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ЖЫРАУЛАР МҰРАСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК ТАБИҒАТЫ 

 

Халық – жасампаз. Әр халықтың да өз тарихы мен мәдениеті, өз тарихының шежіресі, 

өз мәдениетінің асылы тәрізді көркем әдебиеті бар. Халық арасынан талай саңлақ жыраулар 

мен жыршылар, бармағынан өнер төгілген күйшілер шыққан. Талант – гүл, халық соның нәр 

алар топырағы. 

Қазақ халқының біршама мол сақталған әдеби мұрасы – жыраулар мен ақындар 

поэзиясы. Сан ғасыр сынынан өтіп, халық көкірегінде жатталып, жыраудан жыршыға 

ұласып, біздің дәуірімізге жеткен сұңғыла сөз зергерлері – ХV-ХVІІІ ғасырларда өмір сүрген 

Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа, Ақтамберді, Тәтіқара, 

Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш сияқты ақын-жыраулар. Олардың жыр-толғаулары Қазан 

төңкерісіне дейін де, кеңестік дәуірде де жинақтар мен мерзімді баспасөз беттерінде сан рет 

жарық көрді. Алайда бұрынғы шыққан басылымдар қалың оқырман қолына тие бермеді. 

Себебі олар сирек кездесетін кітаптар еді. Соңғы жиырма-жиырма бес жылдан бергі кезде 

жарияланған жинақтар ғана ХV-ХVІІІ ғасырларда өмір сүоген ақын-жыраулар мұрасын 

оқушы жұртшылққа кеңірек таныстыруда ерекше роль атқарады. 

ХV-ХVІІІ ғасыр ақын-жырауларының өмірі мен шығармашылығы хақында да бірқатар 

зерттеулер жарияланды. Демек, ХV-ХVІІІ ғасырлардағы сөз зергерлері оқушы қауымға біршама 

жақсы таныс. Әйтсе де, бұл дәуірдегі ақын-жыраулар мұрасының әлі ашылмаған қыры мен 

сыры аз емес. Солардың бірі – ақын-жыраулар поэзиясының көркемдік ерекшеліктері. Өйткені 

көркемдік өрнек-ерекшеліктер ақын-жыраулардың жан сезімі мен ой қиялын, арман-мұратын, өз 

дәуіріне, сол кезеңдегі тарихи оқиғалар мен белгілі адамдарға деген көзқарасын, сайып келгенде, 

суреткер мұрасын шынайы танып-білуімізге мүмкіндік береді. 

Ақын-жыраулар поэзиясындағы бейнелі сөздер жүйесінің, суреттеу, мәнерлеу 

құралдарының, сөз қолдану шеберлігінің, сөз саптау ерекшелігінің, сұлулық әлемінің 

жұмбақ-құпиялары ала-бөтен, жаратылысы қызық. Поэзияның ішкі астар-қабаттарындағы, 

тереңдері мен қойнауларындағы қайнар көздерін ашу, қисапсыз көркемдік құбылыстарды 

айқындау, кестелеу тәсілдерінң табиғатын тану, сөздің көркемдік, эстетикалық қасиеттерін 

тану, бейнелі түрде қолданылуын контекспен тұтастықта алып тексеру поэзия тілінің тарихы 

мен теориясын зерттеу екені белгілі. 

Сонау Аристотельден бастап әдебиеттің болмыс-бітімі сөз болып келеді. Белгілі ғалым 

А.А.Потебняның ғылыми-теориялық ойлары поэзияның көркемдік табиғаты, ақындық ойлау 

және шығармашылық психологиясы дегенге саяды [1]. 

Поэзияның гармониясы, тілі, образдық-музыкалық кестесі туралы Аристотельден басқа 

Лукреций, Гораций, Батыс Европа классиктері Н.Буало, Скалигер, Антонио Минтурио, 

Лодовико Кастельветро, Торквато Тассо, Филип Сидин, Франсуа Малерб, Мартин Опиц, т.б. 

да оқымыстылардың ой-толғамдары айрықша маңызды.  

Атадан балаға, жыраудан жыршыға ұласып, ертелі-кешті қағаз бетіне түсіп, негізгілері 

ғана сақталған ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы – оны туғызған жыраулар мен 

ақындардың талант-дарынын әйгілеп, олар өмір сүрген алыс замандар жайлы сыр шертеді. 

Жыраулар мен ақындардың қоғамдағы ролі, олардың шығармашылық ерекшеліктері 
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хақында әдебиеттану ғылымында бірқатар уақыттан бері әңгіме болып келеді. Бұл салада 

жазылған зерттеулер мен пікірлер аз емес. Әсіресе, Ш.Уәлиханов, С.Сейфуллин, М.Әуезов, 

С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, В.Жирмунский, Ә.Марғұлан, Е.Ысмайылов, Б.Кенжебаев, 

Ә.Қоңыратбаев, Х.Сүйіншәлиев, Ә.Дербісалин, М.Мағауин, Р.Бердібаев т.б. ғалымдардың 

әдеби қауымға кеңінен таныс еңбектері жыраулар мен ақындар өнерінің әлеуметтік мәні мен 

бірқатар көркемдік сыр-сипаттарын тануға мол мүмкіндік жасады. Жыраулық поэзияның 

жанрлық сырлары, өлең құрылысы, көркемдік қисындары хақында З.Қабдолов, М.Базарбаев, 

З.Ахметов еңбектерінде де құнарлы жолдар, құнды пікірлер кездеседі. Соның нәтижесінде, 

әсіресе жырау мен ақын анықтамасы, оларға тән ерекшеліктер, өлеңдік түрлер, дәстүрлі 

әдеби орта сырлары, т.б.ғылыми мәнді мәселелер айқындала түсті. Қазір жыраулар мен 

ақындар, олардың атқарған қызметтері туралы пікірлер қалыптасты. 

Замана шындығын, дәуір сырын бейнелеген жолдар ақын-жыраулар мұрасында да аз 

емес. Мұндай реалистік элементтер «Қырында киік жайлаған», «Әй, хан, мен айтпасам 

білмейсің» сияқты Асан толғауларында, «Би Темірге айтқаны», «Алай Яным» сияқты Шәлгез 

толғауларында, Ақтамберді, Бұқар, Көтеш т.б. ақын-жыраулар мұраларында да мол. «Төрден 

орын тимейді, патша болсын малы азға» (Асан қайғы) – бұл айна қатесіз замана шындығы 

еді. «Сүйгенінен ер жігітім айырылса, жүрегінің басы-дағы қан болар» (Шәлгез) - әлеуметтік 

теңсіздік көрінісі. «Аспан ұшып, Арқа кезіп көп көріп, әділдікті еш көрмедім көзіммен», «Ақ 

сүйектер ары-бері тартысса, әзіз орда абдырарға ұқсайды, әзіз орда алпыс болып таралса, 

ауыр ноғай аз болғанға ұқсайды» - бұл сол дәуірдің Шәлгез байқаған шын сыры, бақ, дәреже, 

даңқ жолындағы текетірес салдарынан бірлік, береке ыдыраған ноғай ордасының ауыр халі. 

Сондай-ақ Ақтамберді жырларындағы жетім көрген зорлық-зомбылық, Шәлгез, Бұқар 

толғауларында жалғыздың жапа шегуі біршама шынайы суреттелген. Бұл әуен Бұқарда, 

кейінгі дәуір ақыны Шортанбайда да бар. Ақтамберді де, Бұқар да, Шортанбай да, тіпті Абай 

да шаруа мен жалшы халін көре білді, көрсете білді. Бұл сол дәуірлердегі ой-сана 

эволюциясына, халық өмірінің даму процесіндегі тарихи жағдайларға байланысты жай 

болатын. Ал, сол нашарларға қабырғасы қайыса білудің өзі аталмыш дәуір поэзиясы үшін 

ілгерілеу еді. 

Аздың ісі бітер ме?!, Көптің ісі жетер ме?!Көп ішінде бір жалғыз,Сөйлеп те сөзі өтер 

ме?! НемесеРулының оғы қалса табылар [2,114 б].  

Бұл тап қайшылығы мол, әлеуметтік теңсіздік үстемдік еткен дәуірлердің қай-

қайсысына да тән бір кезде Шәлгез көре білген дәуір шындығы еді. Бұқар өмірдің осы тектес 

ащы шындығын айта білумен қатар «Жарлы байға теңеліп, жарыса қонбас демеңіз» деп 

басталатын шумақта бір орында мәңгі тұрар, өзгермейтін нәрсе жоқ – жарлы байға, жалғыз 

көпке теңелер, қу тақырға қурай бітер дегендей дүниені даму, өзгеру рухында көре біледі. Ал 

Көтеш ақынның «Қаратаудың басынан көш келеді» шумақтарында халық басынан өткен 

қайғылы кезеңнің нақты шынайы суреті бар. 

Әдетте, автор тарихи жағдайға, өмір шындығына өң беріп, ой қосады, демек көркем 

шығарма дәл тарих емес, суреткер қиялына бөленген өмірдің көркем шежіресі. ХҮ-ХҮІІІ 

ғасырлардағы қазақ поэзиясы туралы да осыны айтамыз. Әйтсе де, бұл дәуір мұраларында 

ақын-жырау қиялынан туған образ кездеспейді. Көбінесе жыраулар мен ақындар 

поэзиясындағы мекен, кісі аттары тарихи деректерге сәйкес келеді. 

Ақын-жыраулар поэзиясының көркемдік кестесінде терең мағыналы сөздер ұшан-теңіз. 

Алдымен көркем теңеулердің нендей себептерге байланысты туындайтындығына үңілейік. 

Сыртқы дүниеге әсерлері мен түйсік-түсініктерді синтездейтін және өнерпаздықпен жүйеге 

түсіретін, болмыстың бейнелері мен моделін, әлемді көркемдік, рухани, практикалық 

тұрғыдан игерудің принциптерімен үйлестіре суреттейтін сана қабілеті көркемдік қиял деп 

аталады.   

ХV-ХVІІІ ғасырлардағы жыраулар мен ақындарда жан-жақты сомдалған адам образы 

болмағанмен шебер бейнеленген портреттер мен мінездеулер, батырдың жан күйін суреттеу 

эпизодтары, батырлар мінген сайгүлік сипаттары біршама кездеседі. Ал, мінез-құлық 

нормаларын жақсы-жаман әдеттерді қарама-қарсы қойып шендестіре суреттеу адам образын 
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бейнелеуге барар жолдағы нышандар еді. 

Ақын-жыраулар өз дәуірінің белгілі батырлары мен хан, билерінің сыртқы, ішкі 

сипаттарын бейнелеген. Халық әуелі жұртқа танымал тарихи адамдарды ғана құмарта 

тыңдаса керек. 

Бәрін айт та, бірін айт, 

Қабағын қара сусар бөрік басқан 

ауырынын күшіген жүнді оқ жанышқан, 

Қалжуардай шаншылған, 

Күшігендей шоңқайған, 

Он екі құрсау жез айыр, 

Қара мылтық жұмсаған... 

Міне, бұл «Ер Шобандағы» Жақан батырдың портреті. 

Бұдырайған екі шекелі, 

Мұздай үлкен көбелі, 

Айдаса қойдың көсемі, 

Сөйлесе қызыл тілдің шешені, 

Ұстаса қашағанның ұзын құрығы, 

Қалайылаған қасты орданың сырығы, 

Мұсылман мен кәуірдің, 

Арасын өтіп бұзып дінді ашқан, 

Сүйінішұлы Қазтуған!  [2] (Қазтуған) 

Сан алуан эпитеттер мен ұлғайған метафораны қатар қолдана бейнелеген бұл үзіндіде 

Қазтуған батырдың ішкі һәм сыртқы сипаттары да бар. 

Сондай-ақ Асан толғауларындағы «Ай, хан, мен айтпасам білмейсің» тирадасында 

өркөкірек, менмен, тәкаппар ханның сыртқы бейнесі көз алдыңа келеді. Ал, Бұқар Бөгембай 

батырдың ерлігін баса айтып былай мінездейді: 

Қиядан қиқу төгілсе, 

Аттың басын тартпаған. 

Қисапсыз қол көрінсе, 

Қорқып жаудан қайтпаған [2]. 

Ақын-жыраулар батырлар мінген сайгүліктер мен тұлпарларды да тамылжыта шебер 

суреттеген: 

Келбетіне қараса, 

Омырауы даладай, 

Әлпетіне қараса, 

Сырлап соққан моладай. 

Немесе 

От басар орны отаудай, 

Қабырғасы халық орнаған жонсаудай, 

Ор қояндай қабақты, 

Сары мысықтай азулы, 

Саптыаяқтай ерінді....., 

Табаны жалпақ тарланды 

Таңбалап мінер ме екенбіз?!  (Ақтамберді) 

Жауынгер жырау Ақтамберді армандаған мықты да берік, сұлу да сымбатты, жүйрік те 

төзімді арғымақтар мен тұлпарлардың сыртқы бейнесі осындай. Мұндай шынайы да шебер 

суреттеу арғымақ баптап, мал шаруашылығымен айналыспаған елдің ақындарының қолынан 

келе бермеуі мүмкін. Ат бейнесін суреттеудегі осындай сыншылдық Ақтамберді дәуірінен 

бері талай ақынға өнеге болды. Бәр-бәрін санамағанның өзінде Бұқар, Абай, Ілияс 

шығармаларындағы ат бейнелері (аттың сындары) – қазақ поэзиясындағы үздік өрнектер. 

Бұқар жырау «Ай, айтамын, айтамын» толғауындағы «құлында емген, тайда емген» 

тирадасында «кекілін қаздай тараған, тостаған көзді торыны» бағзы ауыз әдебиеті дәстүрінде 
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тебірене сипаттаған және адам өмірін әрбір кезеңге сай санамалап суреттеу әдісін мұнда да 

қолданады (құлын, тай, құнан, дөнен, бесті, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он жасына орай). 

Жыраулар адам жан дүниесін аса терең, жан-жақты суреттеуден гөрі қысқа да шола 

суреттеуді, сол кездегі оқиғаға байланысты бейнелеуді машық еткен. 

Сондай-ақ Шәлгез толғауларындағы «Арқаның құба жонында» сегіз жол үзіндінің 

өзінде елдік, бірлікті көксеген, қызғыштай болған есіл ер де, шолақ ақылмен шорт кесер 

тоңмойын топас та көз алдыңызға келеді. Сонымен қатар мұнда қимыл мен әрекет те, уақыт 

пен кеңістік те айқын сезіледі. 

Ақын-жырауларда табиғат бейнесін суреттеуге арналған толғау-өлеңдер кездеспейді. 

Әйтсе де қоршаған ортаның жануарлар дүниесі мен өсімдік әлемін, ауа райының кейбір 

құбылыстарын елестетерлік ойдым-ойдым әсерлі де әрлі жолдар, образды тіркестер мол 

табылады. Ақын-жыраулар ондай бейнелеулерді суреттеп отырған адамның көңіл-күйімен 

салыстыра беру үшін, не өткенді еске алу барысында қолданады. 

