выражен призыв к действию. 
Структурно такие заголовки в большинстве случаев представляют собой повелительные 
предложения. Под рекламной (advertising) функцией понимается назначение заголовков быть 
яркими, броскими, привлекающими внимание читателя. Все заголовки, содержащие 
стилистические приемы и экспрессивно окрашенные элементы, наряду с другими 
функциями, выполняют всегда и рекламную функцию. Иногда рекламность заголовка может 
создаваться при помощи искусственного преувеличения какого-то элемента. Большую роль в 
создании рекламности заголовков играют экспрессивно окрашенные глаголы, 
фразеологизмы, пословицы и поговорки. Иногда в рекламных целях журналисты 
преобразуют широко известные пословицы, поговорки и фразеологизмы. 

Исследуя функционально-семантическую типологию информационных заголовков 
СМИ необходимо отметить: 

1. Ориентировочно-информационный заголовок обеспечивает минимальный уровень 
предъявления информации (минимум информации в самом общем виде, ориентация читателя 
 материале).  

 Собственно-информационный предполагает необходимый уровень предъявления 
информации потенциальному читателю в рамках конкретизации и, возможно, частичной 
интерпретации информационного материала. 
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 Оценочно-информационный, ключевым смысловым элементом которого выступает 
оценка факта (отрицательная или положительная), степень которой может варьироваться. 

Итак, заголовок должен быть лаконичным, содержать мысль, связанную с темой 
текста; побуждать к дальнейшему чтению текста. 

Газетная речь с каждым днем все больше отходит от книжного варианта литературного 
языка, используя разговорный его вариант. Итак , считавшиеся совсем недавно запретными 
просторечия и жаргонизмы все чаще можно увидеть во всех СМИ. При этом выбираются самые 
острые, ходовые и наиболее употребляемые выражения в повседневной разговорной лексике. В 
изданиях, аудитория которых состоит из образованных людей, разговорные выражения также 
используются довольно часто, но главной целью их употребления является удивить и 
шокировать читателя. Для «респектабельных» газет это нечто неожиданное, позволяющее 
создать стилистический контраст.  

Примером экспрессивности в заголовка: Horn broke off at base - На старте обломали 
рога. 

Отдельные языковые единицы, которые по своей семантике являются эмотивными. 
Например, в статье, пронизанной критикой президента Буша, собраны средства негативной 
оценки его деятельности. This time, there’s no Lincoln to heal wounds. Такой заголовок дает 
понять, что Буш не обладает качествами Авраама Линкольна, сумевшего сплотить нацию после 
гражданской войны. Вместо слова «советник» используется слово «consigliere», которое является 
итальянским и у американского читателя вызывают эмоции и ассоциации с итальянской мафией. 
В заметке достаточно всего нескольких подобных экспрессивных выражений для изменения 
мнения читателя. Сущность экспрессивной оценочности заключается не в доказательстве 
определенной точки зрения, в апелляции к эмоциям и чувствам, переносе из сферы 
рационального в сферу психологического. Для возбуждения у читателя определенных эмоций 
часто используются названия и имена персонажей известных фильмов. «Dance with the wolves 
than to go with the ice floe» – Целью статьи является рекламирование курортов канадской 
провинции Квебек, которое в плане выражения не должна быть нейтральной. Для привлечения 
внимания читателя в заголовке упоминается известный кинофильм Кевина Костнера Dances with 
Wolves. Читатель непроизвольно проводит параллели между статьей о курорте и знакомым ему 
фильмом. Герой Кевина Костнера вдали от цивилизации получил душевный покой и особенную 
свободу жизни. Автор статьи подразумевает, что курорты Квебека настолько хороши, что также 
дарят туристам возможность получить достойный отдых. Заголовки печатных газет и 
электронных изданий часто проводят параллели между событиями настоящего и прошлого, при 
этом отношение к уже известному прошлому действию перекладывается на день сегодняшний. 
Особой сложностью и изящностью отличаются статьи, проводящие параллели с религиозными 
событиями. Жаргонизмы и разнообразные лексические элементы разговорной речи наиболее 
действенно привлекают внимание читателя. Наибольшее распространение получили 
жаргонизмы: Raps Lack of Law Reform, Hits GOPers Housing Stand, Dief Lends JFK a Helping 
Hand. Зачастую само содержание статьи носит весьма сдержанный характер, при этом заголовок 
содержит элементы разговорного жанра. «Hello to iSteve - Jobs to publish biography»  
– «Поздоровайтесь с Ай Стивом» – Он зарабатывает на жизнь публикуя чужие биографии. 
Данный заголовок носит весьма разговорный характер, несмотря на то, что у статьи деловой 
стиль и в ней идет речь о публикации книги. Так выглядит начало заметки в английской газете:  
А leading Chinese diplomat has been accused of responsibility for violence against foreign embassies 
Заголовок статьи:Blames Diplomat for Embassy Rows. Для придании заголовки 
экспрессивности и привлечения внимания читателя, авторы упомянули наиболее известные 
прозвища и сокращенные имена вместо употребления полных фамилий некоторых 
политических деятелей, популярных артистов, спортсменов и др. := Eisenhower С 
аналогичной целью в общеупотребительную лексику вкрапливаются неологизмы, поэтизмы, 
диалектизмы, сленг: Сор вместо policeman, foe вместо enemy, to irk вместо to irritate. В 
следующем заголовке представлена сложная для не носителя английского языка игра слов, 
которая построена на употреблении идиома в сочетании с термином: А HIT BELOW THE 
VAN ALLEN BELT. В заголовке употребляется идиоматическое выражение to hit below the 
belt - наносить удар ниже пояса, вести нечестную игру, наносить предательский удар. При 
этом в идиому включатся и научный термин - the Van Alien belt - пояс радиации в атмосфере 
вокруг земли, открытый американцем Ван Алленом.  

Итак, заголовки выступают в качестве прагматического компонента газетной статьи, в 
результате которого является адекватная передача замысла автора статьи с целью 
побуждения читателей к прочтению его материала. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ АКТУАЛЬНОСТИ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 

 
Газетный заголовок является воплощением линейной краткости изложения. Заголовок 

берет на себя важнейшие функции текста, характеризуется разнообразием структур. 
Заголовок как полноправный компонент газетного текста, предваряя текст, к несёт 
определенную информацию о содержании публицистического произведения. Заглавия 
газетной полосы имеют эмоциональную окраску, возбуждают читательский интерес, 
привлекают внимание. Заголовок воспринимается как речевой элемент, находящийся вне 
текста и имеющий определённую самостоятельность. Важность заглавия в плане воздействия 
на читателя определяется тем, что оно, наряду с зачином и концовкой текста, занимает 
стилистически сильную позицию. Именно эти компоненты произведения привлекают 
наибольшее внимание; информация, содержащаяся в заголовке, зачине, концовке, 
усваивается в первую очередь. Прежде всего, заголовки выделяют материалы на полосе, 
отделяют их друг от друга. На выполнение такой задачи направлены все заголовки, которые 
при этом несут графически-выделительную функцию. Эта функция - единственная, которая 
реализуется неязыковыми средствами: с помощью шрифтовых выделений, использования 
цвета, графических средств, приёмов вёрстки. Форма заголовка активизирует 
непроизвольное внимание читателя, которое не требует волевых усилий. К разновидностям 
заголовка относятся – перефразировка, намеренное нарушение грамматики, замена слова в 
известном афоризме, рифмованный текст. Также необходимо отметить умелое сочетании 
основных признаков темы, жанра, ритма материала в заголовке.  

Синтаксическая структура газетных заголовков включает четыре подраздела: 
«Классификация газетных заголовков в русском и английском языках», «Синтаксические 
модели газетных заголовков», «Прагматический аспект газетного заголовка», «Газетный 
заголовок как прецедентный текст», охарактеризованы синтаксические приемы, 
актуализирующие газетные заголовки; прецедентность заголовков и их прагматический 
потенциал. Исследование заголовков согласно их содержанию и стилю позволяет разделить 
их на констатацию и резюме и повествовательный заголовок.  

Чаще используется для новостей. Метод подачи повествовательного заголовка 
заключается в спокойном простом изложении сути. Часто констатирующий заголовок 
выглядит как лид, который подводит читателя к расширенным новостям, поясняющим 
ситуацию, и к «наглядным картинкам »: Furious China calls off EU summit (Times, 27 
November 2008) -Разъяренный Китай отменил саммит; или Children find PC reasons for failing 
to produce homework (Times, 19 November 2008)-Дети винят компьютер за несделанную 
домашнюю работу.  

Заголовок- констатация (точное «название » ситуации или характеристики людей 
сегодня используется для репортажей и портретных интервью, как правило, с ироничным 
или игровым оттенком): Например, Echoes of Bush in Obama’s government 9 ( The Guardian, 10 
February 2008 )-Отголоски Буша в правительстве Обамы. 

Заголовок – резюме (частое использование безличных и неопределенно-личных форм, 
которые фиксируют ситуацию как характерную , чуть не закономерную. Нередко заголовки-
резюме содержат ироничную оговорку): ‘To be a journalist is suicide’ (Guardian, 24 November 
2008) - Быть журналистом в России – самоубийство. 
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Интрига и сенсация: заголовок – парадокс: заключает в себе интригу, сенсацию. 
Главная задача такого заголовка привлечь внимание читателя, пробудить любопытство к 
статье, а иногда и шокировать, преувеличивая важность и значимость излагаемого материала 
 Russians With Pumpkins Protest Many U. S. Plots. (The New York Times, 3 November 2008) - 
Русские с тыквами протестуют против замыслов США. 

Использование имен собственных в заголовке, упоминание участников события 
усиливает интерес к тексту: Economy Is Subject as Putin Is Peppered. (The New York Times, 5 
December 2008). Заголовок – цитата ( заголовок эффективен и очень распространен. Возможно 
прямое цитирование с указанием источника. Создается впечатление достоверности, 
доверительности). Заголовок-обращение ( заголовок звучит как призыв, иногда в пародийной 
форме). Extinct animals may be back but don’t hold your breath over mammoth (Times, 4 November 
2008)- Вымерших животных можно вернуть, но о мамонте и не мечтайте. 

Знаки препинания(в заголовке используются практически все знаки препинания): 
 Восклицание передает гнев, раздражение, радость. Sorry! Humiliated Bush revokes 

pardon (Independent, 26 December 2009)-Ошибочка вышла! Буш отзывает помилование.  
 Вопрос играет роль мотива, побуждающего читателя разобраться. Иногда он может  

звучать риторически. When Will Obama Give Up the Bin Laden Ghost Hunt? (Time, 18 
November 2008)-Когда Обама бросит погоню за призраком Усамы бен Ладена?  

 Популярно раздумчивое многоточие. В такой форме часто предлагается 
ироническое обыгрывание ситуации. Is Osama Bin Laden Dying … Again ? (Time, 30 June 
2008)-Осама Бен Ладен Умер …. Еще раз?  

 Кавычки выполняют выделительную функцию в случае, если нужно обратить 
внимание читателя на какое-либо слово или выражение, либо в кавычках пишется слово, 
обладающее переносным значением, или из разговорной речи с отрицательной коннотацией.  
Carla Bruni ‘stirs the Che Guevara’ inside Nicolas Sarkozy (Times, 16 November 2008)-Карла Бруни 
“будит в Николя Саркози Че Гевару”. 

 Двоеточие делает заголовок очень энергичным, впечатляющим. Magical and real: 
García Márquez is writing new novel, says friend (Guardian, 10 Dec 2008)-Волшебно, но реально:  
Габриэль Гарсиа Маркес пишет новый роман, если верить его другу. 

Стремление любой ценой потрясти воображение современного читателя побуждает 
авторов газетных заголовков прибегать к приемам далеко не корректным и часто не совсем 
этичным. Серьезной причиной распространения заголовков, содержащих дезинформацию, 
является безответственность и недальновидность журналистов, не понимающих, что риск 
потерять читательское доверие никогда не бывает оправданным. Обладая различными 
функциями и выполняя определенные коммуникативные задачи, газетный заголовок в 
смысловом плане содержит указание на некоторое событие (или его компонент). Если 
содержание заголовка – это номинация события, то его формальная организация – это 
интерпретация события автором. Главная задача заголовка привлечь внимание читателя, 
пробудить любопытство к статье, а иногда и шокировать, преувеличивая важность и 
значимость излагаемого материала. Таким образом, заголовок должен выражать основную 
идею публикации и быть прагматически насыщенным. В заголовке может быть выражена 
макропозиция дискурса. Комплексный анализ статей приводит нас к заключению, что 
заголовки на страницах газет всегда связаны с иллокутивными силами текстов. Заголовки 
информационных сообщений также выражают позицию редакции газеты. Конечно, авторы в 
этом случае избегают прямых оценочных заголовков. Экспрессивности заголовка служит его 
структурированность по принципу релевантности. Иногда стремление любой ценой потрясти 
воображение современного читателя побуждает авторов газетных заголовков прибегать к 
приемам далеко не корректным и часто не совсем этичным. Серьезной причиной 
распространения заголовков, содержащих дезинформацию, является безответственность и 
недальновидность журналистов, не понимающих, что риск потерять читательское доверие 
никогда не бывает оправданным. 
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ПОЛИТКОРРЕТНОСТЬ КАК СТРЕМЛЕНИЕ НАЙТИ 

НОВЫЕ СПОСОБЫ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ 
 

Изучение политкорректности представляет интерес по ряду причин: как явление не 
только политической , но и культурной, общественной жизни, источник новой терминологии, 
которую необходимо осваивать лицам, профессионально изучающим язык и переводчикам. 

Термин «политкорректность» появился в США в 60-е гг. XXв. Именно в это время 
начал радикально меняться качественный состав американских ВУЗов. Если ранее 
студентами были в основном белые мужчины, то в обозначенный период доступ к высшему 
образованию получило значительное количество женщин, а так же представителей 
чернокожего и испаноговорящего населения США. К концу XX века 55% составили 
женщины, 20% - афроамериканцы и испаноговорящие. 

Таким образом, изменение качественного состава университетов привело к тому, что 
во многих из них подверглись пересмотру учебные планы на фоне интродукции речевых и 
поведенческих комплексов. 