Ақын-жыраулар поэзиясындағы суреттеу әдісі әрқилы. Өз атынан бірінші жақта сөйлеу 

өте сирек ұшырайды (Доспамбет: «Тоғай, тоғай, тоғай су», Шал: «Пасыл да, пасыл, 

пасылман» т.б.). Ал, екінші-үшінші жақта суреттеу – ақын-жыраулардың ең көп қолданар 

әдісі (екінші жақта – Доспамбет: «Озушылар, озмаңыз», Бұқар: «Садыр, қайда барасың», 

Көтеш: «Абылай, Ботақанды сен өлтірдің», үшінші жақта – Доспамбет: «Қалаға қабылан 

жаулар тигей ме», Шәлгез: «Арқаның құба жонында» т.б.). Әсіресе, ақын-жыраулардың 

көбірек қолданған әдісі – үшінші жақтағы бейтарап суреттеу. 

Жыраулардың бейнелеу әдістерінде юморлық, сатиралық, трагедиялық, қаһармандық, 

романтикалық образдарға тән нышан – элементтер де байқалады. 

Жау жағадан алғанда, 

Ит етектен алғанда, 

Ер Абылай қорыққан жоқ, 

Әншейін еңкейе бере жылысты.  (Тәтіқара) 

Қалмақпен шайқас кезіндегі Абылай әрекетін бейнелеуде осылайша зілсіз, жеңіл ғана 

әжуамен сынап өтеді. Ал, Асанның «Ай, хан, мен айтпасам білмейсің», Бұқардың «Атаңды 

білмес құл едің», Шалдың «Басеке, мал, жануар басқа бітер» деп басталатын өлеңдерінде 

сатиралық образ детальдары елес береді. Ал, Доспамбеттің «Арғымаққа оқ тиді» 

тирадасында жауынгер жырауды бейнелеуде әрі трагедиялық, әрі қаһармандық, Үмбетей, 

Бұқар жырларындағы Бөгембайды суреттеуде қаһармандық образ көріністері аңғарылады. 

Әлемді түгел көрсе де, 

Алтын үйге кірсе де, 

Аспанда жұлдыз арайлап, 

Ай нұрын ұстап мінсе де, 

Қызыққа тоймас адамзат! 

Бұл жыраулық тебіреніспен көтеріңкі рухта келетін романтикалық сипаттағы бейнелеу. 

Осынау жолдардағы бұрын қиял, арман көрінген бірқатар жайттар қазіргі дәуірде қол жеткен 

шындыққа айналды. Әр дәуірдегі озық ой, қисынды қиял, асыл арман осылайша келешекпен 

табысып, ақиқатқа айналып отырған. 

Ойды шашыратпай жүйелі айту, толғау құрылысының мазмұны мен идеясына лайық 

келуі – ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы біз қарастырған жыраулар мен ақындарға тән көркемдік 

әдістердің бірі. Ақындар ман жыраулар поэзиясының композициялық ерекшеліктері арнайы 

зерттеу обьектісіне айнала бастады. Жыраулар мен ақындар толғауын ой, мазмұн жағынан 

бірнеше бөлімге жүйелеуге болады. Әдетте, сол кезде өтіп жатқан оқиға, әрекет суреттеледі 

де, жырау оған өз қатынасын білдіреді, яки қорыта шешім айтады. «Қырында киік жайлаған» 

деп басталатын Асан толғауының алғашқы бөлімінде Жем мен Ойылды қоныс етпей Еділге 

келген Жәнібек мінезін мінеп, бірақ көнбес сыңай таныған жырау соңғы жолдарда Еділ, 

Жайықтың елге тиімдігіне келіскендей пікір білдіреді. Мұндай сипаттар Шәлгездің «Би 

Темірді қажы сапарынан тоқтатуға айтқаны» толғауында да бар. Шәлгез өлеңнің алғашқы 

бес жолында  
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Кебеге кетпек болған Би Темір әрекетін баяндап, оған жалғас бес жолда бұл әрекетке өз 

қатынасын (өз пікірі мен сұрағы), оған жалғас он бес жолда Би Темір әрекетіне елдің әсерін 

(Би Темір сапарына қайғыруын) суреттейді. Одан кейінгі қырық алты жолда жырау Би 

Темірге баға береді, өзінің бағы жүріп дәуірлеген кезін еске алады. Шәлгез Би Темір әрекетін 

екі дүркін қайталап суреттеп, арасында өз пікірін білдіріп, сұрақ қойып, иесіз қалар елінің 

халін баяндап, Темірді тебіренте мадақтағанмен негізгі қорытынды ойын (қажы сапарынан 

тоқтату) соңғы он бір жолда ғана білдіреді. Демек, алдыңғы Асан толғауына қарағанда мұнда 

ой, мазмұн жүйесінде біраз күрделілене түскендік байқалады. 

Өмір көрінісін, болмысты, сол дәуірде өткен оқиғаны, әрекетті айтып, оған ақын, 

жырау қатынасын, көзқарасын, пікірін көрсететін бағзы дәстүр ХҮ-ХҮІІІ ғасыр поэзиясында 

негізінен сақтала тұрса да, толғаулардың ой, мазмұн жүйесі – композициялық құрылысы 

ғасырлар өткен сайын күрделілене түскен. Бұған Асаннан үш ғасыр, Шәлгезден екі ғасыр 

кейін өмір сүрген Үмбетей жыраудың «Бөгембай өлімін Абылай ханға естірту» толғауы 

толық дәлел бола алады. Толғауды ой, мазмұн жағынан шартты түрде болса да бірнеше 

бөлімге бөліп қарастыруға болады: 1. Әуелі қатқылдау, қаратпа сұрақ («Ей, Абылай, Абылай, 

Абылай ханым бұл қалай?»), сосын сыпайылау тілек («Бұл қалайдан сескеніп, сөзімді қойма 

тыңдамай»), оған жалғас өткен дәуренді шоли еске алу («Өтіп еді-ау жасыңнан, қиын,қызық 

әрбір жай»). Бұлар толғаудың кіріспесі іспетті.  

2. Жырау негізгі айтпақ ойына апаратын байланысқа көбірек орын берген. Бұл 

бөлімдегі тоғыз шумақтың тоғызында да жырау Абылай басынан өткен жайлар мен сол 

дәуірді суреттейді (жастық шағы, жігіттік кезі, ерлігі, қалмақтармен шайқасуы, хан болуы, 

қалмақ ханы Қалданның қолына түсіп құтылуы, Абылай тұсындағы батырлар мен билер – 

Керей батыр Жәнібек, Қаз дауысты Қазыбек, Қу дауысты Құттыбай, Қаракерей Қабанбай, 

Қанжығалы Бөгенбай), сол дәуірді мадақтау, Абылайдың дәуірлеген кезі, жолы болған 

жорықтар. Жырау шумақ соңында өткен күндер оқиғасын айта-айта келіп, «Ұмыттың ба 

соны, Абылай» - деп ойын бекітіп, әрі өткен тарихты Абылайдың есіне салып отырады. 

3. Бөгембай өлімін сездіру – оқиғаның шарықтай түсуі («дүние кезек, Абылай!... 

Табылар батыр тағы да-ай, сондай ерлер көп тусын, деп тілей бер, а құдай!»). 

4. Естірту – шиеленіс һәм шешілу іспетті («Батырың өлді – Бөгембай»). 

5. Толғаудың аяқталу сәтін де (яки қорытынды бөлімі) бірнеше жүйеге бөліп қарауға 

болады. Бұл бөлімде жырау өз парызын өтегенін толғап, көңіл айтады («Қазаға жақсы 

қасқарар, Ойбайлап жаман бас салар, көзінің жасын тыя көр, жақсылық бата қыла көр»), игі 

тілек білдіріп, бата береді («Береке берсін артына-ай, сабыр берсін халқына-ай»).  

Демек, жырау әуелі ханды сабасына түсіріп әріден қозғап, бағзы тарихын баяндап 

байырқатып алып, қайғыны сатылап сездіріп барып естіртеді. Сосын дағдылы мұң-шер 

өлеңдеріне тән дәстүрде жұбату, бата айтады. Осының бәрін жырау рет-ретімен, жүйелі 

жеткізген. 

Жыраулар әрбір шумақ соңында негізгі айтпақ ойын қайталап, бекітіп отырады. Бұқар 

жыраудың Абылайға Бөгембай өлімін естірту толғауында алты шумақтың алтауы да 

«Батырың өтті, Бөгембай!» деген жолмен аяқталады. Жырау әр шумақтың алғашқы 

жолдарында батырдың қадір-қасиетін еске алып, соңғы жолды айтуға негіз жасайды.   

Жыраулар поэзиясындағы дәстүрге айналған бір көркемдік тәсіл – санамалап, нақпа-

нақтап суреттеу, жеке-жеке мінездеу. Ер Шобан толғауындағы әрбір батырды мінездеу тәсілі 

кейінгі көптеген ақын-жырауларға үлгі болған. Бұл дәстүрді Қалнияз «Ер Қармыс» жырында, 

Мұрат «Шәлгез» толғауында жалғастыра, дамыта түскен. 

Толғауларда ақын, жырау болған істі, әрекетті ғана суреттеп қоймайды, өз болжамы 

мен пікірін де қоса білдіреді. 

Кейбір толғаулардың алғашқы жолы сұрақпен басталып, қалған жолдары жауап 

күйінде келеді (Асан қайғы: «Бұл заманда не ғарып?»). Бұл өрнекті Асаннан бес ғасыр кейін 

өмір сүрген Қашаған ақын «Бұл дүниеде не жетім?» толғауында қолданған. Ақын-жыраудың 

негізгі ойы – толғау мазмұны жауап бөлімінде қамтылады. 

Ақын-жыраулар толғауды ақыл, нақыл күйінде өтіп жатқан оқиғадағы құбылысты 
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дағдылы баяндау ретінде бастап, соңынан өзі қорытып отырады. 

Сары аязда қата ма, 

Қайнардың аққан тұнығы?! 

Қап түбінде жата ма, 

Болаттың асыл сынығы. 

Халқы тозып кем болмас, 

Әділ болса ұлығы.  (Ақтамберді) 

Негізгі ой соңғы екі жолда. Сондай-ақ Бұқардың «Асқар таудың өлгені», «Жал, 

құйрығы қаба деп» толғаулары да осы іспеттес. Алғашқысында жырау өмір сырын әрқилы 

мысалдармен нақыл күйде суреттеу келіп, соңынан қорытынды жасайды («Жақсының аты 

өлмейді, Әлімнің хаты өлмейді»). Екінші толғау ақыл күйінде басталып, нақыл ретінде бітеді 

(Жақсыдан жаман туса, тартпай қоймас негізге»). 

Бірқатар толғауларда ақын-жыраулар өзі туралы мәлімет береді, не өзінің шабыт-

дарынын, ата-тегін, т.б. деректерімен таныстырады. Бұлар – ақпа-төкпе ақын, жыраулардың 

шабыты қозып, рухы көтеріліп, қанаттана түскен сәттерінде туатын жыр жолдары, әрі 

тыңдаушымен арадағы қатынасты нығайтып, ерекше әсерге бөлеп, баурай түсудің көне 

дәуірден келе жатқан тиімді тәсілі. Мысалы, Бұқар «шашырап қандар көп, шашау жатқан 

малдар көп, қайсы бірін айтайын, Айта берсем сөздер көп» деп бастап барып, әрі қарай 

өрбіте түседі. Ал, Шал ақын «Домбыра қолда қарағай, қолға да оны алған соң, жүйрік туған 

ағаңыз, Арыдан бері тербетер» дейді. Мұндай мысалдар ақын-жыраулар 

шығармашылығында көптеп кездеседі. Толғау арасында кездесетін ақын-жыраудың өзі 

туралы тебіренісі кейде толғаудың басында, кейде орта жерінде, не аяғында келеді. 

ХҮ-ХҮІІІ ғасырларда өмір сүрген жыраулар мен ақындардың көпшілігінің эпостық 

жырларды тудыруға қатысы болған не кәрі әжесіндей сол жырлардан өнеге алған. 

Сондықтан да ақын, жыраулар толғауларының композициялық құрылысында эпос әсері 

айқын аңғарылады. Ол заңды да (Бұқар: «Абылай ханның қасында Бұқарекең жырлайды. 

Жырлағанда не дейді, соғыспа деп жырлайды...») 

Жыраулар поэзиясындағы бір ерекшелік – жыр жолдарындағы сөздердің, не басқы 

буындардың қайталанып келуі (Асан қайғы: «Ұсар ма, билер, ұсар ма?», Қазтуған: «Алаң да, 

алаң, алаң жұрт», Шәлгез: «Алп, алп басқан, алп басқан», «Ор, ор қоян, ор қоян», «Ау, 

бөрілер, бөрілер», «Алып, алып ал сақын», «Асқар, асқар, асқар тау», Доспамбет: «Сіреу, 

сіреу, сіреу қар», «Тоғай, тоғай, тоғай су», Ер Шобан: «Ол тұрысқан, тұрысқан», Жиембет: 

«Ей, қыңыр ер, қыңыр ер», Ақтамберді: «Көк көгершін, көгершін», «Бұлан да, бұлан, бұлан 

сан», «Жел, жел есер, жел есер», Бұқар: «Бұл, бұл үйрек, бұл үйрек», «Ай, заман-ай, заман-

ай», «Ай, айтамын, айтамын»). Мұндай қайталаулар көбінесе толғаудың, яки шумақтың 

басқы тармағында кездеседі. Қайталаулардың бірқатарында жырау бір нәрсеге яки 

құбылысқа тыңдаушы назарын ерекше аударып, сосын барып, ол туралы өз толғамын айтады 

(«Тоғай, тоғай, тоғай су», т.б.). Кейбіреуінде жырау адамға, яки заманға қарата сөйлеп, 

тікелей тіл қатады. («Ау, бөрілер, бөрілер», «Ай, заман-ай, заман-ай», т.б.). 

Жыр жолдарындағы сөздер мен буындардың қайталанып келуі жыраулар мұрасынан 

өнеге алған ХІХ, ХХ ғасыр басындағы, тіпті қазіргі халық ақындары шығармаларында да 

кездеседі. Жыр айту процесінде Шашубайдың «Сөйле, Шашеке», Өскінбайдың «Ой, 

шіркіннің ағылуын-ай» деп өздеріне дем беріп, қанаттандырып айқайлап отыратыны сияқты 

біз айтып өткен қайталаулар жыраулардың тебіреніс-толғанысына, шалқып-шамырқануына 

кең тыныс, мол мүмкіндік беретін тәсілі болғанға ұқсайды. 

Ақын-жыраулардың өз атынан монолог ретінде, не кезектесіп диалог ретінде келетін 

толғау, өлеңдері көп емес. Бірінші жақта монолог ретінде өз атынан айтылатын өлеңдер 

өзгелерден гөрі Шал ақында бар («Әр жерде қадір, құрмет көрген жанмын», «Түседі өлең 

десе қайғы шерім»). Ал, Ер Шобан толғауындағы Биғазы мен Шобан сөздері, сондай-ақ 

«Шал ақын мен Дегдар қыз» сияқты Шалдың бірқатар өлеңдерін ғана диалог үлгісі ретінде 

қарауға болады.Кейбір толғауларды қисса, эпос дәстүрімен жыр мен қара сөз аралас келеді 

(Ер Шобанда, Жиембеттің Есім ханға айтқан толғауларында). 
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Ақын-жыраулар шығармашылығының пікір, ой өрбіту, жырлау жүйесіндегі осы 

мысалдардың өзі толғаулардың композициялық құрылысындағы олар қолданған көркемдік 

әдіс, тәсілдердің сан алуан болғандығын байқатады. 

Жыраулар мен ақындар халық тілі қазынасынан мол сусындап, оның бейнелі де 

өрнекті, отты да өткір, мағыналы да қанатты түрлерін өз шығармаларында мол пайдалана 

білегн, өздері де халықтың сөз қазынасына елеулі үлестер қосқан. 
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Ә. НҰРШАЙЫҚОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ  

РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК СИПАТТАРЫ 

 

Ә. Нұршайықов өзіндік көзқарас-қолтаңбасы бар қаламгер. Ел-жерді көп аралаған, әр 

алуан адамдармен кездескен, өмір оқиғаларын, кейіпкерлерді де ойдан емес, керісінше, 

қалың көптің ішінен іздеп, табады. Әр алуан көрініс-жайттардан өзінше байлам-қорытынды 

шығарып, зерттеп зерделейді. Жазушы шағын жанрдан көлемді туындыға дейін болашақ 

шығармасының дерек – материалын молынан жинап, естелік – сұхбат, хат жазбаларға да зор 

маңыз беріп, көңіл күнделігіне түсіре береді. Мұның соңы белгілі: ауызша әңгімеден - роман 

- диалогқа дейін қалың көпке көркем қалыпта, жүйелі, жинақы, тартымды сипат - үлгіде 

жетеді. 

Ә. Нұршайықовтың «Әсем», «Ботагөз», «Ғажайып адам»,  «Ескі дәптер», «Махаббат 

жыры» сынды лирикалық повестерінен, «Талқы», «Астық», «Баяндама», «Телеграмма» 

секілді әңгіме – эсселерінің өзіндік өзгешеліктері бар. Біздіңше, бұл туындылардың табиғаты 

жазылу әдістері тұрғысынан әр алуан болып келеді (мысалы, ауызша баяндау үлгісі - 

«Әсем», «Ғажайып адам», «Махаббат жыры», қолжазба хат түрі - «Ботагөз», күнделік сипаты 

-  «Ескі дәптер»). Бірақ, соған қарамастан осы туындыларға тән ортақ белгі- ерекшеліктер: 

жастардың асыл арманы мен асқақ рухы, биік мақсат-мұраттары мен асыл адамгершілігі, 

қарапайым да кішіпейілдігі, адалдығы мен ар-ожданы, ұяты мен намысы, сезім сырлары 

нәзік, шынайы үлгіде баяндалады.  

Ә. Нұршайықов шығармашылығында адалдық пен адамгершілік, сыр-сезім табиғаты, 

яки моральдық-этикалық мәселелер шынайылық сипаттар арқылы кең өріс алады дей тұрсақ 

та, бұл жайттар өмір- тұрмыс суреттерімен табиғи астасып, содан үндестік, үйлесім тауып 

жатады. Айталық, «Ботагөзде» - келісті, көркем жігітке қызығып, соңынан сол сезім-

көзқарасына алданған, жаны жараланған бойжеткен Ботагөздің өмір сабағы қалың көптің 

назарына ұсынылады. Ақыл мен ажардың тең келмей, жеңілтектіктің ащы сабағы Ботагөз 

өміріне арқау етіледі. Керісінше, Асылгүл («Махаббат жыры»), Ғайни («Ғажап адам») 

бейнелері адамдық болмысымен, жан сұлулығы, сезім сырларымен табиғи өрбітіп, сол 

арқылы тақырып табиғатын, кейіпкерлер жүйесін, олардың өзара үйлесім-сипаттарын 

көркем, бейнелі түрде баяндайды. Романның жазылу тарихы, жарық көру жайы жөнінде 

жазушы еңбектерінде әр кез сөз етілген-ді. Осы жайттарды негізгі назарда ұстасақ, жазушы 

басты туындысын жазуға үлкен дайындықпен келгені байқалады. 

Алдымен халық әдебиеті материалдарын, ондағы ұлттық-рухани құндылықтарды, адам 
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факторына қатысты сапалық белгілерді, даналық мәйектеріне жіті ден қояды. 

Жазушы мұраты мен ізденістеріне сергек көңілмен қарасақ, адамның жастық кезеңіне 

зор маңыз беріп, адамгершілік иірімдеріне, ұлттық дәстүр өнегелеріне, сыйластық 

сырларына қоғамдық-әлеуметтік сипаттар дарытқанын аңғарар едік. 

Сондай-ақ, өмір оқиғалары мен шындықтарын нақтылы кейіпкерлер болмысы, 

көзқарасы мен іс-әрекеттері арқылы сенімді суреттеп, қалың көптің қызығушылығын еселеп 

арттыра түсті. 

Романдағы жастық пен достық, махаббат тақырыптары ұлттық ерекшеліктерімізге, 

адами-имандық мәселелеріне сай сенімді өріс алады. Негізгі кейіпкерлер (Ербол, Меңтай 

т.б.) бойындағы ізгілікті қасиеттер, сыйластық иірімдерінен де ұлттық қасиеттеріміз, адами 

құндылықтар молынан ұшырасады. Мұның бәрінен жазушы еңбегі, басты туындының 

жазылу тарихына қатысты көзқарас, қолтаңба мәнері терең танылады. 

Алғашқы очерк, әңгімелер жинағы «Алыстағы ауданда» деген атпен 1956 жылы жарық 

көрген. Алпысыншы жылдардан бастап біржола көркем прозаға ауысты. Жиырмадан астам 

кітабы шыққан : «Махаббат жыры» (повестер, 1964), «Тоғыз толғау» (1977), «Автопортрет» 

(әдеби портреттер, 1977), «Махаббат, қызық мол жылдар» (1970) романы және «Ақиқат пен 

аңыз» (1976) роман-диалогі, «Екі естелік» (1985), «Жамбылға хат» атты әскери естеліктері 

(1996) т.б. 

Бұл туындылардың бірқатары «Жазушы» баспасынан бірнеше дүркін орыс тілінде де 

басылып шықты. «Песня любви» (1965, 1975, 1982), «Истина и легенда» (1982), Мәскеудің 

«Советский писатель» баспасынан «Истина и легенда (1980) және «Дорогой памяти» (1985) 

кітаптары жарық көрді. «Ақиқат пен аңыз» роман-диалогі украин («Дніпро», 1984) және чех 

(1985) тілдеріне аударылып жарияланды. Жеке шығармалары қырғыз, өзбек, тәжік, 

молдован, татар, якут тілдеріне аударылған.  

1980 жылы «Ақиқат пен аңыз» роман-диалогі үшін Қазақ КСР-інің Абай атындағы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілді. И. Буниннің шығармаларын, 

М. Шолоховтың «Адам тағдыры», П. Павленконың «Жарияланбаған хат» әңгімелерін, А. 

Якобсонның «Қорқау» пьесасын және басқа туындыларын қазақшалады.  

ІІ дәрежелі Даңқ, «Құрмет Белгісі», Халықтар достығы және ІІ дәрежелі Отан соғысы 

ордендерімен, «Батырлығы үшін», «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында 

Германияны жеңгені үшін», «Тың және тыңайған жерлерді игергені үшін» медальдарымен, 

үш мәрте Қазақ КССРЖоғарғы Кеңесінің Құрмет Грамотасымен марапатталды (1962, 1972, 

1982). Қазақстанның Халық жазушысы [1, 455 б.].  

«Ақиқат пен аңыз» роман-диалогі үшін жазушыға ҚР Абай атындағы Мемлекеттік 

сыйлығы берілді. Әзілхан Нұршайықов көркем әдебиетке құлаш ұрған кезде-ақ ұлт 

адамдарының жарқын істері жайлы, олардың ішкі жан дүниесінің сұлулығы жайлы, туған 

Отанға сүйіспеншілігі жайлы толғана жазуды мұрат тұтқан қаламгер. Барлық қазақ 

жазушылары сияқты ол да адамгершілікті, жаңа адамға лайық адамгершілікті жырлау, 

дәріптеу міндетін мақсат тұтты. Уақытты, дәуір шындығын көркем сөзбен бейнелеуге 

ұмтылды. Қаһармандықты жырлау сонау Гомер заманынан бастау алады десек, Әзілхан 

Нұршайықов та өзінің міндетін анық, шын қаһарманды дәл танып, қалың көпшілікке 

таныстыру деп түсінеді. Қаһармандық – бұл бүгінгі өміріміздің де анық белгісі. Қаһарман тек 

әр заман, әрқилы уақыт өлшемінен өлшенеді, бейнелі, белгілі бір үлгіге айналады. Оның 

очерктері мен көлемді мақалаларының кейіпкерлері шын мәнінде өз дәуірінің, өз уақытының 

қаһармандары болатын. Сол алғашқы очерктерінен-ақ Әзілхан Нұршайықов жасанды 

сұлулыққа, әсіре қызыға ұмтылмайды. Не мәселені көтерсе де оқиғаны нақты өмірден алады, 

адамдардың жан құбылысын, мінез – құбылысын көркем кестелеуге қадам жасайды. Оның 

очерктерінің көркем әңгіме деңгейіне көтерілуінің басты сыры осында болса керек. Тағы бір 

тоқталып кетер мәселе, Ә. Нұршайықов жасық, осал, күйрек адамдарды өз шығармаларына 

кейіпкер етіп алмайды. «Махаббат, қызық мол жылдар» романында негізінен романтикалық 

кейіпкерлердің кең көрініс табатынының негізгі сыры да осында.  

Әзілхан Нұршайықов қасиетті қаламы арқылы өз дәуірін тарихқа айналдырады. Ерте 
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есейген еңселі мен тамырын тарихтың терең қойнауларынан тартқан тағлымды жұрттардың 

қай-қайсысы да өткен күнге өз көзімен қарайды. Кешегісін айтқанда келешегін ойға алып 

отырады. Осы тұрғыдан келгенде «Махаббат, қызық мол жылдар» романы да тарихқа, ұлт 

тарихына, ұлт мәдениетінің тарихына айналып барады. Ендеше, біз романды бүгінгі күннің 

талқы таразысынан өткізгенде ондағы кейіпкерлердің өмір сүрген уақытын да есімізден 

шығармауымыз керек. Әзілхан Нұршайықов «Махаббат, қызық мол жылдар» романын 

жазарға дейін осындай өмір жолынан өтіп келген қаламгер. Оның қаламынан шыққан көркем 

туындылар әдебиетсүйер қауым тарапынан ыстық ықыласқа, үлкен қызығушылыққа ие 

болып жатса оның ең бірінші себебі жазушының өмір көргендігінде, сол көргенін өнермен 

өре білетіндігінде болса керек.  

Біздіңше, Ә.Нұршайықов шығармашылығы аса бай әрі өмір-тұрмыстан туындаған оқиға, 

шындықтар нақты да көркем бейнеленеді. Өмір өрнектері, еңбек адамдары, жастардың тәлім-

тәрбиесі т.т. жүйелі жеткізіледі. Ой құнары, тіл бедері, стиль сипаттары бейнелі де бедерлі. 

Өмір – ұстаз, өнеге, тәжірибе тәлімі екенін сәт сайын сезініп келеміз. Даналардан 

шыққан сөзге ден қойсақ, Өмір мен Уақыт - адамға берілген шетсіз де шексіз мол 

мүмкіндіктер әрі қызық та қимас, ғажайып та ғаламат, сәулелі сәттер болыптабылады. Өмір 

мен Уақыттың бағасы мен салмағын, сыр-сипатын негізгі нысана, басты бағдаршам 

еткендердің бірі - Әзілхан Нұршайықов болып табылады. 

Журналист-жазушы Ә.Нұршайықов туралы төмендегі сөздерді айтуға болады:  

- өмірі өнеге, сөзі мен ісінде бірлік, байланыс бары байқалады;  

- жылы жүзін, шағын бойы мен денесін байыпты байсалдылығы, қарапайым да 

кішіпейілділігі байытып та, толықтырып та тұрады;  

- жинақы да таза, сырбаз болмысын еңбекқорлығы, сезімталдығы, табандылығы, 

тиянақтылығы, ұқыптылығы жан жылуымен нұрландырып, биік-белестерге асқақтата түседі; 

- маңыздысы, жазушы еңбегі мен шығармашылық мұрасынан адам әлемі, еңбек сипаты, 

өмір өрнектері мен достық дастандары кең орын алады. Бұл белгі-ерекшеліктері - 

Ә.Нұршайықовтың өмірі мен қоғамдық қызметінен, шығармашылық мұрасынан да терең 

танылады.  

Ә.Нұршайықовтың өмірі мен өнегесіне, шығармашылық мұра-мирастарына байыппен 

назар аударсақ, онда: жазушы еңбегіне аса құрметпен қарайтыны, қалам мен қағаздың 

құдірет-киесін терең сезінетіні, халықтық тағлиматтарға зор маңыз беретіні, ұстаздары мен 

тұстарына, жас қаламгерлер менәдебиетшілерге, студент жастарға қамқор көңілін бүкпесіз 

білдіріп, кең құшағын айқара ашатыны айқын аңғарылады. Бұл белгі-ерекшеліктер - жазушы 

еңбегі мен шығармашылығынан, әр жанрдағы туындыларынан терең танылады. 

Журналист-жазушы Ә.Нұршайықовтың шығармашылық мұрасына жіті көзбен ден қойсақ, 

көптеген қаламгерлер секілді - өлең-өнерді өмірдің басты мұраттарының бірі ретінде ерте серік 

еткені, сол арқылы айнала әлемді, адам қайратын, еңбек сипатын, жастық-достық сырларын қал-

қадерінше көңіл көрігінде қорытып, көркемдік көкжиегіне еркін де сергек, серпінді түрде құлаш 

сермеуі терең танылады. Айқын аңғарылатыны: көзбен көріп, көңілмен сезінген қайсібір 

құбылыс, көріністерді қаз-қалпында табиғи баяндап, жүйелі де жеңіл жеткізеді. Ой мен сөз, сыр 

мен сезім тұтастығында да бірлік-байланыс мұраттары айқын. Жан жылуы мен көңіл шуағынан 

мол мейірім, сән салтанат сипаттары сезіледі, терең талғам мен тебіреніс-тербелістердің де бары 

байқалады. Әрине, алғашқы тұста көне кезеңнің шежіре-жазбалары-"Мың бір түн", "Рүстем-

Зораб", "Сейфүлмәлік", "Шәкір-Шәкірат", "Қалқаман- Мамыр", "Еңлік-Кебек", "Айман-

Шолпан", "Қыз Жібек", "Тауке батыр", "Түсіпхан" т.т. аңыз-әңгіме, батырлар жыры, дастан-

хиссаларды жиі оқып, жаттап өскен жас талап оны жақын-жуыққа, әр алуан басқосу кештерде 

нақышына келтіріп орындап, әрі көңіл-жүрекке берік ұялатқандықтан, өміріне арқау еткендіктен 

туған ауылында «өлеңші бала» атанады.  