Первоначальное использование термина «политически корректный» было ироничным.  
 соответствии с одной из версий, это выражение появилось в виде шутки: радикально 
настроенные американские студенты часто произносили фразу «Not very politically correct, 
Comrade!» по отношению к тем сокурсникам, которые демонстрировали примеры 
расистского или сексистского поведения (при этом они использовали свойственную 
временами культурной революции в Китае интонацию).  

Политкорректность сводится к стремлению найти новые способы языкового 
выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют 
его человеческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в 
отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального 
статуса, внешнего вида и т.п.  

 английском языке изначально появилось прилагательное «politically correct», а затем 
существительное «political correctness» и общепринятая аббревиатура РС. 

Однако постепенно ироничное употребление и восприятие термина 
трансформировалось в серьёзное обсуждение проблемы. 

 результате наметились основные цели и задачи политкорректности: борьба с 
дискриминацией в любой её форме (по признаку расы, пола, сексуальной ориентации). При 
этом борьба велась не только в политической, но и языковой сфере – прежде всего, создание 
новой терминологической базы. 

Соответственно, первое откорректированное слово в Америке было слово «nigger» 
(негр). Кстати, само слово происходит от испанского «negro» (чёрный). То есть прямой 
оскорбительной информации это слово не несёт. Однако если учесть, что так называли их 
предков, которые были рабами, то понять африканцев вполне можно. 

 английском и русском языках появился термин «Afro-American» 
(«афроамериканец»). 

Политкорректность языка в США находится в постоянном развитии и приобретает 
интересные формы. Так, например, африканцы и азиаты могут быть названы таким уж 
слишком политкорректным термином, как «Non-whites».  

Слово «invalid» («инвалид») признано оскорбительным как в английском, так и в 
русском языках. Вместо него употребляется выражение «disable people» («люди с 
ограниченными физическими возможностями»).  

Много профессий имеют окончание –man, которое изначально переводится, как 
«человек», а не «мужчина». Поэтому -man все чаще заменяют на «person»: chairman – chair 
person, congressman - congress person. Есть и другие варианты замены: fireman – firefighter, 
cameraman - camera operator, policeman - police officer, spaceman - astronaut. 

Слово man в ситуациях, когда пол объекта не уточнён, заменяется на «person»: «If a 
person…» - «Если человек…». Претерпел изменения и научный смысл слова «man». И теперь 
для того, чтобы сказать «Я - человек», в планетарном смысле, необходимо использовать 
сочетание «Human being» или просто «Human».  
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Некоторые университеты настолько увлеклись созданием поведенческих и речевых 
кодексов, что утратили чувство меры. Так, активные борцы с проявлениями сексизма в языке 
предлагали использовать термин «ovular » или «ovarium» («яйцеклеточный») вместо 
«seminar» («семинар»). По их мнению, «семинар» - мужское слово, образованное от лексемы 
«semen»; если на семинаре присутствует одна женщина или более, то это слово 
воспринимается как неполиткорректное.  

Сторонники борьбы с расовой дискриминацией предлагали термин «melanin 
impoverished» («истощённые вырабатывающей тёмный цвет субстанцией») для обозначения 
людей с белой кожей.  

Алкоголиков и наркоманов предлагалось именовать «substance abuse survivors» 
(«уцелевшие от злоупотребления веществ»), серийных убийц «persons with difficult - to - 
meetneeds» («люди со сложно удовлетворёнными потребностями»).  

Принципы политкорректности доводились до абсурда и в кодексах поведения в 
университетских кампусах. Так , Antioch College принял кодекс сексуального поведения, в 
котором обязательным является взаимная договорённость (возможна её устная форма) 
сторон перед каждой стадией сексуальных отношений. Некоторые американские 
законодатели захотели распространить действие подобных кодексов на целые штаты.  

Известно, что одна из американских законодателей парламента штат Оклахома 
предложила законопроект, который гласил о том, что «каждый мужчина, проживающий в штате 
Оклахома, обязан заручиться письменным разрешением женщины, прежде чем заняться  
 ней любовью. При этом он должен предупредить её, что следствием может быть 
беременность, - опасная для её здоровья. Если женщина принадлежит к национальному 
меньшинству, то разрешение должно быть написано на родном для неё языке».  

Политкорректность имеет как многочисленных сторонников, так и противников. 
Приверженцы теории утверждают, что в век массовой коммуникации политика языка 
приобретает большое значение, и положительно оценивают процесс и результаты поиска 
терминов, наиболее предпочтительных в языке с функциональной, этической и эстетической 
точек зрения.  

Противники теории называют политкорректность «вербальной гигиеной», «полицией 
мыслей», «новоязом». Они опровергают возможность решения проблем традиционно 
притеснявшихся слоёв населения посредством трансформации терминов.  

Обитая в определённом социуме, нельзя не считаться с «системой устойчивых 
формул общения, предписываемых обществом для установления речевого контакта 
собеседников, поддержания общения в избранной тональности соответственно их 
социальным ролям и ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в 
официальной и неофициальной обстановке».  

Итак, на современном этапе развития английского и русского языков сформировался 
новый функциональный семантический признак - политкорректность словоупотребления, а 
также функциональный признак - допустимость публичного употребления лексических или 
фразеологических единиц, которые должны находить отражение в лексикографическом 
описании слов при контрастивном исследовании. 
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ЭВФЕМИЗМ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ 

 
При наличии всех разнообразных трактовок явления политической корректности, 

очевиден тот факт, что в основе её лежит стремление не обидеть, не задеть чувства и 
достоинство человека, в особенности, социально ущемленных групп населения. Результатом 
распространения идей политической корректности во французском языке явились 
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новообразования, связанные с вытеснением старых и поиском новых форм выражения 
корректировки языкового кода. Языковое выражение явления политической корректности 
связано с употреблением социально приемлемой, корректной лексики. Одним из наиболее 
эффективных средств для создания политически корректной лексики, представляющей в 
смягченной форме нежелательные, социально неприемлемые понятия, является эвфемия. В 
настоящее время важным фактором, способствующим образованию эвфемизмов и их 
закреплению в языке, является их способность быть мощным средством формирования 
новых общественных установок, причем эвфемизмы получают исключительно широкое 
распространение в общественно значимых сферах речевой деятельности , таких, как средства 
массовой информации. «В подавляющем большинстве корректность английского языка 
вызвана коммерческими мотивами. В центре идеологии Запада оказывается, таким образом, 
человек, рассматриваемый как потенциальный клиент, покупатель, пассажир, абонент. И 
этого клиента (покупателя и т. д.) надо привлечь, обласкать, не спугнуть, побудить сделать, 
купить, продать то, что нужно компании, магазину, организации».  

Уилл Хаттон, журналист, говорит о том , что “it matters profoundly what we say. It is an 
advance that it is no longer possible to call blacks niggers and that sexist banter in the workplace is 
understood to be oppressive and abusive. It is right that the groups in society that used to be written 
off as mentally retarded are recognised as having special needs” (2001) («Все, что мы говорим, 
имеет очень глубокий смысл. Тот факт, что негров больше нельзя называть черными, а также 
то, что сексистские шуточки на рабочем месте считаются жестокими и наносящими 
оскорбление, является признаком развития. Правильно, что в обществе существуют группы 
людей, которые ранее считались умственно отсталыми, сейчас относятся к группе людей с 
особыми потребностями») [10, с.278-279].  

 свою очередь И.Р. Гальперин определяет эвфемизмы как «слово или выражение, 
употребляемое для замены неприятного слова или выражения на более подходящее в 
общепринятом смысле» .Определение эвфемизмов дается А.М. Кацевым: «эвфемизмы есть 
служащие цели смягчения косвенные наименования того, что в прямом обозначении 
неприемлемо с точки зрения принятых в обществе норм морали». А.В. Родченко считает 
эвфемизмом «любое средство, которое способствует имплицированию негативной оценки 
компонента содержания высказывания» [8, с. 9].  

Итак эвфемизм (от греч. eo – «красиво» и phemo «говорю», т.е. «благоречие») – это 
относительно нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное 
выражение, обычно используемое в текстах и публичных выступлениях для замены других, 
считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. Сущность эвфемизма 
состоит в том, что грубые и неудобные, неприличные слова и выражения заменяются более 
мягкими. 

 определении эвфемизма должны отражаться не только его основные функции, но и 
способ образования эвфемизма, при помощи которого становится возможным выполнение 
этих функций, а также цели, которые преследует говорящими при употреблении эвфемизма.  

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем следующее определение эвфемизма, в 
котором учитываются все названные критерии: эвфемизм – это замена любого нежелательного 
 данной ситуации слова или выражения при помощи нейтрально или положительно 
коннотированного обозначения с целью избежать конфликта в общении и/или скрыть 
неприятные явления действительности.  

Говоря о политкорректных эвфемизмах, следует отметить, что большинство из них 
представляют эвфемистические синонимы и эвфемистические перифразы, которые 
закреплены в словарях.  

Целесообразно также отметить, что вся политкорректная лексика, носящая 
описательный характер, т.е. являющаяся перифразом, может быть отнесена к так 
называемым необразным фразеологизмам, или фразеологическим сочетаниям, в них 
составляющие элементы сохраняют свое значение, но сочетаются только с определенными 
словами, поэтому их нельзя произвольно менять [4, с.31-34].  

Например, refuse collectors (автомобили для сбора мусора), first nation (индейцы), 
undocumented residents (незаконные иммигранты), aurally inconvenienced (имеющий 
проблемы со слухом), hair-disadvantaged (с лысиной).  

Из предложения Two First Nation toddlers perish in burning house after volunteer fire 
department declines to respond (Двое малышей-индейцев погибли в горящем доме после того, как 
добровольная пожарная охрана отказалась выехать на вызов.) мы можем видеть то, каким  
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образом функционирует эвфемизм, являющийся политкорректным. Следует отметить, что 
автор не дает никаких пояснений, следовательно, фразеологизм известен кругу читателей, 
для которого предназначено сообщение.  

Ученый В.В. Панова предлагает подразделять эвфемизмы на две группы, которые, в 
свою очередь, делятся на несколько подгрупп. 

 первой группе относятся эвфемизмы, которые отражают саму идею политической 
корректности. Они используются с целью исключить все возможные виды дискриминации. 
В.В. Панов выделяет следующие подгруппы:  

1. Эвфемизмы, исключающие расовую и этническую дискриминацию: 
Arab (эвфемистическое наименование евреев), Ethnic Cuisine (эвфемистическое 

наименование кухни того или иного народа, поскольку слово foreign ассоциируется у 
реципиентов с чем-то чужим, далеким, незнакомым, ethnic выступает своего рода 
синонимом для наименования черт разных культур).  

 Эвфемизмы, созданные с целью повышения статуса женщины и исключения 
проявлений сексизма в языке: Unpaid sex worker (девушка, жена), domestic engineer 
(домохозяйка). 

 Эвфемизмы, созданные для исключения дискриминации по социальному статусу: 
Behaviorally challenged (преступник).  

 Эвфемизмы,  исключающие  возрастную  дискриминацию:  Golden  ager  (пожилой 
человек). 

 Эвфемизмы,  направленные  против  дискриминации  по  состоянию  здоровья: 
Physically Challenged (имеющий проблемы с физическим здоровьем), Pathologically High-
Spirited.  

 Эвфемизмы, направленные против дискриминации по внешнему виду: Visually 
Challenging (с необычной внешностью), Vertically Challenged (с нестандартными пропорциями), 
lookism (тенденция оценки и отношения к человеку по тому, как он выглядит). 

 Эвфемизмы, связанные с защитой окружающей среды, животного мира и т.п. 
Companion animal (домашний питомец).  

Вторая группа содержит эвфемизмы, которые определенным образом соотносятся с 
идеями политической корректности, они используются, чтобы смягчить негативные факторы,  
 также, чтобы манипулировать общественным мнением, в определенных случаях. В этой 
группе ученый выделяет [5, с. 91-96]:  

 Эвфемизмы, отвлекающие от негативных экономических факторов: Negative 
employee situation (отрицательная кадровая ситуация), layoff, downsize (временное 
увольнение работников), headcount adjustment (регулирование численности персонала), 
counsel out (сокращение), make redundant (сокращение штата), let go (освобождать от 
занимаемой должности), dismiss (освобождать от работы), terminate (завершать трудовые 
отношения), services are no longer required (мы больше не нуждаемся в Ваших услугах).  

 Эвфемизмы, направленные на прикрытие антигуманной политики государства, 
особенно агрессивных военных действий: Collateral damage (сопутствующий ущерб), 
Population Transfer (перемещение населения), Freedom fighters (борцы за свободу, 
террористы), Military Police Action (военные действия, проводимые полицией).  

Исследуя эвфемизмы, относящиеся к классу политкорректных эвфемизмов следует 
отметить, что, несмотря на стремление избежать дискриминации по тому или иному 
признаку, сохранение истинности высказывания (один из признаков эвфемизма), тем не 
менее, направлено на подчеркивание особого статуса того или иного человека. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 Гальперин, И.Р. Очерки по стилистике английского языка / И.Р. Гальперин. – М.: Изд-во лит. 

на ин. яз., 1958. – 459 с. 
 Панов, В.В. Политическая корректность как культурно-поведенческая и языковая 

категория //Дисс. канд. филол. наук. – Тюмень, 2004. – 217 с. 
 Кацев, А.М. Языковое табу и эвфемия – Ленинград, 1988. – C. 133- 154. 
 Лазаревич, Е.М. Политкорректные эвфемизмы в английском и немецком языках / Научная 

конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета – Минск: БГУ, 
2011. – С. 31-34. 
 

586 



УДК 81’1 
ФЕДОСОВА С.А., ОТАНОВА А.М. 
ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ НОМИНАТИВЫ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

В ЯЗЫКЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
 

Язык периодической является важнейшим средством формирования и отражения 
общественного мнения, которые «прямо или опосредованно, в открытой или скрытой форме 
влияют на все социально-политические процессы в обществе. Именно поэтому они получили 
название «четвертой власти» («the forth estate»), которая по силе своего воздействия на 
механизм общественного развития не уступает первым трем». Чтобы осуществлять функцию 
четвертой власти, газета должна удовлетворять запросы разных групп читателей и 
выполнять самые разнообразные функции, начиная с пропагандистских и информационных 
и заканчивая развлекательными и даже рекламными.  