Жазушы еңбегі мен шығармашылық мұраттарына жіті көз, сергек көңілмен ден қояр 

болсақ, сөз өнерінің арғы-бергі тарихынан бастап, оның танымал тұлға-мақтаныштары - Әл-

Фараби, Қорқыт, Асан қайғы, Бұқар, Дулат, Махамбет, Абай,  А.Байтұрсынов, Қ.Бөкейхан, 

Ж.Аймауытұлы, М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсрепов, Ғ.Мұстафин т.б. өмірі мен кезеңі 
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хақында, ең негізгісі ұлт мұраты, руханият мәселелеріне зор маңыз, мән беретіні байқалар 

еді. Осының бәрінен, әрине сөз өнеріне, қаламгер мұратына, көзқарасы мен қолтаңбасына 

ерекше мән береді. Ә.Нұршайықов «Жалын» журналына берген интервьюінде жазушылық 

өнерге келу жолын, атап айтқанда, өлең өлкесіндегі алғашқы қадамдары хақында 

төмендегіше еске алады: «- Мен жазушылыққа кеш келдім. Ерте туып, кеш қалған сияқты 

болдым. Сол себептен де шығарманы өз тұрғыластарымның ішінде ең аз жазған 

жазушылардың бірімін. Олай дейтінім, мен өлеңді он төрт жасымнан бастадым. Алғашқы 

шағын өлеңдерім мектеп қабырға газетінің, Жарма аудандық (Семей облысы) «Социалистік 

еңбек» газетінің беттерінде жарияланды. Атақты композитор анамыз Дина Нүрпейісованы 

көріп, күйін тыңдағанда шығарған «Домбыра» деген тұңғыш толғауым 1938 жылы Семей 

облыстық «Екпінді» газетінде шықты. Осыдан бастап өлеңдерім баспасөз бетінде дүркін-

дүркін жарық көріп тұрды. 

Бала күнімде алғашында ақын, артынан инженер болсам деп арман еттім. Соңғы 

арманға табан тіреп, ауылдан жетіжылдық мектепті бітіргеннен кейін, Алматыдағы, ол кезде 

таукен институты аталатын (қазіргі политехникалық) оқу орнының жұмысшы факультетіне 

түстім. Семейдегі Абай атындағы Қазақ педагогикалық училищесіне барып оқуға мәжбүр 

болдым. Осы кезде инженер болу үміті өшіп, ақындық арман қайта оянды. 1940 жылы 

шыққан «Көрікті бақшаның гүлдері» деген Қазақстан пионерлері мен мектеп оқушылары 

творчествосының жинағына «Ульба» деген өлеңім кірді. Республикалық «Пионер» 

журналының беттерінде «Күзетте», «Біздің колхозда», «Бір» деген және басқа өлендерім 

басылды [2, 30 б.]. 

Жоғарыдағы жайттардан, яки ой мен сөздің жүйесі етілген Ә.Нұршайықовтың ақындық 

мұрасы хақындағы ойлар мен толғаныстардан: өлең-өнер, һәм жан жылуы мен жүректің 

сәулесі, көңілдің нұры, табиғат сыйы екендігі айқын аңғарылады.  

Қоғам дамуына, өмір өрнегіне жіті назар салсақ, әңгіме арқауы етерлік жайттар 

жетерлік. Алайда, көрген-білгенді қаз-қалпында қағазға түсіру - сөз өнеріне жат құбылыс. 

Кез келген ақын-жазушының өмірді танып-түсінуі, зерттеп-зерделеуі түрліше болып 

келеді. Журналист табиғаты туралы да осыны айтуға болады. Бұл ретте, әрине «қазақтың 

Овечкині» атанған - Ә.Нұршайықовтың журналистік еңбегі, ізденісі мен көзқарасы, 

қолтаңбасы мен шеберлігі кім-кімге де ой саларлық әрі тағылымды-ғибратты болып 

табылады. Айталық, «Алыстағы ауданда», «Тың астығы», «Ертіс жағасында», «Жомарт 

өлке», «Село коммунистері», «Комбайншы» сынды очерктер мұраты мен табиғатынан 

ізденіс арналары, көзқарас пен қолтаңба, адам өмірі мен еңбегі, ел-жер тағдыры, сайын дала, 

шалқар көл көріністері кең орын алады. Журналистік зерттеу, көңіл күнделігі мен өмір 

өрнектері, адам еңбегі мен қайраты, кезең-уақыт сырлары әсерлі әлемнен туған дерек көздері 

шынайы штрих, детальдар негізінде бейнелі беріледі. Қоғам, кезең көріністері, өмірдің ағыс-

арнасы, адам мұраты мен еңбек ырғақтары көтеріңкі серпін, сезіммен, публицистік сарын, 

сипаттармен сенімді суреттеледі. 

Ә. Нұршайықов 1960 жылдардан бастап біржола көркем прозаға ден қойды. Бұл 

бағытта - «Махаббат жыры» (1964), «Әсем» (1966), «Батырдың өмірі» (1969), «Мен 

журналиспін» (1978), «Тоғыз толғау» (1977), «Автопортрет» (1977), «Екі естелік » (1985), 

«Махаббат, қызық мол жылдар» (1970, 1972, 1979, 1980, 2002), « Ақиқат пен аңыз» (1976, 

1978, 1980), «Өмір өрнектері» (1987, 2000), «Қаламгер және оның достары» (2000)т.т. 

әңгімелері мен повестері, бірнеше романдары және Күнделік мұралары, естеліктері жарық 

көрді. Бұл еңбектердің бірсыпырасы республикалық баспалардан орыс тілінде, жекелеген 

шығармалары қырғыз, өзбек, тәжік, молдаван, татар, якут тілдеріне аударылды. 

Ә. Нұршайықов шығармаларына - ізденіс, суреткерлік, шеберлік тән. Ол қай жанрда 

жазса да туындының тартымдылығын, көркемдігі мен түрлі ерекшелігіне мән береді. Оның 

шығармаларының - очерк-эссе, очерк-әңгіме, естелік-очерк. роман-диалог, повесть-монолог, 

естелік-әңгіме, әдеби күнделік, эпистолярлық роман т.т. болып келуі осыған нақтылыдәлел 

болады. 

Ә. Нұршайықовтың көркем прозасындағы күнделік үлгісі -«Ескі дәптер», қолжазба хат 
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түрі - «Ботагөз», баяндау мәнері – «Әсем», «Махаббат жыры», «Ғажайып адам», жастар 

конференциясы – «Талқы», колхоз еңбекшілерінің өмір-тұрмысы – «Комбайншы», аудан 

көріністері – «Алыстағы ауданда», майдан жазбалары – «Ер Төлеген», «Мәншүк әні», 

гвардия полковнигі Б. Момышұлы қаһармандығын роман-диалог үлгісінде көрсеткен – 

«Ақиқат пен аңыз», жастық пен достық, махаббат мерейін асқақтатқан – «Махаббат, қызық 

мол жылдар» романы, әдеби портреттер мен естелік-әңгемелер топтамасы - «Автопортрет», 

қойын дәптерлер сыры – «Өмір өрнектері», жас қаламгерлер ұстазы, азамат-жазушы  

М. Иманжановтың қысқа ғұмырына негізделген – «Қаламгер және оның достары» т.т. 

туындылары елдік пек ерлік салттарын, азаматтық пен адамгершілік сипаттарын, ұлылық 

пен кішілік иірімдерін, игілік пен ізгілік іздерін кемел, көркем,шебер жеткізеді. 

«Махаббат, қызық мол жылдар» романы бірнеше рет басылды (1970, 1972, 1979, 1980, 

2002 ж.ж.). Романға 1970 жылдың 19 қаңтарында күндізгі сағат 14-те соңғы нүкте қойылып, 

сол жылы жарық көреді (Өмір өрнектері.- А, 1987.-94 бет; – Жазушы роман атына 

байланысты әдебиетші-ғалым М. Дүйсеновпен ақылдасып – «Махаббат, қызық мол 

жылдар»деп ат қояды. 

Роман  жазушы-ұстаз, жас каламгерлердің қамқоры М. Иманжановқа арналған. Роман 

қазақ әдебиетіндегі махаббат тақырыбы, оны қалай жазу хақындағы асыл мұрат, ойлы 

ізденіс, көзқарастардан бастау алады. Бұдан кейінгі жерде-пролог, эпилог орнына берілген 

бірер бетте: Тургенов, Пришвиннің күнделік-жазбаларынан орын алған махаббат туралы 

ойлар мен көзқарастары көпшілік, оқырман назарына ұсынылады. Мұнда: Махаббат мәні, 

адам өміріндегі сыр-сезім сипаты, жастық-достық шыңы-ғашықтық пен сүйіспеншілік 

салтанаты биік белестерден ту етіп  көтеріледі. Адам өмірі мен мәніне ден қойылады. 

Романның жарқын да әсерлі тұстарыныңбірі -университеттегі профессор М. Әуеновтың 

дәрісі болып табылады. Біздіңше, М. Әуенов (М. Әуезов) дәрісі білім-біліктің биікүлгісін, 

тақырыпқа адалдықтың, ой мен сөздің бірлік, жүйесінен тұрады. М. Әуенов дәрісін 

студенттердің қабылдауы, ұлттық мұрат, руханиятқа құштар көңіл, көзқарастары нанымды, 

әсерлі беріледі.  Ең негізгісі, М. Әуенов дәрісі - білім мен біліктің, шеберлік пен шешендіктің 

биік үлгісін танытады. Ұстаз ұлағаты, жан жылуы мен мейірім шуағыда дәріс 

тағылымдарын, руханияттың өріс-өнегесін кең көлемде көрсетеді. М. Әуенов әлемінің бір 

сыры, мың қыры,мол тағылымы осы. 

Роман табиғаты студент жастар өмірін арқау етсе де қалың.  Қызыға оқып, жадына 

мықтап ұялап қалар бедерлі көріністер де бар (Ербол-Ментай, Заман-Тана, Жомартбек, 

Майра т.т), керісінше жат әрекет, көзқарастарымен көңілге көлеңке түсіріп, жанды жаралар 

көрініс - құбылыстар да орын алған (колхоз төрағасы-Бүркітбайдың студент Сәлиманы айла-

амалын асырып, өзіне әйел етіп алуы, Тұмажан Ошақбаевтің қыз туралы тар түсініп, осы 

мақсатпен-Меңтай жанын, жүрегінжаралауы т.т.). Қысқасы, Ә.Нұршайықов өз кезеңінің 

қоғамдық құбылыстарын, өмір-уақыт тынысын, студент жастар мен олардың бір-біріне 

қатынас-көзқарастарын жан-жақты суреттеп, Ербол мен Меңтайдың махаббаттары арқылы-

Адамдық істі, Әділеттік жолды ардақтап-әспеттейді. Достық жыры мен Сүйіспеншілік 

сырының салтанат құрған сәтін кең көлемде көрсетеді. 

Ә.Нұршайықовтың талант пен тәжірибе тәлімін, көзқарас пен қолтаңба мәнерін 

танытатын туындысы – «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы (1976, 1978, 1980). Осы үшін 

роман авторына Абай атындағы Мемлекеттік сыйлығы берілді (1980). Романнан журналистік 

қолтаңба, өткір диалог, нақтылы дерек көздері бірден байқалар еді. «Ақиқат пен аңыз» қалай 

туды?» деген мақаладан «Жұлдыз» журналының тапсырмасы түрткі болғанын, интервью 

үлгісі болашақ романның жанры мен стилін айқындағанын аңғарар едік. Роман-диалог үлгісі 

бұған дейін қазақ әдебиетінде болмағанын ескерсек, күрделі жанр-роман мүмкіндігі зорая 

түскені танылады. 

«Ақиқат пен аңыз» - Отан үшін от кешіп, өмірін оққа байлаған, халқымыздың біртуар 

тұғырлы тұлғасы-Бауыржан Момышұлының бастан өткерген оқиғаларын көркем, сырлы 

суреттеген туынды. 

Б.Момышұлы өзі көріп, куәсі болған жайттарды байыпты қарап, жүйелі сөз өтеді. 
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Дерекпен сөйлейді, Ұлы Отан соғысы жауынгерлердің ерлік істеріне, жеңістің 

маңызынадұрыс қорытынды жасайды. Романның өріс-арнасынан, сұхбат барысы мен 

сырынан екі түрлі мінез сипатын (бірі-қатал, екіншісі-жұмсақ), ортақ тұстарын (адалдық, сөз 

бен істегі бірлік) айқын аңғарамыз. 

Романның диалог үлгісінде өріс алуы жазушыға мол мүмкіндіктер берген. Алдымен, Ә. 

Нұршайықовтың өзі де толарсақтан қан кешіп, қалам ұстағандықтан-соғыстың қасіреті мен 

шындықтарын жетік білсе, кейінгі кезекте Б. Момышұлының батырлық болмысы мен 

қаһармандық ерліктерін әр алуан оқиға, түрлі шегіністер дерек пен дәйек көздері, тәлім-

тәрбие арналары негізінде көркем, шыншыл суреттейді. 

Ә. Нұршайықов журналист жолы, жазушы еңбегі, шығармашылық жұмыстың қыр-

сыры туралы көзқарастары мен толғам-толғаныстарын - «Өмір өрнектері» сынды әдеби 

күнделіктері «Қаламгер және оның достары» атты эпистолярлық романы дәлел-

деректерімен, өмір-уақыт, тұрмыс туралы ақиқат жайттарға толы шындық сырларымен 

байытып, кең көлемде толыға түскені айқын аңғарылады.  
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ПЕРЕВОД ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ  

С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ 

 

Жизнь человека тесно связана с различными местами, которые обозначаются с 

помощью особых слов – географических названий, или топонимов (от греческого слова topos 

«место» и «onoma/onyma» имя, название).Изучением географических названий, выявлением 

их своеобразия, историей возникновения и анализом изначального значения слов, от которых 

они образованы, занимается топонимика – одна из отраслей языкознания, или лингвистики. 

Мы с уверенностью можем сказать, что трудно представить себе современный мир без 

географических имен. Каждый топоним несет разнообразную информацию: географическую, 

лингвистическую, историческую, так как географические названия – это результат 

исторических условий эпох, когда они возникали, формировались и распространялись в тех 

или иных странах. 

Проблемами топонимики занимались такие российские лингвисты, как  

А.В. Суперанская, В. И. Даль, Л. В. Успенский. Большой вклад в изучение английских 

топонимов внесли шведский лингвист Э. Эквол, английский лингвист Р. Коутс. Также 

исследованием топонимов занимались такие лингвисты, как А. Смит, Г. Стюард, В. Уотсон, 

О. Падель др. 

Топонимия Англии рассматривает языковое происхождение географических названий в 

Англии, и тенденции в именовании. Английская топонимика богата, сложна и разнообразные 

современные интерпретации склонны быть неточными. Многие английские имена были 

повреждены и стерты на протяжении многих лет, в связи с изменениями в языке и культуре, 

которые вызвали потерю первоначальных значений. В некоторых случаях слова, 

используемые в географических названиях, взяты из языков, которые уже исчезли и которые 

не имеют известных существующих определений, или географические названия могут быть 
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сочетанием между двумя языками из разных периодов. 

Онома стика (от др.-греч. ὀνομαστική – искусство давать имена) – раздел языкознания, 

изучающий любые собственные имена, историю их возникновения и трансформации в 

результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием из 

других языков. В более узком значении ономастика – это собственные имена различных 

типов, совокупность ономастических слов, – ономастическая (онимическая) лексика. Таким 

образом, предметом изучения ономастики является о ним (собственное имя), который служит 

для выделения именуемого им объекта среди других объектов. 

Основные виды перевода 

Устный последовательный перевод – это тот вид перевода, в котором человечество 

нуждается больше всего; по-видимому, такая ситуация сохранится и в будущем. Переводчик 

переводит на слух 1-2 фразы или несколько больший фрагмент устного текста, который 

произносит оратор (или участник беседы), причем сразу после того как эти несколько фраз 

произнесены. Такой вид перевода часто называют абзацно-фразовым переводом. Чаще всего 

переводчик находится непосредственно рядом с говорящим, поэтому может видеть в мимику 

и жестикуляцию, что помогает правильно понять смысл сказанного. Однако иногда 

переводчик находится вне поля зрения аудитории, в кабине или за сценой, и воспринимает 

речь через наушники; и в этом случае возможность наблюдать оратора хотя бы издали очень 

важна.Задача устного переводчика, переводящего последовательно, заключается в том, 

чтобы запомнить смысл значительного фрагмента текста и затем воспроизвести его на 

другом языке, сохраняя не только познавательную информацию, но и по возможности стиль 

оратора, а также эмоциональную информацию, т. е. те эмоции, которые оратор вкладывает в 

свою речь.Следовательно, такому переводчику необходимо иметь развитую память,умение 

на ходу ориентироваться в стиле, обладать некоторыми актерскими данными. 

Самый простой для переводчика вариант последовательного перевода – это перевод 

официального доклада, сообщения или речи. В этом случае, как правило, заранее можно 

получить текст всего доклада или хотя бы узнать его тему. Переводчик имеет возможность 

изучить текст доклада, познакомиться со специальной литературой по теме, составить 

тезаурус – списки слов по теме с соответствиями.  

Устный последовательный перевод может быть односторонним и двусторонним. 

Односторонний перевод предполагает, что данный переводчик переводит только с 

иностранного языка на родной, а с родного языка на иностранный переводит другой 

переводчик (как правило, носитель языка перевода). В современной международной 

переводческой практике этот вариант считается приоритетным. Двусторонний перевод 

означает ситуацию, когда один и тот же переводчик переводит все выступления и с 

иностранного языка на родной, и с родного на иностранный. 

Синхронный перевод. 

При синхронном переводе текст переводится почти одновременно с его произнесением 

(с небольшим отставанием). Поскольку он требует от переводчика навыка одновременно 

слушать, понимать, переводить и говорить, этот вид перевода общепризнанно считается 

самым сложным.При синхронном переводе переводчик находится в изолированной кабине и 

оратора видит либо издали через специальное окно, либо на экране монитора, а слышит его 

речь через наушники. Поскольку перевод транслируется в зал также через наушники, 

которыми снабжено каждое кресло в конференц-зале, особенно важно сохранять чистоту 

эфира, не допускать посторонних шумов, разговоров, покашливаний, так называемого 

эфирного «сора». Еще большее значение, чем при последовательном переводе, приобретает 

чистота речи переводчика, его дикция, артикуляционная правильность устной речи, 

отсутствие сорных слов и звуков типа «м-м-м», «э-э», «значит», «как бы». Также чистым, 

«поставленным», должен быть и тембр голоса. Неизбежная опасность при синхронном переводе 

– перенапряжение голоса, поскольку скорость речи, как правило, выше нормальной за счет 

отсутствия пауз.Синхронные переводчики работают в парах, сменяясь каждые 10-20 минут. 

Переводчик, сменившись, продолжает следить за речью оратора и использует свободное время, 
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наводя необходимые справки по словарям и материалам конференции, а если надо, то и 

помогает своему напарнику.Синхронный перевод осуществляется по очень коротким сегментам 

текста, которые и служат в данном случае минимальными единицами перевода, поэтому 

ведущим навыком при этом виде перевода, помогающим обеспечить его эквивалентность, 

является навык прогнозирования. Но и при развитом навыке прогнозирования, т. е. предвидения 

того, что скажет оратор, ошибки неизбежны. Ошибки переводчик старается исправить, вводя 

корригирующую информацию в свою последующую речь, и на это тратится некоторое время. 

Переводчик находится непосредственно рядом с человеком или группой людей, для которых 

переводит, и тихо, вполголоса или шепотом, чтобы не помешать остальным присутствующим 

(за что и был в среде профессионалов прозван «шептуном»), переводит для них содержание речи 

оратора или участника дискуссии.  

Перевод с листа. 

Перевод с листа кажется многим одним из самых легких видов устного перевода. 

Однако это лишь внешнее впечатление. Переводу с листа обучают во всех крупных 

переводческих учебных заведениях, и это обучение длится немалый срок. В чем же его 

сложность? Переводчику необходимо без подготовки (или с очень небольшой подготовкой в 

несколько минут) перевести письменный текст вслух, как бы «считывая» его с листа. 

Казалось бы, все очень просто. Память напрягать не надо, письменная опора всегда перед 

глазами. Однако, в отличие от письменного переводчика, переводчик с листа не может 

полноценно опираться на весь текст. Он должен обладать умением быстро, по нескольким 

симптомам определить тип текста, его стилистическую специфику, суть проблемы, 

обсуждаемой в тексте, тематику и область знаний. Даже в самом легком случае, если 

требуется перевести деловое письмо, текст может быть осложнен терминологией, 

специфическими оборотами речи. В более сложных случаях с листа приходится переводить 

резолюции, декларации, манифесты, т.е. документы, имеющие правовой статус и требующие 

особой точности при переводе. 

Письменный перевод, т. е. перевыражение письменного текста, созданного на одном 

языке, в письменный текст на другом языке, при широчайшем разнообразии письменных 

текстов, имеет всегда одну и ту же схему и предполагает обычно следующую 

последовательность действий: сначала переводчик знакомится с текстом оригинала; затем, 

произведя предварительный предпереводческий анализ, т. е. выявив тип текста, жанровые и 

стилистические признаки, тему и область знаний, с которыми связан текст, он приступает к 

созданию текста перевода. При необходимости письменный переводчик привлекает 

различные вспомогательные источники информации, которые обеспечат ему фоновые 

знания о тексте: словари, справочники, консультации со специалистами. Закончив перевод, 

переводчик сверяет, правит и редактирует собственный текст, затем оформляет и передает 

заказчику. Если текст предназначен для публикации, то после переводчика (но в контакте с 

ним) над текстом работают редакторы и корректоры. Письменные переводчики иногда 

специализируются на текстах определенного типа. В первую очередь это касается текстов, 

обладающих правовым статусом. Поэтому нотариальные переводчики, судебные 

переводчики имеют особый сертификат, подтверждающий их полномочия, и собственную 

именную печать. Штатные переводчики в фирмах, на предприятиях, в конструкторских бюро 

специализируются на той области техники и производства, которыми занимаются их фирмы. 

Особую категорию составляют переводчики художественной литературы. Это обычно люди 

с высоким творческим потенциалом, писательскими наклонностями и широкой 

филологической образованностью. Вместе с тем стоит отметить, что современная 

потребность в письменных переводных текстах в мире столь велика и разностороння, что 

большинству переводчиков приходится быть специалистами широкого профиля и 

переводить тексты разного типа и разной тематики. Гибкость, быстрая переключаемость и 

привычка постоянно впитывать новое помогают современным переводчикам быстро освоить 

любой текст. 
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Топонимия Англии рассматривает языковое происхождение географических названий в 

Англии, и тенденции в именовании. Английская топонимика богата, сложна и разнообразные 

современные интерпретации склонны быть неточными. Многие английские имена были 

повреждены и стерты на протяжении многих лет, в связи с изменениями в языке и культуре, 

которые вызвали потерю первоначальных значений. В некоторых случаях слова, 

используемые в географических названиях, взяты из языков, которые уже исчезли и которые 

не имеют известных существующих определений, или географические названия могут быть 

сочетанием между двумя языками из разных периодов. 

В ходе исследования было выявлено, что комплексность и многообразность топонимии 

Великобритании связана с тем, что исторически страну населяло множество народов. 

Кельты, римляне, англосаксы, викинги и норманны не только внесли свой вклад в развитие 

английской культуры и языка, но и также повлияли на топонимию Британский островов.  

Можно заключить, что такое большое количество языковых источников затрудняет 

исследование топонимов Великобритании. В результате изменений, происходивших в языке 

и культуре, многочисленные формы и значения географических названий были искажены 

или вовсе утеряны. 
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ДИСКУРСТЫ ТАЛДАУ: МӘТІН, ШЫҒАРМА ЖӘНЕ КЕЙІПКЕРЛІК ӨРІС 

 

Көркем мәтіннің ақпараттық деңгейін көркемдік, эстетикалық, танымдық тұрғыда 

талқылау – бүгінгі таңдағы әдеби зерттеу бағытындағы дискурстық талдаудағы маңызды 

мәселелерінің бірі. Мәтін – мәнмәтін – шығарма – дискурс желісінде талқылау осы 

ұғымдардың жақындығы мен алшақтығын, әрқайсысының ұғымдық аясын нақтылап алуды 

қажет етеді. 

Теоретиктер тұжырымдарына сүйене отырып, жинақтаған білім мен қалыптасқан ұғым 

тұрғысынан байыптар болсақ, мәтін (текст; text) – бұл жалпы тақырып төңірегінде біріккен, 

сабақтастық пен тұтастықтан тұратын, түрлі деңгейдегі ақпаратты жеткізетін мағыналы 

сөйлемдердің тізбегі болып табылады. Мәтін сөзінің этимологиясы мынадай семантикалық 

құрылымдардан тұрады: қаламгердің туындысы, осы туындының ішкі элементтерінің өзара 

байланыстылығы және туындының сапасы, яки ондағы шеберлік. Аталған үш семантикалық 

құрылымға сай оны үш пән – мәтінтану, герменевтика және  поэтиказерттейді. Мәтінтану 

қарастырылып отырған мәтіннің қай дәуірге немесе авторға тиесілі екендігін анықтаса, 

герменевтика мәтінді түсіндірумен айналысады. Поэтика мәтіннің қалай түзілгенін, оның 

көркемдік бітімі мен композициясын зерттейді.  

«Мәтін» мен «шығарма» ұғымдары синоним емес. Мәтін – бейне мен бейнелілікті 

материалды тұрғыда ұстаушы, ол қашан оқылғанда ғана шығармаға айналады. Ал, көркем 

шығарма болса өзін көркемдік тұтастықта танытатыны белгілі. Әдеби-көркем шығарма – 

үнемі қозғалыс үстінде болатын адам өмірінің қандай да бір шектеулі ортадағы көркем 

бітімі. Әдеби шығарма сонымен бірге – нақты ұғым.  

http://ru.knowledgr.com/com/00107513/
http://kk.sciencegraph.net/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.sciencegraph.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Филологиялық зерттеулерде ХХ ғасыр соңында мәтінмен қатарласа «дискурс» термині 

де қолданыла бастады.  

Қазіргі филологиялық аспектіде  дискурсқа қатысты пікірлер әр түрлі. «Дискурс» 

ұғымы тілдік қызметті, мәтінді, ой-толғамды да білдіретін көп сипатты термин.  

«Дискурс» термині көп мағыналы екенін естен шығармаған жөн. Дискурс теориясы 

антикалық риторикадан бастау алып, дербес сала ретінде ХХ ғ. 60 жылдарында қалыптасты. 

Бұл терминді ғалымдар мынадай мағыналарда қолданады: Дискурс (франц. Discours, ағылш. 

Discoursе) дегеніміз: 1) байланысқан мәтін; 2) мәтіннің айтылымдағы түрі; 3) диалог 

(сұхбат); 4) мағыналары жағынан өзара байланысқан сөздер тізбегі; 5) жазбаша немесе 

ауызша түрдегі сөйлеу шығармасы [1, 479].  

Т.А. Ван Дейк тұжырымына назар аударсақ, дискурс әлеуметтік-мәдени қарым-

қатынастың маңызды бөлшегі, оған тән ерекшелік белгілер – мақсат пен стиль [2]. 

М.Л.Макаров дискурсты формальді, функционалды және ситуациялық интерпретация 

көзқарасы тұрғысынан түсіндіреді [3]. 

Теоретиктер мәтін мен дискурс айырмасын талқылағанда, «мәтін дискурстың ең кіші 

әрі негізгі бірлігі» деген көзқарасқа көбірек тоқталады [4, 176]. 

Дискурс өзін түзіп шығаратын нақты мәтіннен тыс әрекет етсе де, түрлі мәтіндердің 

көмегі арқылы танылады. Мұндай жағдайда мәтінді  «дискурсты тұтастық» және дискурстың 

материалды жүзеге асырылуы ретінде қарастыру дұрысырақ.  

Сонымен, дискурс құрылымына жанрлық ерекшеліктен бастап, нарративтілік, яғни 

оқиға баяны, сол оқиғаға қатысушылар, оқиға өтетін мекеншақ, кейіпкерлерге берілетін 

мінездемелер кіруі заңды. Дискурсты талдау барысында мәтіннен шығармаға дейінгі 

аралықтағы барлық тілдік-бейнелілік сипат қамтылады. Бұл жерде мәтін – мәнмәтін – 

шығарма  байланысындағы негізгі желілер талқылаудың өзегіне айналады. 

XX-ХХІ ғасырдағы қазақ прозасы өзінің даму үдерісінде заман шындығы мен адам 

тағдырына терең үңіле отырып, олардың арасындағы үндестік пен қарама-қайшылықты түрлі 

пішінде баяндады. Солардың ішінде тәуелсіздік жылдары дүниеге келген прозалық 

туындыларда заман шырғалаңына тап болған адамның азап кешуі түрлі тәсілдермен 

бейнеленді. ХХ ғасырдың бас кезіндегі Ж.Аймауытовтың, Б.Майлиннің, М.Әуезовтің 

прозасынан бастау алып, кейінгі Ә.Кекілбаев, О.Бөкей, М.Мағауин, Т.Әбдіктің 

шығармаларында жалғасын тапқан заман мен адам қатынасы ұлттық әдебиетіміздегі арқалар 

жүгі ауыр тақырып болды. Заман мен адам қатынасында тұлғаланған кейіпкерлік өріс 

(персоносфера) аталмыш қаламгерлер туындылары арқылы айқындалды.  