Известный британский специалист по изучению СМИ Дж.Карран также считает, что 
влияние СМИ на институты власти и политические процессы огромно. «The influence of the 
media has been immense: on Institutions, the conduct of affaires, and the way in which people think 
and politically. The mass media and mass politics have inspired, reflected and shaped each other 
more than has been realized». Многие лингвисты отмечают большое влияние разговорного 
языка на язык газеты. Стилизованная разговорная речь все более активно проникает в жанр 
газетного заголовка. В качестве преобладающей черты многих англоязычных газет и 
журналов стало так называемое informal writing. Кроме того, в языке газеты присутствует 
стремление к минимально оптимальной длине абзаца и предложения. Журналисты широко 
используют личные местоимения, имена собственные, дабы, географические названия, так 
называемые «стимуляторы внимания», необычные факты, явления, обращения к читателю. 
Все эти элементы характерны и для разговорной речи. Газетный текст прежде всего 
информирует читателей и пытается воздействовать на них. Поэтому большинство 
лингвистов считают информационную и воздействующую функции СМИ, и газет в 
частности, очень важными и сформированными давно.  

Сегментированные конструкции в номинативах - это отчетливо двучленные 
построения, в которых актуализируемая синтагма находится в абсолютном начале 
предложения. Первая часть этих предложения - сегмент--выражена именительным падежом, 
структурная часть сегмента со второй - базовой частью конструкции осуществляется с 
помощью местоименной связи. Особенно рельефно эмоциональная окраска логического 
ударения проявляется в конструкциях, в которых сегмент произносится с восклицательной 
или вопросительной интонацией.  

Например: «В нашей стране 4, 5 миллиона бездомных людей! И это действительно 
большая проблема для государства!». 

Так же интересна интонационная характеристика сегментированных конструкций. 
Интонация помогает ограничить их от синтаксических структур с номинативом (обращения, 
номинативные предложения, приложения) и различить разновидности самих 
сегментированных конструкций. Именительные представления - это синтагма, отдаленная от 
базового предложения паузой. Она является не разговорнойя и не звательная интонация. 
Конструкции с именительным представлением характеризуются повышением тона 
произнесения после сегмента, незаконченностью фразы, что придает высказыванию 
экспрессию. 

 организации современных сегментированных конструкций в номинантах большую 
роль играют указательные местоимения. Указательные местоимения - средство создания 
связности текста, но в случае его сегментации они способствуют расчлененности. Наряду с 
наиболее распространенным в сегментированных предложениях местоимением все чаще 
используются сочетания вопросительных местоимений и наречий с частицей вот (вот что, 
вот кто, вот чей, вот почему, вот, как и т.п.). 

Изучая газетный текст в целом, в частности к очеркам, отмечается повсеместное 
преобладание простых предложений. Упрощение сложных синтаксических конструкций и рост 
употребительности простых предложений связаны с влиянием разговорной речи, которая 
стремится к минимальной глубине высказывания. Короткие, особенно неосложненные, 
самостоятельные простые предложения с прерывистой интонацией дублируют ритмико-  
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синтаксические особенности устной речи. Простые предложения в отличие от сложных 
придают речи динамизм и лаконичность . В заголовках газет постоянно встречаются 
неполные предложения. Это связано с тем, что на полосе газеты важно выразить мысль не 
только ясно, но и кратко. Поэтому рематические компоненты преобладают. В различных 
газетно-публицистических жанрах употребляются обобщающие, неопределенно и 
определенно-личные предложения.  

Одной из выразительных особенностей номинативов в статьях является использование 
специальных средств выделения высказываний о предмете речи в газетном тексте, например, его 
формулировка в виде вопроса. Авторы статей используют также специальные предложения, 
словосочетания, указывающие на переход к тому или иному предмету речи (наконец, теперь о, 
во-первых, во-вторых и т.п.). Свободные с конструктивной точки зрения предложения, 
выполняющие функцию выделения, могут быть заменены вопросительными предложениями . 
Средствами выделения могут также служить абзацный отступ, заголовки к частям текста, 
специальные графические обозначения: многоточие, смена шрифтов, выделительные знаки. 
Группы вводных элементов как: 1) авторизационные (по слухам, как мне кажется), 2) 
персуазивные (наверное, может быть, скорее всего), 3) эмоционально-оценочные (к счастью, как 
ни странно), 4) метатекстовые (иными словами, как правило), 5) контактоустанавливающие 
(прошу заметить, как вы помните).  

 текстах периодической печати встречаютяс такие экспрессивные синтаксические 
конструкции, как инверсия -- нарушение обычного порядка слов в предложении. Так же 
используется зевгма -- фигура речи, заключающаяся в том, что слово, которое в предложении 
образует однотипные синтаксические сочетания с другими словами, употребляется только в 
одном из этих сочетаний, в других же опускается. Конвергенцией называют схождение в одном 
пучке стилистических приемов, участвующих в единой стилистической функции.  

Следует отметить, что в заголовки газетных материалов отличаются большой 
эмоционально-экспрессивной насыщенностью, и сила их воздействия органически связана с 
яркостью и образностью языка. 
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ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЭКСПРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ 
 

 настоящее время использование периодики имеет огромное значение в повседневном 
получении разнообразной информации. Язык СМИ имеет своеобразный характер, что 
отражается на формировании особых приемов и оборотов речи каждого народа. В различных 
языковых стилях, в том числе и в СМИ, широко используются языковые средства, усиливающие 
действенность высказывания благодаря тому, что к чисто логическому его содержанию 
добавляются различные экспрессивно-эмоциональные оттенки. Реализация этой функции 
означает представление окружающей действительности в образной, конкретно-чувственной 
форме. Конструкции, типичные для периодического выпуска газет и журналов, не просто 
информативны. Одним из наиболее распространенных приемов является эллипс, используемый 
не только в разговорной речи. С целью передачи информации через СМИ более ярко и широко 
используются эллиптические конструкции в текстах публицистического стиля.  

Заголовок в англоязычных газетах играет весьма важную роль; основная его задача 
заключается в том, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать и даже поразить его, и 
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лишь во вторую очередь заголовку поручается информационно-разъяснительная функция - 
сообщение читателю краткого содержания данной статьи.  

Заголовок в газете - единица коммуникативная, он кратко информи рует читателя о 
содержании газетного материала, осведомляет о значении, характере и степени важности 
событий, отразившихся на страницах газеты. По заголовку статьи, репортажа, фельетона, 
корреспонденции часто можно судить об отношении автора к описываемым событиям, о 
позиции редакции.  

Рассмотрим более подробно выразительные средства лексико-грамматических 
особенностей заголовков. 

 Для привлечения внимания читателя к основной мысли сообщения, в заголовках, 
как правило, опускаются артикли и личные формы вспомогательного глагола to be (Действие 
обычно выражается формами Indefinite или Continuous: (The) Russian Athlete (is) Winning (a) 
Prize). 

 Сообщения о недавних событиях передаются с помощью формы Present IIndefinite. 
Это как бы приближает событие к читателю и усиливает его интерес: Liner Runs Ashore 
Influenza Kills 200 in India.  

 Притяжательный падеж, вследствие своей структурной компактности, употребляется 
 неодушевленными существительными и вытесняет предложный оборот с of: Price Control's 
Effect Discussed. 

4.Употребляются популярные прозвища и сокращенные имена вместо фамилий 
некоторых политических деятелей, артистов, спортсменов и др., например: 

Ike = Eisenhower ; Winnie = Winston Churchill  
 В общеупотребительной лексике встречаются неологизмы, диалектизмы, поэтизмы, 

сленг, например: foe вместо enemy, to irk вместо irritate 
6.Следует отметить и сокращения и сложносокращенные слова, например: T.U.C. 

Seeks Details U.S.-Russian TV Exchanges 
Итак, в англоязычных газетах обнаруживают целый ряд особенностей, требующих 

специального подхода при их переводе. 
Анализ эллиптических предложений показывает, что между полными и неполными 

предложениями нет четких границ. Структурные схемы предложений создаются в речи и при 
стабилизации становятся языковыми моделями. Факторами, определяющими место таких 
конструкций на «шкале переходности», является наличие синонимического и модально-
временного рядов, а также лексико-грамматические значения словоформ и др. К 
эллиптическим предложениям примыкают конструкции, представляющие собой устойчивые 
фразеологические сочетания, а также некоторые привычные словоформы: Merry Christmas; 
Happy New Year; Many happy returns и т. п. Такие структурно-неполные конструкции 
семантически полные.  

Во многих случаях стремление придать заголовку интригующий, завлекательный 
характер приводит к тому, что он перестает выполнять свою информационную функцию, 
фактически не сообщая данных о содержании заметки или статьи, например:Poles Apart Boy 
Travels Like This.В этих случаях необходимо при переводе прибегнуть к расширению 
заголовка за счет привлечения дополнительных подробностей из текста самой статьи.  

Заголовки в английской газете представляют собой многоступенчатое изложение 
основных положений газетной статьи или газетного сообщения. Например, в заголовке - 
POWER TALKS WILL BE FRANK HARD AND PROTRACTED BARGAINIG LIKE “GARDS 
FACE UP" foreign ministers attempt to break deadlock. Характерна концентрическая подача 
информации, облегчающая чита телю возможность выбрать в газете то, что его интересует. 
Заголовок дает самую общую ориентацию. По некоторым подсчетам, заголовок  
 Daily Worker состоял в среднем из 5 слов и нередко на первом месте содержал сло во, 
которое сообщало, о чем идет речь. Это слово дается совершенно само стоятельно. 
Например, Dockers: Union Move. Подзаголовок, если он дается, расширяет информацию, он 
набирается менее крупным шрифтом, но все же полиграфически всегда выделен: 28 days 
strike notice now given. Первые не сколько строк самого текста (иногда набранные жирным 
шрифтом) содержат изложение сути сообщения. Дальше следуют подробности, которые 
частично набираются петитом.  

Таким образом, читатель может получить самое общее представление о главных 
событиях дня по заголовкам и подзаголовкам и прочесть полностью только то, что его 
интересует. Компрессия также осуществляется с помощью более частого, чем в других  
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функциональных стилях, использования простого настоящего от знаменательных глаголов. 
Tenants wait to see what Labour brings, хотя в тексте при более развернутом изложении 
написано : are waiting to see. Наряду с предикативными, заголовками ши роко используются 
именные группы, более компактные, чем соответствую щие им предложения, но легко 
развертываемые. Sinking houses on a new estate Houses on a new estate are thinking. Многие 
исследователи газетного стиля отмечают также множество ци тат прямой речи и развитую 
систему различных способов передачи чужой речи. Один из специфических газетных 
способов -- недословная, сокращен ная передача с примечаниями журналиста в запятых; 
цитируемая речь при водится при этом без кавычек. Такую прямую речь называют «вольной 
пря мой речью», «неотмеченной» или «адаптированной». Но разумеется еще больше случаев 
прямой речи, отмеченной кавычками. Например, Labour «Thinking Afresh» Plan For Getting 
Ideas «Discreet Watch» On Belgian Dumps.Итак, мы рассмотрели наиболее часто 
употребляемые экспрессивные средства английских газетных заголовков.  

Имплицитность - понятие, без которого невозможно полное осознание воздействия, 
которое оказывает на читателей газетный заголовок. Воздействие на массовую аудиторию, 
более чем какой-либо иной вид общения должно опираться на заранее сформированные 
установки восприятия сообщения, позволяющие с большой вероятностью прогнозировать 
реакцию аудитории, так как отсутствие оперативной обратной связи лишает возможности 
учесть реакцию аудитории. Следовательно, эффективное воздействие, осуществляемое через 
СМИ, должно строиться таким образом, чтобы содержать оптимальное число постоянных, 
заранее прогнозируемых элементов деятельности адресанта и аудитории. По соотношению и 
совместимости содержания конкретного типа речевого акта с речевой направленностью 
тезиса аргументирования можно выделять аргументацию явную и скрытую. В последнем 
случае аргументирующий, по тем или иным причинам не желая обнаружить перед адресатом 
тезиса, пытается имплицитно добиться требуемого воздействия. Возникает естественный 
вопрос - какие типы речевых актов выражают нацеленность аргументации явно, а какие 
могут использоваться только в скрытой аргументации. Существенна связь аргументирования 
с воздействием на модель мира адресата и на процесс принятия решений. Анализ с этой 
точки зрения функций воздействия позволяет выделить две основные группы речевых актов, 
наиболее приспособленных к явному аргументированию (точнее, к введению тезиса в явной 
аргументации). Первая группа - "императивы" в широком понимании - включает речевые 
акты, непосредственно затрагивающие процесс принятия решений: приказ/повеление, совет, 
пожелание, желание и т.п.  

Таким образом, разнообразие языковых средств, их взаимодействие в целях создания 
общей прагматической установки текста является причиной того, что проведение только 
семантического анализа недостаточно для всестороннего и адекватного понимания 
лингвистических особенностей языка газеты. Поэтому совершенно необходимым 
оказывается применение аппарата прагматического анализа, задающего другой уровень 
глубины в изучении языковых фактов. 
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 ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Современный этап развития общества выделяет в качестве приоритетной задачи 
формирование разносторонне развитой, духовно богатой личности, имеющей систему 
нравственных ценностей. Проблема действительно актуальная, однако решаемая достаточно 
длительно, имеющая отдаленные результаты, выводы о развитии личности. На этом пути  
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определяющее положение занимает процесс социализации, в ходе которого личность 
усваивает опыт, ценности, идеалы того общества, в котором проживает.  

Однако нельзя полагаться только на стихийность этого процесса, поскольку имеется и 
другая линия – процесс воспитания и обучения, реализуемые целенаправленно. 

 отечественной и зарубежной психолого-педагогической науке проблема воспитания 
рассмотрена достаточно глубоко и разносторонне [1; 7]. В разные периоды тему воспитания 
исследовали Л.С. Выготский, И.П. Иванов, В.А. Караковский, Х.Й. Лийметс, А.С. 
Макаренко, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, М.И. Рожков, С.Л. Рубинштейн, Н.Л. Селиванова, 
В.А. Сухомлинский и многие другие.  

Задавая вопрос о том, что же подразумевает данный процесс – получаем ответ: 
воспитание - это навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в 
общественной жизни. В буквальном смысле «воспитание» - вскармливание ребенка, 
духовное питание в процессе взросления. 

Многими авторами конкретизируется ведущая роль воспитания в развитии человека, 
которая затрагивает и активизирует его мотивационно-ценностную сферу. Процесс воспитания 
может быть трактован и как целенаправленное формирование личности на основе складывания 
определенных отношений к предметам, явлениям окружающего мира, на основе  
 мировоззрения, поведения [4; 8]. 

 процессе воспитания особая роль отводится взращиванию патриотизма, 
патриотических чувств у детей и подростков. Более того задача поставленная государством 
специфицирована и этим направлением особо.  

Патриотизм является личностным качеством, которое воспитывается педагогами, 
социальными институтами, социумом. 

Анализ исследований этой проблематики позволяет сделать вывод о том, что 
воспитание патриотизма у детей и подростков включает в себя первостепенно формирование 
представлений о патриотизме, героических страницах из истории отчества, традициях и др.; 
также развитие потребности в защите Родины, воспитание патриотических чувств (это 
второе); приобретение опыта реализации поступков и действий патриотической 
направленности и др. 

Для воспитания патриотических чувств у современных детей и подростков педагогу 
важно не только знать их сущность и содержание, но и, безусловно, те внутренние 
психолого-педагогические компоненты, которые в своей совокупности выступают как 
чувства патриотизма. К числу таких компонентов относят: 

- потребностно-мотивационный; 
- когнитивно-
интеллектуальный; - 
эмоционально-чувственный; - 
поведенческий; - волевой [2; 5].  
Конкретизируем некоторые компоненты в отдельности. 
Итак, формирование потребностно-мотивационного компонента патриотических 

чувств осуществляется, прежде всего, в образовательном процессе, в системе учебных 
занятий, а также в ходе включения в разнообразные формы внеклассной работы путем 
создания таких ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства любви и гордости за 
свою родину, восхищались ее героической историей, мужеством и храбростью сыновей - 
патриотов, ее выдающейся ролью в развитии мировой цивилизации [9]. 

Этот компонент затрагивает чувства привязанности к своей родной земле, вызывает 
переживания, которые и инициируют существенные преобразования и изменения в личности 
подрастающего поколения. Особо ярко этот компонент проявляется в ситуации включения 
учащихся в краеведческую работу, в условиях походов по памятным местам родного края, 
встреч с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги. Именно, деятельностный 
аспект, участие в этой работе, при ее высокой содержательности и красочности, вызывает у 
учащихся чувство восхищения, стремление (потребность) подражать таким людям.  

Вторым не менее значимым компонентом по линии становления патриотизма 
определяется когнитивно-интеллектуальный компонент патриотизма и культуры 
межнациональных отношений [3]. Данный компонент включает в себя углубленное 
осмысление сущности указанных нравственных качеств и способов их проявления в 
различных видах деятельности и поведения личности. 
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 практике работы в данном направлении широко используются возможности 
учебных занятий разной предметной направленности, особенно ценны занятия по истории, 
литературе, языкам и т.д.  

Интеллектуально-эмоциональный компонент патриотических чувств, обозначенный 
нами выше, включает в себя обогащение личности знаниями, развитие её мышления, а также 
чувств, связанных с любовью и преданностью Родине и культурой межнациональных 
отношений [1; 6; 10]. 

Все обозначенные предикторы формируются и закрепляются во внеклассной работе, 
которая должна быть содержательной, характеризоваться высокой эмоциональностью и 
иметь определенную внутреннюю логику.  

Касаемо последнего, нужно формировать знания о родном крае и чувства 
привязанности к тем местам, где учащиеся родились и выросли, с которыми у них связаны 
яркие эмоциональные переживания.  

Эти представления и чувства привязанности к родным местам расширяются и 
углубляются в процессе познания природы родного края, ее красоты и неповторимости. 
Каждый из учебных предметов в той или иной мере обладает в этом отношении 
определенными средствами и возможностями. Следовательно, изучение родного края 
должно занимать важное место в системе внеклассной воспитательной работы.  

Существенной стороной обогащения подростков патриотическими чувствами 
является усвоение ими исторического материала о героическом прошлом нашего народа, его 
стремлении к укреплению могущества родной страны, о его мужестве в борьбе с 
иноземными захватчиками. 

Процесс выработки патриотических чувств требует умелого учета возрастных 
особенностей учащихся. У детей формируются самые общие представления о Родине как о 
стране, где они родились и живут. ПО мере взросления представления становятся гораздо 
шире, глубже и по многим вопросам находятся на уровне моральных понятий. Вполне 
естественно, что чем богаче и ярче эти представления и понятия, тем успешнее 
вырабатываются в последующем у подростков оценочные мнения и суждения и развивается 
их патриотическое сознание.  

Однако, устойчивость и степень зрелости морального сознания достигается только 
тогда, когда знания у детей и подростков по вопросам патриотизма приобретают форму 
личных взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и установок поведения.  

 личностном плане принципы или мотивы деятельности и поведения приобретают 
форму взглядов и убеждений, формирование которых и составляет важнейшую задачу 
воспитания у учащихся патриотизма и культуры межнациональных отношений.  

Эффективным методическим приемом формирования патриотических чувств у детей 
и подростков является использование положительных примеров патриотизма известных 
исторических деятелей, писателей, героев.  

Чтобы понять истоки патриотических чувств и нравственной красоты, подросткам 
необходимо глубоко осмыслить, как формировались мировоззрение, творческая 
индивидуальность, гражданская позиция.  

Устойчивость и зрелость морального сознания патриотических чувств достигается 
только при условии, если знания подростков по этим вопросам приобретают характер 
личных взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и установок поведения.  

Для воспитания патриотических чувств важно, чтобы знания о сущности и способах 
проявления этих качеств не просто были усвоены учащимися, а приобрели личностный 
смысл, прошли через их эмоциональные переживания и превратились в руководящие 
принципы их деятельности и поведения. Воспитательная работа в этом случае должна не 
только носить красочный и романтически приподнятый характер, но и отличаться глубиной 
и убедительностью фактического материала и быть насыщенной яркими и захватывающими 
примерами патриотического героизма и доблести.  

Для воспитания патриотических чувств весьма большое значение имеет создание 
педагогических ситуаций, которые включали бы в себя элементы дискуссий, определенную 
борьбу мнений, отстаивание учащимися своих суждений, в результате чего у них начинает 
складываться собственная точка зрения, упрочивается своя внутренняя позиция. В этой связи 
нельзя забывать о том, что для зарождения и упрочения взглядов и убеждений личности 
весьма важно, чтобы она оказалась в таком эмоционально-интеллектуальном напряжении, 
которое оставило бы глубокий след в ее потребностно-мотивационной сфере, определило бы  
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направленность сознания и стало неодолимой внутренней силой ее жизненных устремлений 
и идеалов.  

Основным средством для воспитания патриотических чувств является умелое 
включение учащихся в разнообразные виды практической деятельности и формирование у 
них навыков и привычек, опыта патриотического поведения и укрепления культуры 
межнациональных отношений [6; 9]. Сюда входят различные виды трудовой и общественно 
полезной деятельности, поддержание в исправности учебного оборудования, уход за 
памятниками воинам, погибшим в боях за родину, природоохранительная деятельность, 
туристско-краеведческая работа, историко-этнографические экспедиции, празднование 
историко-юбилейных дат, встречи учащихся с представителями различных наций и 
национальных образований, связи с воинскими частями и т.д.  

Если эта деятельность носит содержательный и регулярный характер и сочетается с 
развитием у учащихся потребностно -мотивационной сферы, интеллектуально-
эмоционального компонента патриотизма и культуры межнациональных отношений, она, 
несомненно, способствует упрочению взглядов и убеждений, а также выработке 
многостороннего опыта поведения, связанного с проявлением и совершенствованием этих 
важнейших нравственных качеств. 

Важную роль в процессе воспитания патриотических чувств играет формирование и 
развитие у подростков потребностей и положительных мотивов, связанных с этими 
чувствами. Потребности в самосовершенствовании, как известно, возникают у человека 
тогда, когда он под влиянием внешних воздействий или внутренних побуждений переживает 
противоречия между тем, какой он есть и каким ему надлежит быть, между достигнутым и 
необходимым уровнем личностного развития.  

Таким образом, когда речь идет о формировании патриотических чувств, суть учебно-
воспитательной работы в данном случае должна состоять в том, чтобы создавать такие 
педагогические условия, которые реально способствовали бы активизации этих внутренних 
противоречий и побуждали бы их к развитию патриотических чувств. 
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ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ 

 
Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласы ел руханятының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін 
келелі ой, салиқалы пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат.  

Бұл мақалада сананы жаңғырту, ұлт руханияты жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық 
кодтан айырылып қалмай, оны əлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне 
жарату жолындағы мақсат-мүдделер туралы өзекті мəселелер айтылды. 
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Елбасының мақаласы жарыққа шыққалы бері еліміздің түкпір-түкпірінде рухани 
жаңғыруға арналған түрлі деңгейдегі шаралар қолға алынып өткізілуде.  

Біз ең əуелі рухани жаңғыруды, ел руханиятын , қазақ халқының рухани 
құндылықтарын зертеп зерделеуден бастағанымыз дұрыс болар еді. 

Еліміздің сан мыңдаған жылдарға созылған, өте көнеден тамыр тартқан, рухани 
мəдени мұралары еліміздің ертеңі үшін, болашақ ұрпақ үшін өте жоғары маңызға ие екендігі 
айтпасада түсінікті.  

Еліміз тəуелсіздік алған жылдардың алғашқы сəттерінен бастап Елбасы – саналы 
қоғам орнатуды, оның басты қағидаттарына ұлттық құндылықтарымыз негіз болатынын 
шаршамай, талмай үздіксіз айтып келеді. Рухани өрлеу біздің қоғамға аса қажет жəне біздің 
дамуымыздың ең басты тұғырларының бірі. Ұлттық салт-дəстүрлеріміз бен тілімізді, 
өнеріміз бен əдебиетіміз сынды ұлттық руханиятарымыздың бойымызда мəңгі сақталуына 
ерекше басымдық беруіміз қажет. Барша қоғамдық сананы жаңғырту кезінде ұлт ұстазы 
Абайдың даналығы мен Əуезовтің ғұламалығына, Жамбылдың жайсаң жырлары мен 
Құрманғазының күйлеріне əрқашан да Ұлы Дала Елінің аса жоғары құндылықтары ретінде 
қарасақ онда біздің құндылықтарымыз ұрпақтан ұрпаққа жалғас бермек. [1, 158 б.].  

Өйткені, рухани жаңғыру мен қоғамдық сананы қалыптастырудың негізгі өзегі – 
ұлттық əдебиетіміз бен мəдениетімізде жатыр.  

Қазақ руханияты туралы философиялық тұжырымдарды айтардың алдында 
философиялық əдебиеттегі рух, руханилық, руханият ұғымдары жөнінде кейбір 
пайымдауларға, пікірталастарға тоқтала кетелік. Ежелден жалпы əлемдегі материалдық 
дүниенің өзге сипаты оның рухани жағы деп түсінілгені белгілі. Рухтың не екеніне 
жаратылыстану тұрғысынан ешқандай дəлел дəйектемелер болмағанымен, оның нақты 
болмысы бар екеніне зертеушілердің көбісі күмəн келтірмейді. 

Руханият – қоғамда тарихи қалыптасқан рухани əлем, қоғамның рухани өмірі мен 
мəдени кеңістігі. Сондықтан оған оң жəне теріс мағынадағы рухани элементтер мен 
түсініктер енуі толық мүмкін екені анық. Трансценденттілік əлеміне қарай адами танымдық 
қадам жасау, əртүрлі процестерді сыни рефлексиядан өткізу субъекті үшін рухты болмыстық 
іргетас ретінде қабылдаудан басталады. Сондықтан, қазіргі кезеңдердегі кейбір 
философиялық зерттеулердегідей «рухты руханилықтың онтологиялық негізі ретінде» 
түсінудің өнімді тұстары бар екенін атап өту керек. Шынымен де рухтың маңызды құбылыс 
екенін мойындау арқылы адам əлеміндегі қатынастарға ендейміз. 

Ал, енді руханият негізінен ерекше феномен ретінде қауымдастықтың, əлеуметтік 
субъектінің қалыптасу эволюциясының тарихи кезеңдеріне сай келеді, жалпы оның 
эволюциясына сəйкес кейіпте көрініс береді. Оны кез келген халықтың өткенінен көре 
аламыз, ал бұл зерттеуде қазақ руханиятының сатылы тарихына қарап байқауға болады. 
Руханияттың өзегін құрайтын құбылысқа руханилықты жатқызуға болады. Ол адамды 
Ақиқаттың жасампаздық жүйесін қалыптастыратын тұсына жақындататын, рухани дамуды 
қамтамасыз ету арқылы Ғаламды рухтандыратын, қоғамды іштей үйлесімдендіретін оң 
мағынадағы рухани күш, феномен. 

Сөйтіп, руханилық оң мағынада қоғамдық санадағы адами жəне  
əлеуметтік прогресті, алға жылжуды қамтамасыз етуші рухани күш. Ол халықтың 

бұқаралық санасында белгілі бір орын алып қана қоймай, сонымен қатар мемлекеттік 
деңгейде руханилық, рухани даму белгілі бір саяси платформа мен əлеуметтік бағдарланған 
концептуалды үлгінің іргетасына айналғанда қоғамның интеллектуалды сипатта сапалы 
деңгейге көтерілгені байқалады.  

Жалпы руханият əлеміндегі өзара мəдени əрекеттесуге, сұхбатқа, ықпалдасуға 
түспеген тарихи тəжірибені, өзіндік əлеуметтік деректі таза күйінде кездестіре қою тарихта 
сирек кездеседі. Ал, керісінше, əдеттегі тарихи тəжірибеде руханилықтың дамуының 
жеткілікті деңгейі болмағандықтан болған үлкен зұлматты, күйзелісті, зардапты жағдайларға 
көптеген мысалдарды келтіруге болады. Мəселен, тоталитарлық сипаттағы мемлекеттерде 
руханият өзінің шынайы табиғитарихи қызметінің түрі өзгертіп, барынша жалаң 
саясаттанған прагматикалық , тіптен, материалдық игілікті ғана өзектендірген пайдакүнемдік 
кейіпте көрініс береді.  