Кейіпкерлік өріс, яки персоносфера дегеніміз – фольклорлық, әдеби, тарихи, діни 

кейіпкерлер «кеңістігі». Бұл жерде тек бір ғана ұлттық кейіпкерлік өріс емес, жекелеген 

адамның, әлеуметтік топтың, сондай-ақ күллі адамзаттық кейіпкерлік өріс туралы айтуға 

болатыны ерекше назарға алынады  [5,136]. 

Зерттеушілердің пікірінше, кейіпкерлік өрісті (персоносфераны) концептілік өрістен 

(концептосферадан) бөліп тұратын негізгі екі ерекшелік бар. Олардың біріншісін айтар 

болсақ, кейіпкерлік өріс – кескін-келбеті анықталған, дара сипатқа ие болған тұлғалар. 

Оқырманның бұл тұлғалардың ерекше қасиеттерін өздеріне өнеге тұтып, оларға тән 

қасиеттерді өз бойыңа орнықтыру мүмкіндігі де бар. Ал, екінші ерекшелік сипат ретінде 

поэтика мен риторикада «антономасия» деп аталатын, құбылысқа, белгілі бір жағдаятқа 

ерекше назар аудару мәселесі айтылады.  
Көркем прозадағы кейіпкерлік өріс, ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы әдеби 

үдеріске қатысты сөз қозғасақ,  Қамар сұлу, Жамал, Ғайша, Шұға бейнелерінен бастау алып, 
Шолпан, Қарагөз, Ұлжан, Зере, Әйгерім, т.б. түрлі сипатта көрінетін әйелдер образдары 
галереясын, көркем тұлғаланған Абай, Құнанбай, Әбдірахман, т.б. көптеген орталық 
қаһармандар бейнесімен айқындалады. Ал кешегі кеңестік империяның шынайы бет-
бейнесін айқара ашқан  «Тамұқтан келген адам»  (авторы – А.Смайыл) романы мен «Тұғыр 
мен ғұмыр» (авторы – Т.Әбдік) повесінде адам баласы тартқан азап пен көрген зәбірдің 
айғағы баяндау, суреттеулер арқылы шынайы көрсетіледі. Бұл аталған шығарма кейіпкерлері 



19 

 

заман зобалаңын, қылышынан қан тамған кесапат күндердің қатыгез де қанішер кейпін жан-
жүрегімен сезініп, басынан өткерген жандар. Қаламгерлер кейіпкердің ортамен қарым-
қатынасы, көзқарасы, күйініші, қасірет шегуі арқылы ащы шындықты жеткізеді. Кейiпкер, 
өзімізге белгілі, көркем шығармада әрекет ететін тұлға, ол кейде оқиғаға тiкелей қатысады 
немесе эпизодтарда ғана көрінуі мүмкін. Әдеби туынды құрылымындағы аса маңызды 
дискурстық элементтердің бірі де бірегейі де кейiпкер тағдыры болады.  

Мәтіннің мазмұнын ширыққан оқиға желісі құрайды. Ол оқиғаның барынша 
шиеленіскен тұсында кейіпкер болмысы мен мінезі, әрекеті, қасіреті көрінеді. «Тұғыр мен 
ғұмыр» повесінің көркемдік-бейнелілік құрылымындағы кейіпкер арқылы кешегі бір заманда 
халық басынан кешкен ауыр кезең көрініс береді. Мұндай кейіпкерлер қатарында Әлібек 
Жүнісов, Әділбек Жүнісов, Хакім Жүнісов (Х.Есенжанов: «Жүнісовтер трагедиясы»), 
Пахриддин, Шеге, Хансұлу (С.Елубаев: «Ақ боз үй», «Мінәжат»), Бәйкен, Асқар (Т.Әбдік: 
«Өліара»), Смайыл, Арыстан (А.Смайыл: «Тамұқтан келген адам»), т.б. кейіпкерлерді атауға 
болады. Бір дәуірдің шындығын көркем кеңістікке жинақтаған туындылардағы аталған 
кейіпкерлер тобы ұлттық прозадағы жаңа бір кейіпкерлер жүйесін, басқаша айтар болсақ, 
«заман зобалаңына тап келіп, азап шегуші» санаттағы кейіпкерлік өрісті түзеді. 

Мәтін қүрылымы мен шығарма мазмұны, оның көркемдік-эстетикалық нысаны – 
дискурсты талдауда назарға алынатын негізгі мәселелердің бірі. Осы талқылауда басты 
орында тұратын – кейіпкер тұлғасы. Өйткені, кез келген әдеби туынды – адам тағдырының, 
оның рухани бітімінің «алтын ордасы».   

Көркем туындыда оқырманға негізі айтар ойын мәтін астары арқылы жеткізу әдебиет 
сахнасында әр кезеңде көрініс тауып жатты. Бірақ, ХХ ғасырдың басында ұлттық 
әдебиетіміздегі көркем шығармада қаламгер ұстанымы мәтін астары арқылы көрініс табуы 
тарихи-әлеуметтік жағдайға байланысты еді. Сол кезеңде халқымыз тап болған 
қиыншылықтарға көз жұмып қарай алмаған, ұлтты ояту мақсатында шығармаларында 
ағартушылық бағытты ашық немесе мәтін астары арқылы жеткізген, қайтпас қайсарлық 
көрсеткен, ұлттық сананы, әдебиетті биікке көтерген – Алаш қайраткерлері-тін. Ә.Бөкейхан, 
А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, М.Жұмабайұлы, С.Торайғырұлы және тағы да басқа есіл 
боздақ дара ақындарымыздың шығармалары «цензура» бақылауында болғандықтан, 
оқырманға айтар ойын терең мәтін астары арқылы жеткізіп отырған. Әрине, тәуелсіздік 
алғалы бері, міне, жиырма жылдан астам уақыт өтті. Осы соңғы жылдары ұлттық 
руханиятымыздағы жаңғырулар халқымызды биік бір шыңға жетелеп келеді десек 
қателеспеспіз 

Көркем шығарма әдебиеттану ғылымында мәтін деп қарастырылады. Бірақ, көркем 
мәтін бұл көркем шығарманың өзі емес. Тұсында Г.М.Мучник: «Көркем мәтін – ол ауызша 
шығарманың коммуникативті бағыты, қабылдау үдерісі кезінде көрініс табатын эстетикалық 
құндылыққа ие дүние» [6,98], – десе, В.В.Савельева: «Көркем мәтін – шығармашылықтың 
сырлы нәтижесі; талқылаудың және саралаудың нысаны; қаламгер мен оқырманның дүниеге 
деген өзіндік көзқарасының нәтижесі; ол белгілі бір мәдениеттанудың феномены; 
лингвистикалық санаты; сублимацияның нәтижесі және невропатологияның куәлігінің 
айғағы; архетипиялық әлемі; психологиялық нақтылық» [7,18], – деп көркем мәтіннің 
табиғатын анықтап берген болатын. 

ХХ ғасырдың 70 жылдарына дейін лингвистика тарихи және құрылымдық тұрғыдан 
зерттеліп келген болатын. Лингвистика ғылымының жаңа зерттеу бағытының қалыптасуына 
қозғау салған күш тілді ой-санамен, таныммен, мәдениетпен, ұлттық құндылықтармен, жеке 
адамның (тілді қолданушының, сөйлеушінің) тұрмыс-тәжірибелік қызметімен тығыз 
байланыста қарастыру мәселесі деуге болады. Дискурстық талдау теориясы немесе 
дискурсология жаңа ғылым саласы ретінде тілді антропоөзектік парадигмаға сай зерделеуден 
туындады. Дискурсты арнайы зерттеуші ғалым К. Садирова: «Дискурс талдау теориясы 
пәнаралық сипаттағы ғылым саласы ретінде қалыптасты. Оның пәнаралық сипатта деп 
танылуының себебі дискурс коммуникациядағы ең маңызды, ажырамас агент болып 
саналатындығында, яғни дискурста мән, құндылық, бейне, пікір, менталды және виртуалды 
білім тасымалданады. Сондықтан да оллингвистиканың да, философияның да, 
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әлеуметтанудың да, психологияның да, өзге де пәндердің зерттеу нысаны бола алады. 
Гуманитарлық және әлеуметтік-саясаттану ғылымдарында дискурс талдау теориясын түрлі 
методологиялық тұрғыдан зерттеп, белгілі дәрежеде аталған ғылым саласының 
қалыптасуына атсалысқан ғылымдар бар. Олар: Тойн А. Ван Дейк, Якоб Торфинг, Марианна 
В. Йоргенсен, ЛуйзаФиллипс», - деп көрсетеді [8,160].  

Мәтін мен дискурстың тепе-тең ұғым емес екендігі ақиқат. «Тіл мәтінде орналасып, 

дискурста жанданады, туындайды» деген пікірге сүйенсек, мәтін мен дискурс қатынасы 

дискурстың динамикалық, ал мәтіннің статикалық (тұрақты, қозғалыссыз) сипаттары арқылы 

танылады деп түсінеміз. Мәселен, қандай да бір автордың көркем шығармасы біз қолға алып 

оқығанға дейін «тыныш күйінде» тұрып, мәтін ретінде танылса, оқырман қолына тиіп, 

коммуникациядағы тілдік құрылым - мәтіннің динамикалық күйіндегі сипатын дискурс деп 

тануымызға болады. Бұлжерде де тікелейболмаса да, автор мен оқырман (адресат пен 

адресант) арасында «хабар алысу» жүреді. Сондай-ақ, зерттеуші Н.Уәли көркем дискурстың 

құрылымы әлдеқайда күрделі болатынын көрсете отырып, оның ретін мынадай жүйеде 

көрсетеді: «мәтінге дейінгі бөлігінде автордың ойлаған көркем идеясы, сол идеяны тілдік 

құралдармен объективтендірудің тәсілдері мен амалдары ойластырылады. Автор өзінің 

санасындағы тілдік парадигмадан (вертикал түзуден) тілдік бірліктерді таңдап атай 

бастайды. Ой елегінен өткен бірліктер синтагмалық (көлбеу түзу бойынша) тізбекке түседі. 

Сөйтіп, автордың «нені айтсам?», «қалай айтсам?», «кімге айтсам?» деген мәтіндік 

құрылымға ойша сөзі, яғни екінші кезеңге – сөз актісінің бір бүтініне айналады, бірақ 

коммуникация аяқталмайды. Коммуникация мәтінді оқырман қабылдаған соң, автордың 

идеясын, нені айтқанын, қалай айтқанын, кімге айтып отырғанын, не мақсат пен айтқанын 

игерген соң аяқталады» [9,9].  

Ең жоғарғы дәрежедегі тілдік тұлға (мысалы, жазушы) жеке санасы негізінде өзіндік 

танымын оқырман немесе тыңдаушы санасында қайта жасайды. Қазақ мәтінінің құрылымын 

зерттеушілердің бірі Ж. Қойшығұлова да: “Дискурсты мәтін түзуші – мәтін – қабылдаушы - 

үшеуінің тұтастығының негізінде қарастырған жөн ” деп ескертеді. Мәтін түзуші мәтінді 

құрастырған кезде үнемі қабылдаушыны ойлап отырады. Ол қабылдаушыға мәтінді қалай 

жеткізе алуды, барлық оқырман қауымға түсінікті етіп құрастырудың жолдарын іздестіреді.  

Сонда «көркем әдебиет дискурсы дегеніміз – өмір шындығын, табиғат көркін, 

жағдаятты, экстралингвистикалық жағдайды, бейвербалдық әрекеттерді, бүкіл болмысты 

тілмен жеткізу – оқырманмен диалогқа түсуі, оқырманның авторды түсінуі, баяндалушы 

нәрсені қатесіз қабылдау» [10,15].  

Көркем шығарманың құндылығы – қаламгердің астарлы ұстанымы болып табылады. 

Қаламгердің шығарма барысындағы шығармашылық ұстанымы онда көтерілген тақырыптың 

айқын немес жасырын болуы оқырманның ұстанымының қалыптасуына тікелей әсер етеді. 

Бұл үдеріс қаламгер мен оқырман арасында шығармашылық байланыстың жүзеге асуына 

себепкер болады. Көркем мәтін мен автор арасындағы байланыс – күрделі, ажырамас үдеріс. 

Бұл көркем мәтінді оқу барысында оқырманмен арада болатын көзге көрінбейтін 

шығармашылық үдеріс болып табылады. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ХАЛЫҚ ДАНАЛЫҒЫ НЕГІЗДЕРІН  

ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫ БОЙЫНА  

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ СІҢІРУ 

 

Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі – әлемде теңдесі жоқ тәрбие. Жалпы «ұлттық» деген 

сөздің астарында елге-жерге, тілімізге, дінімізге деген құрмет жатыр. Ұлттық тәрбие 

барысында ұлттық сананы қалыптастыру ең маңызды шарттардың бірі десек қателеспейміз. 

Қазіргі жаһандану кезіндегі Батыс өркениетінен біздің алатынымыз да бар, ысырып 

тастайтын тұстарымыз да бар. Алатын тұстарымыз қатарына батыстың технологиялық 

жетістіктерін, экономикалық өндірісті ұйымдастыру тәжірибелері мен ғылыми - техникалық 

мәдениетін қабылдау сияқтыларды атауымызға болады. Батыстың білімі, ғылымы, 

техникасы, технологиясы, біздер үшін өте қажет десек те, Батыс өркениетіне шамадан тыс 

еліктеушілік – жақсылықтың нышаны емес. «Батыстың технологиялық жаңалығына ұмтылу, 

экономикалық өндірісті ұйымдастырудағы жетістіктерін игеру – қажеттілік, ал одан 

керісінше бүгінгі күнде рухани тапшылыққа айналып отырған ізгілік, кісілік, адамгершілік, 

бауырмалдық, әдептілік, тәрбиелік мазмұн іздеу – бос әурешілік. Өкінішке орай, Батыс 

өркениеті бұл тұрғыда ешқандай жетістікке жеткен жоқ, қайта тоқырауға ұшырады. Мысалы, 

дәстүрлі қазақ қоғамы мәдени құндылықтарды ешуақытта тауар деп қабылдамайды, негізгі 

ұстанымы бойынша қоғамның шаңырағын шайқалтпай ұстап тұруға тиіс тетік, өмірлік ұстын 

ретінде қарастырады. Ал Батыс өркениетінде бұл тұрғыдағы ұстаным мүлдем басқа, олар 

мәдени құндылықтарды тауар ретінде қабылдайды, мақсат – сату (сатылу) және пайда табу. 

Уақыт қанша аз жұмсалса, сонша пайдасы көп». Қазақ қоғамы қазір қарқынды түрде жүріп 

жатқан жаһандану үрдісінің ықпалынан өзі қаламаса да, оқшау бола алмайды. 