Сөйтіп, руханилық құбылысының халықтыңтағдыры үшін маңызы мен мазмұны 
сондай ерекше болғанымен оның құрылымы мен сипаты теріс ұстанымдармен көмкерілсе, 
онда қоғамдық үдерісті əртүрлі сағымдық, жаңсақ жолдарға түсіріп жіберетіндей рухани 
жəне əлеуметтік күштер басымдық таныта бастайды. Жалпы алғанда руханияттың өрбуі мен  
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дамуының өзіндік тарихи күрделілігі мен маңыздылығы да осындай құбылыстардың өзара 
астасып кетуінен туындайды. [2, 32 б.].  

Жалпы, көшпенділіктің қоғамдық-экономикалық құрылым ретінде формациялық 
үлгіге сыйыспауы жəне далалық этникалық менталитеттің өзіндік ерекшелігі əлі күнге дейін 
жете игеріле қоймағаны шындық. Оның үстіне кеңестік дəуірде этникалық руханилықтың 
тарихи қайнар көздері жалпы дəстүрдегі ескіліктің белгісі деп түсіндіріліп келді. Мұндай 
əдістемелік негіздер мен идеологиялық шектеулер зерттеулерді жалған бағытқа бұрып, оның 
төл ұлттық болмыстан арасын ажыратып жіберді. Рухани құндылықтарымыздың бəсекеге 
қабілеттілігі немен өлшенеді, руханиятқа негіз болатын іргетастарды қайдан іздейміз? деген 
сауал да туындайды. Əрбір мəдениет үнемі өзіне рухани іргетасы болатын құрылымдарды 
іздейді, соны орнықтыруға тырысады.  

Əлемдегі басқа ұлттар мен ұлыстар сияқты қазақ халқының көп ғасырлық тарихында 
даналықтың озық үлгісі боларлық əлемді танып-білудің, зерделеудің өзіндік сипаттамалары, 
түркілік ерекшеліктерді танытатын философиялық ойлар мен тұжырымдар жеткілікті 
болғаны белгілі. Мəселе сол рухани інжумаржанның қадірін біліп , қаймағын бұзбай қазіргі 
жаһандану заманында жүйелі түрде жинақтап алуда жəне оны əрбір жаңадан келетін жас 
ұрпаққа рухани сабақтастықпен жүйелі түрде бере білуде болып отыр. 

Осы жауапты істі абыроймен жүзеге асырған жағдайда ғана еліміздің Еуразиялық 
кеңістіктегі өзіндік ерекшелігі бар халық ретіндегі мəртебесі өседі, басқа халықтар 
алдындағы құрметімізді асқақтата түседі. Өйткені, өзінің тарихта қордалаған маңызды 
рухани құндылықтарын құрметтеген, аялаған, өрбіткен ел ғана жəне оған жаңа заманда 
өзіндік жаңғырту бедерлерін, келбетін бере білген халық ғана адамзаттың өркениеттік 
майданында шынайы жəне лайықты бағалануларға ие болатыны сөзсіз. [3, 82 б.].  

Руханилық – еркін шығармашылық белсенділік арқылы, əлемге деген адамгершілік 
қатынас арқылы қалыптасады жəне сол құрылымдардың нəтижесінде дамиды, адам өмірінің 
мəніне айналады. Сондықтан, «руханилық – адамның түпкі мəндік негіздеріне сəйкес келетін 
дүниеге деген оң мағынадағы ыстық ықыласынан туындаған қатынастар жиынтығы» деген 
тұжырымға тоқтам жасауға болады. Ал, руханият болса одан əлде кең мағынадағы қатынастар 
жүйесі. Ол қоғамның рухани өмірінің көптеген қырын қамтиды. Руханилық адамның жан 
дүниесімен байланыста болса, оның дүниетанымы зерде, ақыл-ой саласымен, рационалдылықпен 
астасып жатады. Дүниетаным мен руханилықтың өзара байланысын ісəрекеттер деңгейінің 
биігінен іздеу керектігін кейбір зерттеушілер атап көрсетуде. [4, 27 б.].  

Қазақ жырауларының ұғымында əр адам өзінің кісілік рухына адал болса, өз ісінің 
зиялысы. Тұлғалық адамнан талап етілетін қасиет. Сол себептен зиялылық адам санасында 
не істеу керек деген сауалдан емес, бірлікке ұмтылыстан, елдікті ұғынудан, құрметтеуден 
туындайтын қасиет. Еділ бол да, Жайық бол, Ешкімменен ұрыспа, Жолдасыңа жау тисе, 
Жаныңды аяп тұрыспа.  

Кейінгі ұрпаққа айтып кеткен Асан қайғы даналығының мазмұны осындай. Ұрпақ 
ұлттық рухпен неғұрлым жақын тəрбиеленген сайын ол өзінің адамдық бейнесін ішкі рухпен 
қаруландырмақ. Ұлттың негізгі 182 Қазақ руханияты: тарихи-философиялық жəне 
этномəдени негіздер құндылығы ұрпақ болғандықтан, ұлттық идея – ұрпақ рухына қызмет 
етуден алшақ кетпейді. Жырауларымыздың «Ел-Жұрт» идеясының мақсаты ұрпақ санасында 
қазақтың əлеуметтік өмір этикасы мен эстетикасының болмысын сақтап отыру. Осы бағытта 
қазақ жырауларының тағы бір бағыттағы ой толғамдары ұлттық мүддеге бағытталды: 

Алаң да алаң, алаң жұрт 
Ақала ордам қонған жұрт, 
Атамыз біздің бұ Сүйініш 
Күйеу болып барған жұрт, 
Анамыз біздің Бозтуған 
Келіншек болып түскен жұрт, 
Қарғадай мынау Қазтуған батыр туған жұрт, 
Кіндігімді кескен жұрт, 
Кір қоңымды жуған жұрт, 
Қарағайдан садақ будырып, 
Қылшанымды сары жүн оққа толтырып, 
Жанға сақтау болған жұрт.-деп толғайды.  
Жырау қазынасы ұлттық құндылық. Оның жан дүниесіне жақын ұлттық рухтың үнін 

жеткізетін жырау идеясы елдің тұлғалануы үшін жаратылған күш. Ол қарапайым идеядан  
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ұлттық идеяның өзгешелігін айырып отырмақ. Адам баласының рухани қалыптасуының, 
əлеуметтенілуінің қозғаушы күші – бұл қажеттілік . Сол қажеттіліктерді жүзеге асыру 
бағытында адам өзінің тəжірибесін қалыптастырады. Сол сияқты жырау ел ішінен қоғам 
алдына кездейсоқ келетін адам емес, жырауды халыққа ұстаз қылатын оның рухы. Жырау 
заманалық білімнің иесі. Олардың идеясы ғасырлар бойы халыққа білімнің рухын, 
ғылымның қызметін түсіндіріп келуде.  

Сапалы білімге, нағыз ғалымдыққа қол жеткізу үшін адам пайымдауды үйренуі қажет. 
Əрбір жыраудың поэзиясы арқылы ұрпақтың ел тарихын, сол тарихи кеңістіктегі ұлттық 
зиялы қауым өкілдерінің рухани қызметінің бағытын білуі алдымен оның өзін 
құндылықтарға бағыттайтын нəрсе. Қай кезде болмасын қоғам дамуын түсiну үшiн оның 
өткенiне үңiлу керек. Сондықтан бүгiнгi қоғам қажеттiлiктерiн бiлу үшiн елiмiз егемендi 
мемлекет болып, əлемнiң көп елдерiмен тереземiз тең болған кезде қазақ халқының 
қоғамдық-саяси, əлеуметтiк мұралары мен рухани қазыналарын терең зерттеп, халықтың бай 
мəдениетiн, фольклорын, философиясын өз дəрежесiнде көрсете бiлуiмiз керек. [5, 12 б.]. 

Ойымды түйіндейтін болсам бабаларымыздың дəстүр салтымен рухани мəдени құнды 
қазыналарымызды заман талабына сай жаңғыртып жаңартып өз қажетімізге жарата білуіміз 
қажет. Себебі біздің түп тамырымыз сол рухани мұраларымызбен тікелей байланысты. 
Бүгінгі жастарымыз бен келешек ұрпағымызды осы құндылықтарды бойына сіңіріп 
тəрбиелесек, олардың заманына сай жаңарта алсақ, онда ұрпақ санасы өзге жат дүниелермен 
уланбаған болар еді.  

Жоғарыда толғауларынан үзінді келтірген ақын жырауларымыздың еңбектері 
ғасырдан ғасырға біздің ұлтымыздың рухани құндылықтарын арқалап келе жатқан құнды 
жəдігерлеріміз десек қателеспейміз.  

Ұлтымыздың руханиятын өшірмей өркендету жолында əр қазақ баласы қызымет етуі 
қажет деп білемін. 
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ҚЫТАЙ ЖƏНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ СЕМАНТИКАСЫНДАҒЫ 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР ЖƏНЕ БЕЙНЕСІ 
 

Қазіргі синологияға сəйкес, лексикалық, грамматикалық жəне стилистикалық 
мағыналар лексикалық бірлікті сақтау жоспарын құрайды. Мазмұн жоспарының сəйкес 
келуіне (жеткіліктілігіне) сəйкес екі түрлі тілдің лексикалық мазмұнының жоспарын 
салыстырмалы талдауда қарым-қатынастың үш түрін бөлуге болады: эквивалентті, 
эквивалентті емес жəне жартылай эквивалентті. Тіл мазмұнының тұрғысынан сəйкессіздік 
бірқатар факторлармен қалыптасады: 1) тілдің формалды жəне құрылымдық сипаттамалары;  
 жаңа белгілердің көздері жəне сөздік қорын толықтырудың əртүрлі құралдарының өнімділігі; 
3) лексиканың семантикалық-тақырыптық құрылымы; 4) лексиканың стилистикалық 
дифференциациясының болуы мен тереңдігі; 5) Осы жұмыста біз қытай жəне қазақ тілдерінің 
материалдары негізінде лексикалық семантикада толық емес эквиваленттіліктің пайда болуына 
əкелетін алғашқы екі факторды қарастыруды мақсат етеміз. 
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Аналитикалық жүйенің тілі ретінде қытай тілі жəне синтетикалық жүйенің тілі 
ретінде орыс тілі бір-бірінен екі тілдің лексикалық жүйесінде толық теңдіктің болмауының 
негізгі себептерінің бірі болып табылатын лексиканың типологиялық тұрғыдан маңызды 
айырмашылықтарын анықтайтын формалды-құрылымдық сипаттамаларда ерекшеленеді. 
Орыс тілі морфологиялық категорияларға жəне грамматикалық формаларға бай. Қытай 
тілінде грамматикалық мағына морфологиялық тұрғыдан білдірілмейді, бірақ 
предлогтардың, қосылыстардың, көмекші етістіктердің жəне басқа ресми сөздердің 
көмегімен, сондай-ақ сөз тəртібінің көмегімен жасалады.  

1.1.1.Өтпелі жəне өтпелі емес етістіктер орыс тілінде ұсынылған, ал қытай тілінде сол 
етістік сөйлемде атқаратын қызметіне байланысты өтпелі жəне өтпелі емес бола алады. 
Kaishi– бастау, басталу; ganxinqu - қызығушылық, қызықтыру; zhaoxiang - суретке түсіру, 
суретке түсу; guanbi - жабу, жабылу. 

1.1.2. Орыс тілінде етістіктер адамның грамматикалық санатына ие, жеке жəне 
тұлғалық етістіктер ажыратылады. Қытай тілінде бұл санат жоқ, бір қытай етістігі екі 
орысша етістікке сəйкес келеді: жеке жəне көпше. Мысалы: xiang -қалау, қажет; xiangxin - 
сену, сенген; renwei - ойлау, ойлану. 

1.1.3. Орыс тілі іс-қимылдың сипатына байланысты қимылдың күйін білдіруге арналған 
статикалық етістіктер немесе етістіктың тіркестері мен əрекеттің динамикалық күйін білдіруге 
арналған динамикалық етістіктер немесе етістік тіркестерін ажыратады. Қытай тілінде бұл 
айырмашылықтар морфологиялық тұрғыдан көрінбейді, бірақ қызметтік сөздердің көмегімен 
немесе басқа контекстік элементтермен байқалады. Мысалы: zuo (zhe; zai) - отыру(сидеть); zuo 
(dao; shang) –отыру (сесть, садиться); gua (zhe; zai) – іліну(висеть); gua (dao; shang) –ілу 
(повесить, вешать); na (zhe) – ұстау (держать); na (qi) – алу (брать, взять); (you) bing  
– ауыру (болеть); (sheng) bing – науқастану (заболеть, заболевать); chuan (zhe) – киінген 
(быть одетым); chuan (shang) – киіну (одеться, одеваться). 

 Орыс тілінде белгілі бір морфологиялық көрсеткіштер сөйлеудің əр түрлі бөлігіне 
тəн, ал қытай тілінде мұндай көрсеткіштер іс жүзінде жоқ. Демек, сол қытай сөзі орыс 
тілінде де, зат есімде де, етісткте, сын есімде де жеткілікті бола алады: neng – рұқсат; gaoxing 
- қуаныш, қуанышты болу, қуану; tongyi - келісім, келіскен, келісу. 

 Орыс тілінде белгілі бір лексикалық мағына мен грамматикалық белгілер 
жалпылама жəне жинақтық зат есімдердің топтарын ажыратуға мүмкіндік береді; қытай 
тілінде бұл лексикалық мағыналар бір-бірінен ерекшеленбейді: nianqingren - жас жігіт, 
жастар,бозбала; dianying - фильм, кино (өнер түрі ретінде); 

Қытай тілінде жекеше жəне көпше түрлері адамдар мен жеке есімдіктерді білдіретін 
зат есімдерде ғана ерекшеленеді. Жаңа белгілеу көздеріндегі қытай жəне орыс тілдерінің 
айырмашылығы жəне лексиканы толықтырудың əр түрлі құралдарының өнімділігі екі тілдің 
лексикалық семантикасында толық емес балама тудырады. 

 Сөз жасау барысында қытай тілі де, орыс тілі де морфологиялық жəне 
морфологиялық емес əдістерді қолданады. Қытай тілінде бір буынды жəне екі буынды 
сөздер басым болады. Əрбір буын дерлік дербес маңызды морфема болып табылады, ол 
синтаксистік ережелерге сəйкес жаңа сөздер құра алады. Сонымен,сөзжасам- қытай тілінде 
сөз құрудың негізгі əдісі. Орыс тілінде екі буынды немесе оданда сөздер басым болады. 
Бірақ бір буын сирек тəуелсіз морфема болып табылады жəне өздігінен сөз құра алмайды. 
Бірақ орыс тілі аффикстердің əртүрлілігімен жəне өнімділігімен ерекшеленеді, сондықтан 
жаңа сөздердің негізгі көзі морфемалық туынды болып табылады. Мысалы: набрюшник 

-  dudou; bijian shi yong de hufujia; нагрудник - xiongjin; weizui; huxiongjia; наушник  
-  erbao;  erji;  подбородник  -  longtou  shang  de  ledingdai;  tiqin  shang  de  saidian; 

подлокотник - quanyi de fu shou; langan de fushou. Жоғарыда келтірілген мысалдардан орыс 
тілінде «префикс + түбір + суффикс» сөзжасамдық модель сөздің мағынасын неғұрлым 
жалпы түрде белгілейтіндігін көруге болады (құлаққап  

- «құлақтың үстінде орналасқан заттың бір түрі»; иек - «иек астындағы объект»), ал 
Бұл орыс сөзін əртүрлі нысандарды белгілеу үшін қолдануға болады. Қытай тілінде орыс сөзі 
бірнеше сөзге сəйкес келеді. Бұл сөздер құрастыру əдісімен қалыптасады жəне олардың ішкі 
құрылымының ерекшеліктеріне байланысты олар тақырыптың мақсатын неғұрлым нақты 
сипаттайды. Мысалы: құлаққап сөзі құлаққа қойылған есту аппаратын білдіретін erji-ге 
сəйкес келеді жəне «жылы баскиімнің бөлігі» дегенді білдіретін erbao сөзі. 

2.1.Лексикалық кірме алу кез-келген тілде, бірақ əртүрлі тілдерде олар əртүрлі 
дəрежеде ұсынылған. Орыс тілінің даму тарихында шетелдік лексиканы игерудің бірнеше  
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толқыны болды (І Петр кезеңі, XIX ғасырдың 30-70 жж., XIX ғасырдың соңы - XX ғасырдың 
басы, ХХ ғасырдың 90-шы жж.). Орыс тілі əрқашан кірме сөздерге ашық болды, оның сөздік 
қорында үлкен пайызды əр түрлі шыққан шетелдік сөздер құрайды. Орыс тілі шетел тілдік 
лексикалық элементтерге толеранттылықпен сипатталады. Қазіргі уақытта шетелдік сөздерді 
белсенді түрде алу орыс тілінің лексикалық жүйесін келесі жағынан байытады: Жаңа 
заттардың, жаңа ұғымдардың пайда болуымен көптеген неологизмдер пайда болды; көптеген 
жаңа сөздер қосылды, олар түпнұсқа орыс сөздерімен синонимдік қатарды құрайды. Қытай 
тілінің даму тарихында лексикалық кірме сөздер кіруінің бірнеше толқыны болған (Цин, 
Хань, Тан əулеттері, 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың бірінші жартысы, ХХ 
ғасырдың 80-ші жылдарынан беста қазіргі уақытқа дейінгі кезең). Бірақ орыс тілінен 
айырмашылығы, қытай тілі шетел лексикасына аса сақтықпен қарайды, бұл қытай тілінің 
ішкі құрылымдық ерекшеліктерімен, сонымен қатар оның сөйлеушілерінің мəдениеті мен 
психологиясымен түсіндіріледі. Қытай тілінде бар кірме сөздерді қарастыра отырып, 
шетелдік сөздерді қытай тілінде алудың басты мақсаты - жаңа ұғымды, жаңа тақырыпты 
білдіретін сөздермен сөздік қорын молайту деген қорытындыға келеміз. Мысалы: tanke 
'танк', cofe 'кофе', weishengsu 'витамин', kekou kele 'Coca-Cola', aizibing - СПИД. Отандық 
қытайша сөздердің синонимі болып табылатын кіріспе сөздер орыс тіліне қарағанда 
анағұрлым аз кездеседі.Шетелдік сөздерді алуға деген көзқарастың айырмашылығына 
байланысты орыс тіліндегі бір қытай сөзі əртүрлі шыққан жəне əртүрлі стилистикалық 
түстерге сəйкес келеді. Мысалы: daoyou - бағыттаушы, гид; xingxiang - кескін, имидж; gongsi 
- қоғам, компания, фирма; shangren - саудагер, жəне кəсіпкер.Осы екі фактордың лексикалық 
семантикасында толық емес эквиваленттіліктің пайда болуына əкелетін факторлардың 
қатарында тілдің формальды-құрылымдық сипаттамалары статикалық белгі болып 
табылады, ал жаңа белгілердің қайнар көздері мен əр түрлі құралдардың салыстырмалы 
өнімділігі динамикалық белгі болып табылады. Екі салыстырмалы тілдің лексикалық 
бірліктерін сақтау жоспарының үш түрінің арасында - эквивалентті, эквивалентті емес жəне 
жартылай эквивалентті екінші - ішінара эквивалентті тип ерекше назар аударуға тұрарлық, 
өйткені салыстырмалы лингвистика тұрғысынан ол басқа түрлермен салыстырғанда басым 
орын алады; шет тілін оқыту тұрғысынан бұл лексикалық-семантикалық интерференцияның 
негізгі себебі болып табылады, ал тіл мен мəдениеттің арақатынасы тұрғысынан ол 
қарастырылған тіл жүйелерінің сипаттамалық ерекшеліктерін көрсетіп қана қоймай, тілде 
жазылған ұлттық-мəдени ерекшеліктерді де көрсетеді. 
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The main task of investment activity is to increase the profit from investment activities with 
a minimum level of investment risk. Choosing the best combination of profitability and risk implies 
the inevitability of taking into account the manifestation of many different factors, which makes this 
task extremely difficult. However, the solution of such a problem is a condition for the effectiveness  
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of economic activities. The financial importance of analysis for planning and implementing 
investment activities is very important. At the same time, the preparatory review, carried out at the 
development stage of investment projects and contributes to the making reasonable and informed 
management decisions [1].  

The relevance of the study is the changeover of the economy to market managing 
strengthens the requirement of enterprises for the use of financial income. Enterprises functioning in 
a competitive environment as autonomous producers are interested in expanding their market 
segments and obtaining additional benefits. Each of them looks for uniquely aimed complex 
interweaving of the market mechanism, according to the rules produce an assessment of industrial 
and economic resources, development projection, and financial constancy of the organization. 
Particular importance is investment activity-both for the development of an individual enterprise 
and for the economy of the state as a whole. Thus, the theme of the work is quite relevant at the 
present stage of economic development in our country [2].  

The subject of the study is the research of the effectiveness of investment projects. The aim 
of this work is to offer the concept of investment and to analyze the effectiveness of investment 
projects, and on the basis of which it is required to characterize the ways to develop the efficiency 
of investment analysis. 

The investment attractiveness of Kazakhstan's main concern industries can be illustrated by 
the achievement of existing international investors. This report analyzes international companies 
currently operating in each of Kazakhstan's priority industries. For each priority industry, the report 
analyzes the investments of an international corporate investor, analyzing the volume of 
investments and their relationship with Kazakhstan. Based on two priority industries, this report 
gives an in-depth investigation of Cedar Group's operations in agriculture and Leroy Merlin in 
retail. This report aims to share key moments from each company's investment history in their 
respective industry. The success of these international corporate investors should help highlight 
investment opportunities in Kazakhstan in priority industries [3].  

Overview of the agro -industrial complex - About 70% of Kazakhstan's land is used for 
crops, grazing and agriculture. The industry accounts for 6.7% of Kazakhstan's GDP. Kazakhstan's 
highest-yielding crop is wheat, and the country is the world's sixth largest wheat exporter.  

The program "Agribusiness 2020", developed in 2012, is a state strategy for the creation of 
"indigenous, diverse and innovative" agricultural industry capable of developing export markets. It 
is expected that between 2013 -2020 years Kazakhstan will invest about 19.4 billion US dollars for 
direct assistance and subsidies to the agricultural sector. The natural topography of Kazakhstan 
includes steppes, mountains, deserts, and valleys. As a result, the country produces meat, dairy 
products, cattle, cereals, melons, rice, cotton and apples [4].  

Analysis of Cedar Meats investments in Kazakhstan - Cedar Meats is one of the largest lamb 
producers in the world. It is an Australian company that includes the distribution of meat and meat 
products. The company operates in 14 countries and worldwide distributes meat products. The 
company's main plant is located in Melbourne, where it processes 7,200 small cattle per day. The 
company opened a meat processing plant and feed base in the city of Ayagoz in the East 
Kazakhstan region. The total activity will be aimed at processing 5,700 tons of lamb per year worth 
$ 23 million. In July 2018, the Prime Minister of Kazakhstan met with Cedar Meats CEO Tony 
Kairoz to discuss investment cooperation in the agribusiness sector. At the meeting, the CEO of 
Cedar Meats explained that the company plans to export 80% of the company's products to Russia, 
China, the UAE and Iran [4]. 

Preliminary findings and lessons: 
 One of the main advantages of Cedar Meats in Kazakhstan is the size of the country's 

livestock - about 14.7 million sheep and 2.7 million goats. 
 Cedar Meats is recognized worldwide for its meat quality and processing standards. The 

company has chosen Kazakhstan's favorable investment legislation regarding market entry, 
personnel and facilities as an opportunity to replicate these standards.  

 Cedar Meat's investment submission is that earlier in 2018, the Department of Agriculture 
adopted a livestock productivity plan. It was planned to increase the number of farms to 20,000, the 
number of cattle to 15 million heads, and the production of beef and lamb to 1.6 million tons [4]. 

Review of retail trade - The retail sector of Kazakhstan is focused on the food retail market, 
which accounts for 48.6% of household spending. The food retail market is expected to grow to $ 
18 billion, compared with $ 12 billion in the non-food sector by 2021. 
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Two major foreign investors are already working in the country's grocery sector. In 
Germany, "Metro" and "Ramstore" are currently eight and 27 stores in Kazakhstan.   

Kazakhstan's consumer market consists of 17.9 million people in 5.2 million households, an 
average of 3.4 people per family. Another 500 million consumers have access to the Kazakhstan 
market with 180 million through the Eurasian economic Union, 49 million in Central Asia, 21 
million through Western China and another 235 million through the Caspian sea. 

Analysis of Leroy Merlin investments in Kazakhstan - Leroy Merlin is a French retailer of 
home and gardening products. The company was founded in 1923 and operates in 12 countries in 
Europe, Asia, South America and Africa. The total turnover of the retailer is more than 18.7 billion 
Euros. The company has 400 stores with approximately 400,000 employees. One of the key factors 
of retail trade is adaptation to local markets and development of partnerships with resources in the 
respective countries [5]. 

Earlier, Leroy Merlin invested $ 870 million in Russia, opening 39 stores across the country. 
In March 2017, Leroy Merlin announced that it would open three supermarkets in Almaty for the 
first time, representing an investment of $ 31 million. The first supermarket will be 17,500 square 
meters and will create 350 new jobs. Two more supermarkets will be opened in 2020. On average, 
the stores will have 35,000 items and will allow local Kazakh producers to sell their goods. A 
representative of Almeo Development Group, the retailer's partner company in Kazakhstan, 
explained that supermarkets will "recruit a variety of mini -products, which in turn will allow small 
and medium-sized businesses to develop and create jobs" [5].  

The retailer plans to increase its partnership with Kazakhstan by investing in further 25-30 
stores over the next 15 years. After opening stores in Almaty, the company intends to invest in 
Astana, Shymkent, Pavlodar, Karaganda and Aktobe. Each of these stores represents an investment 
of 8 billion tenge from Leroy Merlin. 

Preliminary findings and lessons - Leroy Merlin CEO mark Louchet stated that the company 
decided to start its Kazakhstan investments in Almaty as "it is the largest city in Kazakhstan and the 
most economically successful". Kazakhstan has more than 10 million square meters of retail space, 
and the country plans to increase commercial space in Almaty and Astana by 40%. 

In conclusion, attraction and effectiveness of using foreign investments in the economy of 
Kazakhstan is the basis, one of the directions of mutually beneficial economic cooperation between 
the countries. With the help of foreign investments are needed to improve the deformed production 
structure of Kazakhstan's economy, create new high-tech production, to modernize fixed assets and 
technically to re -equip many enterprises to train professionals and workers, to introduce the latest 
achievements of management, marketing and know how to fill internal market with quality 
domestic products, increase exports to foreign countries.  

So, the improvement process of attracting and using foreign capital in the economic 
development of Kazakhstan should be carried out through the following investment mechanisms and 
requirements. First of all, it is a clear definition of priority directions of foreign capital investment with 
maximum benefit for economic growth. Secondly, the investment to industries that produce competitive 
products. Third, investments to industries which make products with high value. 
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Сөз адамның маңызды психикалық функцияларының бірі жəне күрделі функционалдық 
жүйесі болып табылады, оның негізінде қарым-қатынас барысында тілдің таңбалы жүйесін пайдалану 
жатыр. Тілдік қарым-қатынас əр түрлі қызмет түрлерін дамыту үшін қажетті жағдай жасайды. 
Баланың сөйлеуді меңгеруі оның мінез-құлқын сезінуге, жоспарлауға жəне реттеуге ықпал етеді. 

Біз мектепке дейінгі жастағы баланың жақсы дамыған сөзі мектепте табысты оқытудың 
маңызды шарты болып табылатындығын жақсы білеміз. Балаға сөйлеу бұзылыстарын жеңуге 
көмектесу қажет, өйткені олар барлық психикалық функцияларға теріс əсер етеді, баланың іс-
əрекетіне, мінез-құлқына əсер етеді. 

Бүгінгі күні мектепке дейінгі жастағы балаларды тəрбиелеумен жəне оқытумен 
айналысатындардың барлығының қорында кең практикалық материал бар, оны қолдану баланың 
тиімді сөйлеу дамуына ықпал етеді. 