Жаһанданудың қауіпті тұсынан арылу үшін, әрбір ұлт, әрбір этнос, әрбір мемлекет өзінің 

болмысына бейімдеп сіңіре алу керек. 

Әрине, жаһанданудан ешкім де құтыла алмайды. Оған тек бейімделу керек, ал 

бейімделе алмағандар құриды. Бірақ бейімделу дегенді өзгенікін толық қабылдау деп ұқпау 

керек. "Бізге дәл қазіргі заманда батыстың желімен домалай жөнелетін қаңбақ ұрпақ керек 

емес, пайдасын алып, зиянын бойына дарытпай, дауылына міз бақпай қасқайып қарап 

тұратын тамыры ұлт рухына терең бойлаған мәуелі бәйтерек керек. Сондықтан біздің 

міндетіміз – рухы биік ұрпақ тәрбиелеу". 

Қазіргі кезеңде әлемнің әр түкпірінде өткір қойыла бастаған ең өзекті жайдың бірі – 

осы ұлттық тәрбие мәселесі болып отыр. Ұлттық тәрбиенің ең маңызды тұсы – адамды 

ойлануға үйретуі. Бұлай дегенде әрбір жеке адам ең алдымен өзінің белгілі бір ұлттың 

мүшесі екенін іштей терең сезініп, санада сілкініс жасауы керек екенін, содан кейін барып 

жалпыадамзаттық қоғамға лайық орнын белгілеуі қажеттігін сіңіруі болса керек. Бұл жерде 

негізгі әңгіме арқауы ұлттық тәрбие, ұлттық сана, ұлттық ұстаным, ұлттық мүдде туралы 

болып отыр. Өйткені біздің төлтума бітімімізді, қайталанбас ұлттық болмысымызды, ұлттық 

ойлау машығымызды, қала берді ұлттық кейпімізді сақтап қалу бәрінен маңызды. Ол бізге 

мынау аждаһадай төніп келе жатқан дүлей дүниеде біржола жоғалып кетпеуімізге кепіл 

болуға тиіс. Қалай десек те ендігі жерде өзіндік “менін” сақтауға ұмтылған жұрт ең алдымен 

ұлттық тарихи жадын, бірегей ұлттық ойлау машығын, өзіндік дүниетанымын, ана тілі мен 

ділін, дінін, дәстүрлі мәдениетін аман алып қалу және оны одан әрі дамыту жолында күреске 

түсетіні анық. Олай болса, осы айтқанымыздың бәрі ұлттық тәрбиеге тікелей байланысты 

жүзеге асатынын мойындаймыз. 

Ұлттық тәрбиені ұлттық сана-сезімі жоғары болашақ маман жастарды тәрбиелеуге 

негізделген білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде қарауға болады. Ол үшін ұлттық 

сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын, ұлттық 
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құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара ұштастыра алатын толық кемелді, 

ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеуді мақсат етіп алуымыз жөн. 

«Қазақстан-2030» бағдарламасында: «...Бiздiң жас мемлекетiмiз өсiп-жетiлiп 

кемелденедi. Бiздiң балаларымыз бен немерелерiмiз онымен бiрге ер жетедi. Олар өз 

заманының жауапты да жiгерлi, бiлiм өресi биiк, денсаулығы мықты өкiлдерi болмақ. Олар 

бабаларының игi дәстүрлерiн сақтай отырып, қазiргi заманғы нарықтық экономика 

жағдайында жұмыс iстеуге даяр болады...», – делінген. 

Оқу мен тәрбие егіз. Оны бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Тәрбиенің өзі күнделікті 

сабақтың әрбір кезінде-ақ оқушы бойына сіңе бастайды. Қазіргі кезде ұлттық тәрбиенің 

көздері – фольклор, ауыз әдебиеті, ұлттық әдебиет, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ұлағатты 

қағидалар, шешендік сөздер, өнеге өсиеті бар мақал-мәтелдер, туған топырағымызда дүниеге 

келген ойшыл ғұламаларымыздың еңбектеріндегі тәрбие қағидалары элементтерін сабақта 

кеңінен қолданудың маңызы артып келеді. 

Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында қалыптасқан ұлттық тәрбиенің озық өнегелі 

дәстүрлерін, асыл қасиеттерді жеткіншек ұрпақтардың бойында қалыптастыру, халықтық 

педагогика материалдарын тиімді пайдалану аса маңызды міндеттердің біріне айналып 

отырғаны даусыз Қазіргі таңдағы басты проблемалардың бірі- тіл мәселесі. Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев өз жолдауының «Тілдердің үш тұғырлығы» стратегиясында тіл мәселесіне 

қатты назар аударған болатын.Еліміз тәуелсіздік алып заман талабына сай дамуы үшін әрбір 

азамат ағылшын тілін жақсы меңгергені жөн.Ағылшын тілі де қазақ тілі сияқты көркем де 

шебер, мағыналы да, мазмұнды, қысқа да нұсқа қанатты сөздерге өте бай. Сол қанатты 

сөздердің бірі- мақал-мәтелдер. Мақал-мәтелдерді қолдану арқылы оқушылардың сөздік 

қорын, грамматикалық құрылымын білуін жетілдіруге болады. Мақал-мәтелдердің тәрбиелік 

маңызы зор. Оқушылардың ойлау қабілетін де жетілдіреді. Мақал-мәтелдер ғасырлар бойы 

халық даналығынан туындаған. Оқушылар мақалды неғұрлым көп білсе, соғұрлым сөздік 

қоры байи түседі. Ал, мақал-мәтелдердің оқушылардың жан-жақты және адамгершілігі мол 

азамат болуына ықпалы зор. Ғасырлар бойы ауыз әдебиетінің озық үлгілерінің бірі болып 

келген мақал-мәтелдер қазіргі нарық заманында да өзінің өзектілігін жоя қойған жоқ. Мақал-

мәтелдер тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін өзінің ықшамдылығымен, әрі түсінікті 

даналық сөзімен түсіндіріп бере алады. Сол себепті де ағылшын тілі сабағында мақалдардың 

қазақша баламасын, екі тілде жаттатқызамын. Ағылшын мақал-мәтелдері мен қазақ мақал-

мәтелдерін салыстыра отырып, мазмұнын ұғындыру оқушылардың ой-өрісін кеңейтеді. 

Сондай-ақ ағылшын тілін меңгерте отырып, халқымыздың ақыл-ой даналығын үйрететін 

мақал-мәтелдермен шәкірттердің ойын ширатып, ойлау белсенділігін арттыратын 

жұмбақтарды да пайдалануға ұмтыламын. Бұл оқушылардың сөйлеу, ойлау қабілеттерін 

арттырады. Негізінен мақал -мәтелдерді белгілі бір тақырып бойынша жазғызамын. Мысалы 

«Достық» тақырыбын өткен кезде тіл дамыту жаттығуларын орындау барысында мынадай 

жұмыстар жүргізіледі. 

1. Between friends all is common – Достардың арасында бәрі ортақ. 

2. A man is known by the company he keeps – Адамды досына қарап танырсың. 

3. Joy shared with other are more enjoyed – Доспен көрген қуаныш аса зор қуаныш. 

4. A hedge between keeps friendship green – Шынайы достық қиындықта сыналады. 

5. Friendship can not stand always on one side – Ерегескен ел болмайды, есептескен ДОС 

болмайды. 

Бұл оқушыларды адамгершілік қасиеттерге баулып, пәнге қызығушылығын арттырады. 

Ойын түрінде өткізілетін сабақтар барысында оқушылар 2 топқа бөлініп, бір топқа мақал-

мәтелдердің бас жағы, екінші топқа соңғы жағы беріледі. Әркім өз жалғасын табуы керек. 

Келесі бір ойында конверттің ішінде бас-аяғы қиылған мақал-мәтелдер бар, ол 10 сөйлемнен 

тұрады, яғни оқушылар мақал-мәтелдердің бас-аяғын құрастыруы тиіс. Барлық 10 сөйлемді 

бірінші болып жинаған топ жеңімпаз болып саналады. 

Немесе оқушылар екі топқа бөлініп, өзара мақал-мәтелдер айтып жарысады. Қай топ 

көп мақал айтса, сол топ жеңген болып саналады. 
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Сабақ өтудің тағы бір тәсілі кеспе картаға бір сөзін қалдырып, жазған мақалдың бірін 

қазақ және ағылшын тілінде орындап шығу. Әрине, мұндай сабақтарды көптеп қызықты, әрі 

түрлендіріп өткізуге болады. Мұндағы негізгі жетістік- баланың сабаққа белсене араласуы, 

өз ойын жеткізе білуге үйренуі, сол себепті де саналы тәрбие мен сапалы білім беру жолында 

ұтымды тәсілдерді қолдана білу- әрбір ұстаздың міндеті. Мақал көптеген жағдайларда 

тиянақталған ой ретінде, сөйлем түрінде келеді және олар нақыл, өсиет түрінде айтылатын 

пәлсапалық ой қорытындылары болады. Ал мәтел сипаты жағынан бейнелеп сөйлеудің 

элементі тәрізді. Ағылшын тілінде мақал-мәтелдер тест кітапшаларының ішінде де 

«Мақалды жалғастыр», «Аудармасын тап» деген секілді тапсырмалар ретінде көптеп 

кездеседі. Барлық тілдер секілді ағылшын тілі де мақал-мәтелдерге, сөз тіркестеріне бай, 

олардың көбісі әдебиетте, газет мақалаларында жиі қолданылады. 

Мақал-мәтелдерде ұлттық мәдениетке және еңбекке қатысты тарихи тәжірибесі 

көрсетіледі және олар тілге қайталанбас көркемдік береді. 

Мақал-мәтелдер халық ауыз әдебиетін сүйіп құрметтеуге, сөз өнерінің асыл қазынасын 

меңгеруге, тапқыр сөйлеуге, ретті жерлерде қолдана білуге, үлкен ойды аядай қалыпқа 

сыйғызып, айта білуге тәрбиелейді. Мақал-мәтелдерді ағылшын тілінде жайшырай, 

салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырайларды өткен кезде қолдануға болады. 

The degrees of comparison of adjectives 

1. A good name is better than riches 

Доброе слово лучше богатства 

Жақсы сөз – жарым ырыс  

2. Twoheadsbetterthanone 

Одна голова хорошо, две- лучше 

Екі кісі бір кісінің тәңірісі 

3. East or west home is best 

В гостях хорошо, дома лучше 

Өз үйім өлең төсегім 

The plural of nouns 

1. So many countries, so many customs 

Что ни город, то народ 

Әр елдің салты басқа, иті қара қасқа 

2. Many words cut more than swords 

Злые языки острее меча 

Сөз сүйектен өтеді 

The constructions: there is/there are 

1. There is no place like home 

В гостях хорошо, а дома лучше 

Айхай өз үйім, кең сарайым, боз үйім 

2. There is no smoke without fire 

Нет дыма без огня 

Жел болмаса, шөптің басы қозғалмайды 

The Present Indefinite 

1. Tastes differ 

На вкус и цвет товарищей нет 

Әркімнің өз талғамы бар. 

2. All is well that ends well 

Все хорошо, что хорошо кончается 

Басы қатты болса, аяғы тәтті болады 

The Future Indefinite 

1. We shall see what we shall see 

Поживем – увидим 

Көргеніңнен көрмегенің көп 
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Жүре бара көреміз 

2. Who keeps company with the wolves will learn to howl 

С кем поведешься, от того и наберешься 

Жолдасына қарап, кісіні білерсің 

The Present Perfect 

1. As you have made your bed, so you must lie on it. 

Что посеешь, то и пожнешь 

Не ексең, соны орасың 

2. Who has never tasted bitter, knows not what is sweet 

Не вкусив горького, не узнаешь, что сладко 

Ащының дәмін татпай, тәттінің не екенін біле алмайсың 

The Passive Voice 

1. Rome was not built in a day 

Москва не сразу строилась 

Еңбегіне қарай өнбегі 

The Gerund 

1. Talking mends no holes 

Разговоры не помогают в беде 

Көп жауын жерді бүлдірер, көп сөз елді бүлдірер 

2. Learning is the eye of mind 

Ученье-свет, неученье –тьма 

Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні қаріп 

Modal Verbs 

1. Never put off till tomorrow what you can do today 

Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня 

Еріншектің ертеңі бітпес 

2. Love cannot be forced 

Насильно мил не будешь 

Жақсы жақсы емес, жарасқаны жақсы 

Нәтижесінде: оқушы өзін-өзі тәрбиелей, өзін-өзі жетілдіре білуге, өзіне -өзі сыншыл 

болуға, өзін-өзі басқара білуге, шебер сөйлей білуге жетелейді. 
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ЖАЗЫЛЫМ – СӨЙЛЕУ ӘРЕКЕТІНІҢ ТҮРІ 

 

Тілдік қатынас мәселесін зерттеуші көптеген ғалымдардың пікірінше, тілдік қарым-

қатынасты қамтамасыз ететін сөйлесім әрекеті бес түрге бөлінеді: айтылым, оқылым, 

жазылым, тыңдалым, тілдесім. Бұл ұғымдарға қазақ тілінде берілген нақтылы анықтамалар 

жоқтың қасы десе болады. Ал орыс тілі мен шет тілін оқыту мәселелеріне байланысты 

зерттеу еңбектерінде аталған ұғымдарға қатысты біраз мағлұматтар берілген. 

Тілші-ғалымдар жалпы сөйлем жүйесі туралы мәселені сөз ете отырып, тілдік қарым-

қатынасқа сай сөйлеу процесін де анықтайды. Мысалы: «Сөйлем дегеніміз- сөздердің басын 
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құрастырып, біреу айтқан ой. Сөйлегенде, жазғанда кім де болса ойын айтады» дегенде 

жалпы адамзаттың сөйлеу әрекеті сөйлемді айта білуге, ойды басқа біреуге жеткізе білуге 

қатысты екендігін ескертеді. Демек, сөйлей білу үшін сөйлемді айта білу керек. Сөйлегенде, 

сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін 

келтіріп жазу сондай керек. Сөздің жүйесін, қисынын келтіріп жаза білуге: қай сөз қай 

орнында қалай өзгеріп, қалайша бір-біріне қиындасып жалғасатын дағдысын білу керек [1]. 

Сол себептен, біз өзіміздің мақаламызда тілдік қарым-қатынасты қамтамасыз ететін сөйлесім 

әрекетінің бес түрінің ішіндегі жазылымға тоқталуды жөн көрдік. 

Ахмет Байтұрсынов тілді үйретудегі сауаттылық оқумен ғана шектеліп қалмай, 

жазумен қатар жүргенде ғана іске асатындығын ашып айтады. Ол сауаттылықтың негізі оқу 

емес, жазу деп атап өте келіп, жазуға үйрету әдісіне ерекше мән беру қажеттігін ескертеді. 