Бірақ сөйлеу патологиясы санының өсуіне байланысты түзету жұмысының қиындықтары 
кездеседі. 

Кез келген практикалық материалды шартты түрде екі топқа бөлуге болады: біріншіден, 
баланың тілдік дамуына көмектесетін жəне екіншіден, дəстүрлі емес логопедиялық технологиялар 
жататын оқыту құралдары. 

Логопедтің қызметіндегі əсер етудің жаңа компьютерлік технология əдістері  сөйлеу 
бұзылыстары бар балалармен түзету-дамыту жұмысының перспективалы құралы болып табылады. 
Бұл əдістер тиімді түзету құралдарының қатарына жатады жəне мектеп жасына дейінгі балалардың 
сөйлеу қиындықтарын жеңуде барынша мүмкін болатын табыстарға жетуге көмектеседі. Кешенді 
логопедиялық көмек аясында жаңа технологиялық əдістер ерекше күш-жігерді талап етпей, 
балалардың тілін түзету процесін оңтайландырады. 

Қазіргі логопедия ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға тəн əртүрлі жас 
кезеңдерінде жəне түрлі білім беру жағдайларында балаларды оқыту жəне дамыту процесін жетілдіру 
жəне оңтайландыру жолдарын үнемі жəне белсенді түрде іздестіруде. 

Компьютерлік технологиялар - бұл енгізілген, жаңа, жоғары тиімділікке ие əдістер мен 
ойындар, логопедтің зияткерлік қызметінің түпкі нəтижесі болып табылатын бағдарламалар. 

Қолданылатын педагогикалық процеске бағдарлама енгізу оның жаңа мақсаттары, мазмұны, 
əдістері, формалары жəне білім беруі логопед пен баланың зияткерлік қызметтің түпкі нəтижесі. 

Компьютерлік бағдарламаның негізгі өлшемі оны қолдану есебінен білім беру процесінің 
тиімділігін арттыру болып табылады.  

Жаңа ақпараттық технологиялар сөйлеу қабілеті бұзылған балалармен түзету-дамыту 
жұмысының перспективалы құралы болды. Барлық жерде компьютерлендіру оқытудың жаңа, əлі 
зерттелмеген нұсқаларын ашты. 

Қазіргі таңда дайындалып, қолданысқа берілген бағдарламалар базалық психологиялық-
педагогикалық жəне əдіснамалық ережелерге сүйене жасалынған. Əр түрлі бұзылыстары бар, соның 
ішінде сөйлеу қабілетінде кемістігі бар балаларды оқытудың тиімділігі көбінесе компьютерлік 
бағдарламалардың қолдану ауқымына байланысты. Төмендегі 1-суретте компьютерлік 
бағдарламалардың ерекшеліктері көрсетілген: 
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Сурет 1. Логопедияда қолданылатын технологиялар 
 
Компьютерлік технологиялар арнайы педагогикада жиі қолданылатын тиімді оқыту 

құралдарының қатарына енді. Соңғы жылдары арнайы оқытудың мазмұны, нысаны, əдістері жəне 
мамандардың кəсіби ойлауының сипаты туралы ашық пікірталас жүргізілуде. Дамытып оқытудың 
міндеті əрбір жаңа əдіс пен оқытудың құрамдас жолдарын əзірлеу мəселелеріне ауысады, олар 
ерекше танымдық қажеттіліктері бар баланың дамуында барынша мүмкін болатын табыстарға қол 
жеткізуге мүмкіндік береді (И. К. Воробьев, М. Ю. Галанина, Н. Н. Кулишов, О. И. Кукушкина жəне 
т. б.). 

Баланың дамуындағы ауытқуларды түзету мүмкіндіктерінің қосымша жиынтығын көрсетеді. 
Жұмыста компьютерлік техниканы қолданатын дефектолог арнайы оқытудың екі негізгі міндеттерін 
шешуі қажет: балалардың компьютерді қолдана білуін қалыптастыру жəне психофизиологиялық 
бұзылыстарды түзету жəне дамыту үшін компьютерлік технологияларды ыңғайлы таңдау. 

Дамуында ауытқушылығы бар балалармен түзету-тəрбие жұмысы мамандандырылған 
немесе бейімделген компьютерлік бағдарламаларды (негізінен оқыту, диагностикалық жəне 
дамытушы) пайдалануды көздейді. Оларды қолдану əсері логопедтың кəсіби құзыреттілігіне, жаңа 
мүмкіндіктерді пайдалана білуіне, əр баланың оқыту жүйесіне жаңа ақпараттық технологияларды 
қосуға, мотивация мен психологиялық жайлылық жасай отырып тəрбиеленушіге қызмет түрлері мен 
құралдарын таңдау еркіндігін ұсына алады. Арнайы педагогикада компьютерлік технологияларды 
қолданудың басым міндеті балаларды информатика мен есептеу техникасының бейімделген 
негіздерін оқытудан емес, олардың өмір сүру ортасын, белсенді шығармашылық қызметін 
дамытудың жаңа ғылыми негізделген құралдарын игеруден тұрады. 

Қазіргі қоғамда компьютерлік технологиялар балалардың білім беру саласындағы маңызды 
компоненттердің бірі болып табылады жəне педагогикадағы жаңа бағыттарды тез игеріп келеді. 
Қазіргі уақытта техникалық құралдарды жетілдірумен сөйлеу терапия практикасында алдыңғы 
қатарлы компьютерлік технологияларды қолдану мүмкіндіктері кеңейді.  

Сөйлеу бұзылыстарын түзетуге арналған компьютерлік технологиялар қазіргі уақытта 
логопед жұмысында көмекші құрал ретінде пайдалану өте тиімді жəне ерекше. 

Балалардың сөйлеу дамуын түзету үшін логопедия жүйесін дамытуға негіз болған 
компьютерлік бағдарламаларды қолдану жөніндегі мамандандырылған əдебиеттерді талдау жүзеге 
асты. 

Компьютерлік ойындарды қолданбастан бұрын, оның негізгі құрамдарымен дұрыс жұмыс 
жасап үйрену керек. Бала денсаулығыны зиян келтірмес үшін белгіленген уақытпен жұмыс жасау 
керек. Компьютерлік ойынды дұрыс таңдау маңызды, ол ең алдымен баланың физиологиялық жəне 
жас ерекшеліктеріне байланысты. Оқытуды дамыту принципін ескере отырып жəне қазіргі 
педагогикалық міндеттерге байланысты əр түрлі компьютерлік ойындардың арасында ауысу 
ұсынылады, бұл ретте жүйке жүйесінің түрін, баланың қызығушылығы мен бейімділігін ескеру 
қажет. 

Ұсынылған компьютерлік бағдарламалар сөйлеу терапиясының бірнеше аспектілерін 
көрсетеді: танымдық функциялардың дамуы, сөздік қорын байыту, грамматикалық құрылымдардың 
дамуы жəне сөйлеуді жетілдіру. 

Компьютерлік бағдарламаларды қолдану ерекше танымдық қажеттіліктері бар мектеп 
жасына дейінгі балаларды оқытуда сараланған тəсіл принципін барынша қолдануға мүмкіндік берді, 
əр балаға жеке білім беру бағытын таңдауға көмектеседі жəне түзету сабағын ыңғайлы етеді. Жүйелі 
жəне дəйекті оқыту принципіне сəйкес ойынның қиындық деңгейі біртіндеп жоғарылап отырады, ол 
əр бала үшін қатаң түрде анықталады. 

Қазіргі уақытта жалпы дамып келе жатқан балаларға арналған компьютерлік ойындарының 
саны артып келеді.  Төмендегі 2-суретте қазіргі таңда қолданылып жүрген негізгі компьютерлік 
бағдарламалар көрсетілген. 
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Сурет 2. Сөйлеу бұзылыстарын түзетуге арналған бағдарламалар 
 

Компьютерлік ойындар 15 минуттан аспайтын уақытқа созылады жəне логопедия 
сабақтарының негізгі дəстүрлі бөлігінен кейін қолданылады. Компьютерде ойнау барлық 
тапсырмаларды, артикуляциялық гимнастиканы жəне тыныс алу жаттығуларын сапалы орындауға 
ынталандырушы фактор болады. Нəтижесінде балалардың сөйлеуіндегі дыбыстарды орнату жəне 
автоматтандыру процесі жанама түрде жеделдейді, фонемалық қабылдау жақсарады, грамматикалық 
категориялар сапалы игеріледі, яғни сөйлеу жүйесінің тілдік компоненттері жақсарады. 

Балалар компьютердегі ойындарды ойын ретінде қабылдайды, бірақ іс жүзінде түзету 
процесі жалғасаты. Компьютерлік ойындардың көмегімен мектеп жасына дейінгі балалар үйлесімді 
сөйлеуді толық қалыптастыру үшін қажетті негізгі психикалық функцияларды жасайды. Түрлі-түсті 
суреттер, көңілді музыкалық сүйемелдеу жəне компьютерлік ойындардың күлкілі кейіпкерлері 
балалардың сенсорлық жəне интеллектуалдық функцияларын, көру жəне есту қабілеттерін, бақылау 
мен зейінді жақсартуға көмектесті, шындықты сенсорлық қабылдаудағы олқылықтарды толтырды. 
Мектеп жасына дейінгі балалар түстер мен пішіндерді тануды, өлшемдерді, биіктіктерді, 
қашықтықтарды салыстыруды, санауды жəне қарапайым логикалық тапсырмаларды орындауды 
үйренді. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған компьютерлік бағдарламалардың мазмұны 
балаларды əріптер мен дыбыстарды таныуға, оларды оқуға жəне жазуға үйретуге мүмкіндік берді. 
Компьютерлік ойындар балалардың сөздік қорын байытуға, олардың ой-өрісін кеңейтуге, сол арқылы 
үйлесімді сөйлеуді дамытуға ықпал етті. Балалардың компьютерде ойнауынан алған жағымды 
эмоциялар олардың сөйлеу əрекетін белсендірді, өз сезімдері мен ойларын білдіру қажеттілігі артты, 
яғни қарым-қатынасқа деген ынтасы артты. 

Біз сөйлеу терапиясының озық əдістері мен заманауи құралдарын қолдана отырып, мектепке 
дейінгі жастағы сөйлеу бұзылыстарын еңсеруде жоғары нəтижелерге қол жеткізуге болатындығын 
көреміз, бұл балалардың ерте əлеуметтенуінің міндетті шарты болып табылады. 

Қорыта келе, компьютерлік бағдарламаларды қолдану дұрыс сөйлеуді қалыптастырудың 
жəне оның кемшіліктерін түзетудің тағы бір тиімді тəсілі болуы мүмкіндігіне көз жеткіземіз.  
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INTERVIEW AS A MEANS OF DEVELOPING ENGKISH SPEAKING SKILLS OF SENIOR CLASS 

LEARNERS 
 
 At present, more and more attention is given to foreign language teaching and learning. There are 
quite objective reasons for this. Thus, E. I. Passov and N. E. Kuzovleva distinguish several important aspects 
in foreign language teaching. Firstly, the cognitive aspect, implying that the student knows about the culture 
of the native speaker; secondly, developmental aspect related to the development of speech and general 
abilities, and also mental and other functions; thirdly, the pedagogical aspect, involving students learning 
ethical, and moral norms; and finally, the social aspect, when the student learns communicative skills [1, p. 
60]. However, the most important result of such training should be recognized as communication, and not 
just educational communication, organized and managed, but communication as close to real life as possible. 
 The communicative approach to learning foreign languages appeared in the UK in the 1970s in 
response to the public request, i.e., practical knowledge of the language as a means of communication. The 
main goal of this approach was proclaimed as the formation of communicative competence of students which 
implies ability to communicate through language, that is, to transmit thoughts and exchange them in various 
situations in the process of interaction with other participants of communicative process ... choosing 
communicative behavior adequate to an authentic communication situation” [2, p. 45]. 
 Within the framework of communicative approach speech functions that imply the ability of the 
speaker to express different intentions should be formed. This may be a request, consent, rebuke, invitation, 
advice, sympathy. This is undoubtedly the ability to ask various types of questions (request information) and 
the ability to respond correctly to them (which becomes especially important when using a method such as 
an interview, which will be discussed below). 
 Communicative approach presupposes using the following techniques: communication within a 
specific context; making dialogues; filling and completing the dialogue; step-by-step dialogue compilation; 
compilation dialogs for reference signals; writing dialogueы. Role-playing in teaching dialogical speech is 
also of great significance, possible options for role-playing games are given: exchange information, script-
based games, in the form of establishing, maintaining and development of interpersonal relationships. Close 
attention should be paid to self-expression in the process of foreign language communication, for which it is 
proposed to use the discussion technique, storytelling techniques, design techniques and interviews [3, p. 
341–342]. 
 Interview is an interesting and sometimes undeservedly ignored by practitioners means  designed to 
develop speaking (and also writing skills) of English langauge learners. Implementation of the interview 
method in the lesson a foreign language is carried out as part of a communicative approach that is in 
accordance with the main purpose of teaching foreign languages. However, oddly enough, publications 
dealing with the use of interviews during the lesson, or mentioning this method among other communicative 
and  interactive methods and techniques are very few. 
 Other interactive methods include conferences, discussions, role-playing games, debates. For the 
purposes of this article author is going to focus on interviews as teaching method of speaking skills, 
specifically to high school students. An interview lesson is a rather complicated form of organizing an 
educational process that allows for a communicative approach to learning foreign language. However, this is 
exactly the form that makes it possible to bring the learning process closer to the conditions of real 
communication and, speaking in the words of R. P. Milrud, to prepare schoolchildren for “practical 
communication in a foreign language ”[4, p. 7]. 
 I. L. Kolesnikova and O. A. Dolgin define the interview as "Communicative exercise aimed at 
developing expressive spoken language, a type of conversation, often in the form of a role-playing game in 
which one of the participants plays the role of an interviewer with the aim of receiving information from one 
or more students playing the role of interviewees ”[5, p. 274]. 
 Because interviews are in a form of conversational speech interaction, it is natural to conclude that it 
is characterized by the same features as dialogical speech: situationality (attachment to a specific situation), 
reactivity (predominant use of ready-made phrases, replica reactions and situational cliches), politematic, 
frequent switching from one topic to another, understatement, constant appeal to a partner, prevailing 
agreement to support the conversation, significant role of intonation, ellipticity, use of speech cliches, general 
conversational style, the use of non-verbal means of communication (facial expressions, gestures). As an 
exercise that develops communication skills, the interview may have the following varieties: 
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1) Guided interview is an interview with a pre-prepared list of questions (interview schedule); 
 

 2) Focused interview is an interview focused on one topic (or on one of its aspects), problem or 
situation. Interviews taken from several persons, each of which expresses his/her point of view, attitude or 
rating. Roles may be distributed among interviewees; 
 3) Depth interview is an extended interview covering the whole range of questions in order to get as 
much information as possible” [6, p. 274]. The choice of interview type is determined by the specific goals 
that are set by a teacher, focusing primarily on the real capabilities of students, on level of their language 
proficiency and on the features of the topic being studied. 
 For example with the pupils of 11th class it is possible to apply interviews when covering topics like 
«Jobs and occupations» and «Choosing a career». Like any event, preparation for an interview consists of 
three stages: preparatory (during which the topic is determined, the situation is thought out, roles are 
allocated, additional materials on the topic are selected and studied, lexical, grammatical, communicative 
exercises are done, assessment criteria are developed), the main stage (during which an interview is played 
out in compliance with given criteria and plot), final stage (during which the results are evaluated and 
analyzed, conclusions are drawn, measures to correct any mistakes are taken).  
 Preparatory stage. Interview subject - Choosing a career. 
 The peculiarity of this interview is that students are provided with more than just one of two roles 
(interviewer or interviewee), but both roles at once. This approach to organizing interviews will involve all 
students. Thus, each student will have to act in the role of interviewee (prepares a speech about his future 
profession, selects arguments for and against, selects visual and improvised materials for “Entering” the 
image) and as an interviewer (preparing to ask questions about profession). Students will be more challenged 
if the interviewee will act as a representative of a profession, i.e. already working and having certain 
experience. Since students will work in pairs, you can give them cards in which roles will be registered (see 
table below). They can choose profession themselves, choosing it from those that have been studied. The 
important point is the willingness of participants to switch from one role to another. 
 
 Student A  Student B 
Role 1 interviewee Role 1 interviewer 
Profession  architect   
Role 2 interviewer Role 2 interviewee 
  Profession doctor 
 
 Interviewers are preparing questions about the profession that their assignment partner is going to 
choose. Questions must meet the criteria that have been developed by a teacher. For example, at least 10 
questions should be asked, among them there should be 2 general, 1 tag, 1 alternative, 6 special questions. 
Questions should be constructed in such a way that they cover both positive and negative aspects of the 
profession. This will make it possible the interviewee to practice defending his point of view and 
counterarguments. 
 To make the interview more informative, interviewees are tasked not only with formulating their 
question, but with preceding them with some information (statistics, results polls, quotes, etc.). Moreover, the 
interviewee is required not only to answer the question, but comprehend the uttered information, form their 
attitude towards it, express their reaction (approval/disapproval, consent/disagreement, resentment, etc.). 
 Teacher and pupils can prepare for an interview during lessons. Then the material will be mastered 
gradually and purposefully, with focus on the final goal - a lesson or part of it in an interview format.  
 The main stage. students perform the roles assigned to them, a teacher is assigned the role of an 
observer. He does not intervene in the course of the interview, but only determines the alternation of roles in 
pairs and the change of pairs. 
 The task of a teacher at this stage is to monitor the situation as a whole: he/she sets positive 
emotional background for the event, captures the admitted mistakes, determines the compliance of students 
with the developed criteria, reveals the strengths and weaknesses of each participant. To make assessment 
more convenient, it is recommended to prepare cards in which criteria will be described, and where teacher 
can fix everything that he/she considers necessary. 
 The final stage. At this stage, performance is assessed in accordance with the criteria, analysis of 
results is implemented, corrective measures are applied. All errors must be reported to students. It’s 
recommended to do this on the next lesson, so as not to deprive students of the positive emotions received 
during the event.  
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We emphasize that the number of criteria is determined by the teacher at the preparatory stage. Also,   teacher 
separately highlights the knowledge of grammar and vocabulary, mastery of the  
phonetic side of speech (adequate syntagmatic articulation, pause, emotionality, pronunciation in according 
to the norms of the language being studied), competence in chosen profession (knowledge of factual 
material).  
 Therefore, the main advantages of the interview method is its communicative orientation: pupils 
learn not just to speak, but to communicate and collaborate, implement certain speech actions. As an exercise 
and as a method, interview allows you not only to control the level of knowledge of students learning the 
language, but also to organize the process of learning it: to develop communication skills, the ability to build 
spontaneous statements corresponding to the replicas of the interlocutor, the ability to express emotions in a 
foreign language. As an assignment the interview chellenges each participant to comply with the conditions, 
otherwise the interview (conversation) just does not take place. Acting out an interview will let your pupils 
learn how to ask questions, request information of interest, find out details, which makes communication 
really efficient. Using the interview method on English language lesson or as extracurricular activity will 
undoubtedly have positive effect in terms of the development of communicative abilities of high school 
students and will give them the opportunity to feel like full participants of English language communication. 
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PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH TO “DIGITAL NATIVES”  
 
 In the beginning of the XXI century, the process of learning English has changed due to active 
penetration of computer technologies and Internet in all spheres of human activities, including education. 
World Wide Web provided free access to authentic materials: live communication with native speakers, 
authentic audio and video materials. All those students who began to learn the language at the beginning of 
the new century, are able to master it not only more actively, but also more effectively. In this regard, the 
requirements for English language proficiency are becoming higher.  Students of the second decade of 
the XXI century feel themselves more confident in the world of digital technology, compared to those who 
teach them or help them learn it. In connection with this, there occurs a conflict between the culture of 
acquiring the linguistic knowledge of teachers, so called “digital immigrants” (generations born before 1990) 
and language acquisition culture of modern students, i.e. “digital natives” (generation born in the “computer 
age"). 
 The term "digital natives" was coined by Marc Prensky, an educational consultant, in 2001. He 
argued that, unlike the so-called "digital immigrants", children born during the digital revolution need a 
special approach to learning and process information in a completely different way. 
 Prensky’s statements were highly controversial and led to a series of discussions on whether the 
digital environment affects our ability to function and analyze information. Other researchers and observers, 
such as Dr. Gary Small, have suggested that the brains of “digital people” are structured differently due to the 
effects of new types of stimuli created by digital interfaces.  
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These allegations have often been criticized in society for pandering to moral panic and fears that new 
generations have been hopelessly corrupted or think differently [1]. 
 Scientists still have not figured out whether the cognitive abilities of the "digital generation" differ 
from the capabilities of "digital immigrants." Digital era begun in 1980, therefore, based on Prensky’s 
definition, people born before that time were categorised as “digital immigrants” [1]. However, for 
Kazakhstan the date should be adjusted by adding from 10 to 15 years. Internet in Kazakhstan appeared in 
the end of the XX century, thereby it needed about 15-20 years to become a massive thing.  
 Nevertheless, nowadays, our educational system is being modernized, computerized and overall 
renewed. Many teachers master the computer at the level of a regular user (electronic journals are very 
popular in schools), others are actively “modernizing”, introducing innovative ideas into the educational 
process. Allow us to figure out in what direction the development of the education system should go in order 
to meet modern requirements put forward by society. To do this, pay attention to the students who come to 
our lesson. They bring their smartphones, tablets, laptops and other gadgets, amount and variety of which is 
growing every day, and teacher can hardly manage to switch the student's attention to the topic of the lesson 
sometimes. The abundance of electronic devices creates an environment in which modern society lives and 
develops. Although the word "develops" can not be attributed to every person. The ability to use modern 
devices needs to be taught, and where you can get these skills if not at school, with the help of an 
experienced teacher. Unfortunately, many students learn only the basics of the next computer game, and only 
few students realize the educational potential of mobile devices and the huge number of teaching services 
and applications. 
 Before proceeding with the consideration of possible teaching options for “digital natives”, it is also 
necessary to reveal the meaning of “baby duck syndrome”, which has an important influence on the behavior 
of “digital natives”. The “baby duck syndrome” is a discovery made in the first half of the last century by the 
Austrian scientist Konrad Lorenz. Watching the behavior of gray geese, he found that the hatched chick takes 
the first moving object that catches its eye for the mother, begins to follow it and repeat its movements. 
Lorenz called it phenomenon of imprinting and received the Nobel Prize for this discovery (1973). It is 
proved that we humans remind little ducklings i.e. some things that we encounter at an early age are 
imprinted in our memory and begin to influence our behavior. Obviously, for modern students, such a thing 
is a computer. Modern young people were born in the "digital world", and this fact allows us to distinguish 
them in a separate generation [2]. 
 However, not all researchers of problems of language education acknowledge the division into 
digital natives and digital immigrants participants of education as objective. There is a point of view that 
only the learning environment has changed, not the students themselves, therefore the difference in relation 
to the methods of processing and storage of information is determined by scientific and technological 
progress, and not by personality changes under the influence of informational technologies. 
 From the point of view of the author of this article, the extent of development and distribution of 
information technology could not but bring about qualitative changes in the process of forming the 
personality of students, and in the context of studying foreign languages influenced the process of forming a 
linguistic identity.  
 British philosopher C. Mannheim, studying the process of generation as a sociological phenomenon, 
came to the conclusion that each generation is shaped by the influence of socio-historical factors, significant 
historical events in which representatives of this generation (a certain age group) are involved. Each new 
generation brings change, and is involved in the events that form the next generation [3]. 
 Therefore, as it has been noted above, nowadays, as practice shows, teachers cannot apply the 
education of yesterday to the pupils of tomorrow. Students have changed radically and, accordingly, teachers 
must find new ways to teach that are appropriate for the new generation. Teaching must take into account the 
new ways of thinking and processing information of the digital natives. Pedagogy has to be rethought taking 
into account the constructivist approach, collaborative learning, and networking for learning.  
 Teaching and learning in a digital society does not imply only technologizing education. The 
interaction between students and teachers is an essential part of the educational process. However, this 
interaction has to take new forms regardless of the purpose and types of educational institution. Distance 
education, blended learning, and e-Learning must all take their role and place in the education process. This 
also implies transforming pedagogy to invent new forms of it, the pedagogies of the generation Y: 
pedagogies of time and space. In doing so, we must take into account the possibility of learning “when I 
want, where I want,” through presence or distance teaching. The diversity of spaces and times can enrich 
pedagogy.  
 We also have to move from “paper pedagogy” to digital pedagogies. Paper pedagogies cannot adapt 
to digital tools. We have to invent digital pedagogies. We must invent mobile pedagogies, adapted to the new 
mobile and nomadic tools. 
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 It is not possible to simply transfer the traditional resources to mobile devices. Pedagogical scenarios must 
be adapted to the specificities of mobile devices and “mobile learning.” We also have to design “social 
pedagogies”, adapted for collective learning, collective intelligence, collective competences, and collective 
achievement. The development of networks leads to new forms of pedagogies oriented towards collaborative 
work and that use all the possibilities of interactions in those networks. We must investigate how social 
networks can enhance teaching and learning, and we must use the most advanced technologies in order to 
design “augmented and enriched pedagogies”. A major improvement made possible by ICTs is the possibility 
of personalization and individualization of teaching. We must invent personalized pedagogies based on the 
individual learning parameters of each student – pedagogy management systems [4]. 
 Also, it should be noted that for teachers of foreign languages virtual linguistic environment is 
interesting as a sphere of communication and an opportunity for their students to research modern authentic 
discourse in the language being studied. Internet, in this case, serves as a so called window to the world, 
especially it is important in teaching English as a foreign language, in the environment where English is used 
only inside the classroom.   
 To achieve the goal of harmonious development of a digital language personality, language 
education should prevent a break in the connection of times: on the one hand helping students to solve 
linguistic issues relevant to them and learn the English language necessary in everyday communication, on 
the other hand, emphasizing the need for lasting quality knowledge and of its material significance in a post-
industrial society. In other words, on the one hand, teaching should become even more communicative, with 
even closer attention to the issues of teaching methods of illogical speech, on the other hand, should be 
aimed at preventing primitivization of language means of students as a result of communication in the 
network. Virtual speech of chats and social networks differs from real speech: it is devoid of the phonetic 
component and uses the most reduced forms of communication. This form of communication does not 
require interlocutors to returned sentences and a large vocabulary (because to express emotions you can use 
emoticons), resulting in a similar conversational practice leads to depletion of vocabulary and stock of 
grammatical structures. Therefore to resolve the conflict of pre-digital and digital generations of participants 
in the educational process, it makes sense to develop not only text compression skills, which traditionally 
performed when teaching abstracting, but also its decompression. For example, in tasks where a screen shot 
of an authentic forum discussion will serve as the basis for an extensive essay on the topic of this virtual 
dispute. Mobile phones as a new personalized learning tool attract the attention of many English teachers as 
well. There is a number of works devoted to the discussion of methods and prospects for rational use of 
educational mobile applications for teaching foreign languages. 
 It is also necessary to take into account that in the post-industrial market creativity can be extremely 
sought after in the process of learning English, teachers should change the meaningful balance topics and 
offer more texts about new technologies and their opportunities for creative the realization of the linguistic 
personality in the profession, and also use more software applications for enhancing linguistic and 
communicative knowledge skills. 
 The language of computer technology requires updating teacher’s speech in the lesson language. 
Student activity labeling, such as log in / log out, roll down /roll up, up load / down load these material sat .., 
check your e-mail, CtrlC-CtrlV may to be a problem for a teacher if he/she is not well acquainted with the 
computer interface. The above examples of phrases are used to identify the actions performed today by 
almost every person many times per day, therefore, using the authentic terminology of computer technology 
allows you to solve several educational problems: synchronize the existing computer slang with their 
authentic counterparts in English, develop communication skills in the course of the teacher’s instructions in 
English, prepare for productive speech activity in a similar situation of communication in reality. 
 Therefore, we believe that the main goal of the new model of education should be “creating an 
environment that provides the highest level of competitive education due to the development of knowledge 
and skills presented by modern information society” [5]. First of all, it concerns the teaching of English in 
higher educational institutions, which is the main instrument of intercultural communication and is the basis 
of the information competence of XXI century specialists.  
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