Тілші сауаттылықтың қажеттігін өтеуші әрекет жазу дей келіп, жаза білетін адам оқи да 

білетіні сөзсіз дейді [1]. Қазақ тілінің сауаттылығы, дамуы үшін күрескен, оқу-ағарту 

мәселелерін жоғары қойған ұлттық тілдің жанашыры, қамқоры болған Міржақып Дулатов та 

қазақ мектебіндегі оқу ерекшелігіне, тілді оқыту үлгілеріне, жазу ережелері мен оларды 

қолдану заңдылықтарына да ерекше мән берген.  

Сонымен, жазылым термині «жазу» (жазудың түрлері, әріптің жеке өзі т.б.) деген 

мағынада емес «жаза білу», «ойыңды басқа біреуге түсінікті болу үшін қағаз бетіне сауатты 

жеткізе білу» дегенді білдіреді. Жазылым- тіл үйренуге қатысты қиын да күрделі жұмыс. 

Жазылым – тілдік тұлғалардың графикалық, фонемалық жүйесіне негізделген; 

лингвистикалық, психологиялық, физиологиялық, әдістемелік ерекшеліктеріне қатысты тілдік 

материалдардың мазмұны мен формасын бірдей қамтитын, адамдардың ұзақ мерзімдегі 

қарым-қатынасына мүмкіндік жасайтын күрделі тарихи әрекет. Жазылым, біріншіден, әріптің, 

сөздің графикалық таңбалары арқылы іске асады, екіншіден, бұл графикалық таңбалар белгілі 

бір фонемалық, мағыналық қасиетке ие болады; үшіншіден, жазылым құбылысына сөйлесім 

әрекетінің барлық түрлері қатысады; төртіншіден, жазу үстінде тіл үйренуші адам сөйлемнің 

мазмұн-мағынасына ғана емес, формасына да көңіл аударуға мәжбүр болады; бесіншіден, 

жазылым қағаз бетіне түскен материалдың түсінікті, жүйелі болуына байланысты жүзеге 

асады. Жазылым графикалық таңбалардың мағыналық жүйесі мен тізбегі арқылы адамдардың 

бір-бірімен қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. Жазылым арқылы адам айтайын деген ойын 

қағазға түсіріп, екінші бір адамға, жалпы адамзатқа жеткізуді мақсат тұтады, яғни адам ойын 

басқаға жеткізу үшін жазуды үйренеді [1]. 

Ал жазбаша сөйлесім дегеніміз - лингвистикалық ерекшеліктерді толық меңгерудің 

көрінісі және ең күрделі тілдік құбылыс болып табылады. Жазбаша сөйлесім -оқушының 

айтар ойын тілдік-қатысымдылық тұлғаларды қолданып, басынан аяғына дейін толық жаза 

білуі, көзқарасын, пікірін қағазға түсіріп жеткізуі. Мәселен, тілді үйренуге қатысты 

жазбалардың қатарына хат жазу, пікір жазу, түсініктеме, қатынас қағаз, реферат, қысқаша 

мәтін, эссе жазуды жатқыза аламыз. Мұнда сөздер мен сөз тіркесі, сөйлемдер бір-бірімен 

байланысты болады. Ойдың жүйесі үзілмей, келесі сөйлемдерде жалғасып, толығып 

отырады. Сол себептен жазба материалдар тұтас бүтіндігімен көзге түсіп, басқа адамдарға 

түсінікті болады [1]. 

Жоғарыда айтылған тіл үйренуге қатысты жазылым түрлерінің ішінде соңғы жылдары 

танымал бола бастағаны - эссе. Эссе дегеніміз – тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға 

жаңа қырынан қарап, өзінше толғап, әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек, тың 

болжаулар мен түйіндеулерге құрылатын философияның, эстетиканың, әдеби сынның, 

публицистиканың көркем жанры. Әдебиеттегі эссе – соны пікірлерге көбірек мән беріліп, 

оқырманды ой теңізінде жүздіретін, таңдай қақтыратын, өзіше ойлап–сезіну қажеттілігін 

туғызатын, қаныңды қыздырып, рухани әлеміңе азық сыйлайтын, дүние құбылыстарын өткір 

қабылдаумен  ерекшеленетін көркем туынды [2]. 

Эссе жанры соңғы жылдары танымал бола бастады. Бұл жанрдың қалыптастырушы 

зерттеуші М. Монтень болып саналады. Ол 1950 жылы «Эссе» деген атпен еңбек жазып,онда 

қоғам, адам туралы толғаныстарын ұсынған. Белгілі бір шеңбер аясында ғана өмір сүретін 
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қағидаларға бағынбайтын эсселік стильдің өзіндік ерекшелігін Монтень: «Байқауымда, менің 

ой-толғамдарымның тамырланғаны соншалық, оларға өзім де ие бола алмайтын сияқтымын» 

дейді. Бұдан кейін эссені көптеген зерттеуші ғалымдар, Н.Л.Лейдерман, Л.В.Куприяновский, 

З.И.Кирнозе, Г.М.Цвайг бұл жанрды автобиография, биография, күнделік, мемуарлар, очерк, 

эпистолярлық әдебиет, құжаттық драма және т.б. қатарына жатқызды.  

Бүгінгі таңда эссе жиі қолданылатын тапсырма түрі ретінде ұсынылады. Ол оқу орнына 

түскенде немесе жұмысқа орналасқанда  құжат пакеттерінің негізгі компоненттерінің бірі 

болып табылады. Эссе байқауы көпшіліктің ішінен ең үздігін таңдап алуға көмектеседі. Эссе 

жазу мамандар үшін де ең маңызды, себебі, жұмысқа не оқуға түсетін кандидат өзін қалай 

көрсеткені, өзінің жақсы жақтары мен жетістіктерін қалай суреттегені жұмыс берушіге сол 

байқауға қатысушыны бағалауға, оның сол салада қандай мүмкіншілігі мен қабілеті бар 

екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Эссенің жазылуының жүйесін сақтап,жазу барысында 

құрылымына назар аудару керек. Эссенің құрылымы: кіріспе, негізгі бөлім, қорытындыдан 

тұрады. Маңызды ережелерінің бірі – тезис қою. Тезис – эссенің кілті. Кілті табылмаса, 

эссенің негізгі мақсатына жетуі де қиындыққа ұшыратады. Тезис – автор ұстанымы, негізгі 

бөлімде дәлелденетін ойға сілтеуші негізгі идея. Тезис кіріспе бөлімде қойылады. Кіріспе 

бөлім нені қамтуы керек? Кіріспе бөлімде эссе жазушы эссе тақырыбына түсінік береді. Осы 

арқылы жазушының эссе тақырыбын түсінгенін анықтай аламыз. Бұл тақырып неліктен 

өзекті екендігі жазылады. Тақырып және оның өзектілігі туралы жазылғаннан кейін тезис 

қойылады. Тезистен кейін негізгі бөлімге көшуші сөйлем жазылады. 

Эссе жанрын классификациялауда бірқатар ғалымдардың тұжырымдамалары бар, 

соның бірі ретінде американдық  зерттеуші Маркус Клэйннің тұжырымы нақты әрі шынайы 

деп ойлаймыз. Ол эссенің негізгі екі түрі бар деп есептейді: жеке және формальды [3]. Оның 

пікірінше, жекелік эссе қарапайым, ауызекі тіл түрінде жазылады. Ал, формальды эссе терең 

ойға құрылып, жинақы, маңызды және қисынды болып келеді. Әдебиеттанушы ғалым 

С.Негимов «Эссе сипатында туған туындыларға батыл болжамдар мен өткір ұсыныстар, 

пікір жарыстырулар мен талас тудыратын жорамалдар, ойлар, көкейге қонымды, таным 

көкжиегін кеңейтуге қозғау саларлық  байламдар тән»[4] деген құнды пікір айтады.Эссе 

жанрын зерттеуші орыс әдебиеттанушыларының барлығы дерлік оның өмірлік тәжірибе, 

жеке адамның, яғни автордың танымдық байламдары мен тіршіліктегі көріп, білгенінен 

түйген тұжырымдары екенін айтады. Сол себепті де эссені «философиялық» және «әдеби» 

деп жіктеуге болатынын айтады. Мысалы, И.И.Щербакова, Р.Р.Москвина,Э.Ауэрбах, 

Н.Глушков т.б. зерттеушілер эссенің осы бір өзіндік ерекшеліктерін айта келіп, кеңес 

әдебиетіндегі эсселік шығармалардың негізі батыс әдеби дәстүрлерімен тығыз байланысты 

екенін атап өтеді. 

Өзіміздің қазақ жерінде ХХ ғасырдың орта тұсынан бері қарай эссе жанрында өндіріп 

еңбек еткендердің алдыңғы қатарын әрине М.Әуезов бастап тұр. Оның Рамбриндранат Тагор 

туралы «Менің Индиям» шығармасының ізін ала М.Қаратаев, М.Әлімбаев, Б.Кенжебаев, 

А.Нұршайықов, А.Тарази, Қ.Ергөбек, З.Қабдоловтар көркемдік кестесі алуан-алуан, 

авторлық концепциясы сан қырлы шығармалар жазды. Белгілі әдебиеттанушы 

Д.Ысқақұлының пікірінше, қазақ эссеистерінің шығармаларындағы кейбір ойлар жекелеген 

ғылыми зерттеу тақырыбы деңгейінде екен. Ол: «Негізінде, эссе – көркем жанр. Солай бола 

тұра, оның сыншылық сипаты айқын. Әдетте әдебиеттің тарихында өзіндік орны бар үлкен 

қайраткерлер жайында естелік, не толғаныс түрінде жазылып, оған деген автордың 

субъективті пікірлері айтылады» деп, эссені әдеби сын жанрына жақын телиді [5]. 

Бүгінде ЖОО-да берілген біліміді бағалау үшін ЭССЕ  көп жазылады. Ал батыс 

елдерінде оқуға құжат тапсырылғанда ерекше көңіл тағы да ЭССЕге бөлінеді, енді болашақ 

маман ретінде мектепте балаларға сабақ беру барысында эссе жазғызудың қаншалықты 

маңызды екендігін осыдан-ақ көруге болады. Қазіргі таңда эссе жазудың көпеген әдіс-

тәсілдері бар, біз болашақ педагог ретінде солардың ең тиімдісін сұрыптап, таңдап алуға 

тиіспіз. Ол үшін әртүрлі классификацияларға ерекше ден қою қажет. Мәселен жоғарыдағы 

өзіміздің талдаған классификацияның ішінде американдық  ғалым Маркус Клэйннің 
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тұжырымы нақты деп санаймыз, ол эссенің екі түрі бар деп есептеп,  оларды қарапайым, 

ауызекі түріндегі және екіншісі формальды деп бөлген. Осы классификация бойынша 

мектепте балаларға эссе жазғызу  тиімді болады деп есептейміз, себебі бірінші топтағы 

бөлуге, яғни қарапайым немесе ауызекі эссенің түрін бастауыш сыныптарға жазғызуға әбден 

болады, себебі олардың әлі ойы шашыраңқы , тұрақталмаған болып келеді, сондықтан да 

эссенің қарапайым түрлерін жазғызу арқылы олардың ойын жинақтауға, жүйелі түрде ойлай 

білуге, тиянақтылыққа баулимыз. Мәселен бастауыш сыныптарға «Менің жанұям», «Менің 

Отаным- Қазақстан», «Менің жан досым» секілді тақырыптарды алып, оларға шағын өз 

ойларын эссе түрінде жазғызуға болатын болса, ал  жоғары сыныптарда эссе жазғызудың 

формальды түрлеріне көшу керек. Дәлірек айтар болсақ қоғамдағы дау туғызатын өзекті 

мәселе төңірегінде ой қозғатып, оларға өзінің көзқарастарын білдіріп жазғызуға баулу керек. 

Себебі жоғарғы сыныптың оқушылары ойларын жүйелі түрде жеткізіп, қоғамдағы әртүрлі 

тақырыптарда ой қозғай білу керек деп есептейміз.  

Мақаламызды қорытындылай келе, М.Дулатовтың мына бір сөзін негізге алып кетуге 

болады: «Біздің заманымыз- жазу заманы: жазумен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық 

дәрежеге жеткен заман. Алыстан ауызбен сөйлесуге болмайды, жазумен дүниенің бір 

шетіндегі адам екінші шетіндегі адаммен сөйлеседі»-деп бекер айтпаған, осыдан шығатын 

қорытынды жазылым оқылымның ерекшеліктерін толықтыра келіп, тілді меңгерудің күрделі 

саласы болып табылады. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас. Оқулық. Алматы: «Сөздік-словарь»,2005.-272 бет. 

2. Қазақ әдебиеті. «Энциклопедиялық анықтамалық». Алматы: «Аруана» ЖШС,2005.-576 бет. 

3. Markus Klein. The world book encyclopedia. Volume 1994.p 369 

4. Негимов С. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. Құрастырушылар: З.Ахметов, Т.Шаубаев. – Алматы: 

«Ана тілі», 1996. - 254 бет. 

5. Ысқақұлы Д. Сын жанрлары (оқу құралы). – Алматы:«Сенат», 1999. -237 бет. 

 

 

УДК 622.232.07:371.7 

АЛИМХАН М., ОРСАРИНОВА А.,  

ТЕМИРБЕКОВ Н.М., КАДЫРОВА А.С.  

ВКГУимени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Рассмотрим основные направления применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения дидактических, коммуникативных задач обучения, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Области применения ИКТ в образовании разнообразны, но можно выделить несколько 

направлений в их использовании: 1) решение вспомогательных задач (помощь в усвоении 

материала путем многократного повторения, аудиотесты для восприятия информации на 

слух, тренажеры в написании текстов путем воспроизведения порядка построения слов в 

предложении,  тестирование в форме текущего контроля;2) использование ИКТ для решения 

задач обучения (компьютерная программа никогда не «наказывает», а «терпит»; 

дистанционное предоставление учебного материала и общение); 3) использование ИКТ для 

формирования коммуникативных навыков (создаются условия преодоления 

коммуникативных преград) [1]. 

На сегодняшний день формируются области производства, которые характеризуются 

системой специфических технологий (информационно-коммуникационных, 

робототехнических). Благодаря развитию цифровой системы связи, сжатию мультимедийной 

информации, произойдут дальнейшие изменения во всех сферах производства. Осмысление 
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этих процессов педагогической наукой приводит к разработке  технологий самообразования 

и самообучения.  

В настоящее время в педагогической науке создан общетеоретический фундамент 

подготовки кадров в рамках высшего профессионального образования, который представлен 

в трудах таких ученых, как: Ю.К. Бабанский,  П.Я. Гальперин, Б.С. Гершунский, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и др. Имеются исследования в области 

образования как развивающейся системы и как фактора развития личности, которые 

отражены в трудах Б.Г. Ананьева, В.М. Ломова, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна и др. 

Общие закономерности развития личности в образовательном процессе рассмотрены в 

трудах О.А. Абдулиной, С.И. Архангельского,  В.В. Серикова и др. Исследования в области 

творческой деятельности представлены в трудах А.А. Вербицкого, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Шадрикова и др. Исследования в области педагогической интеграции 

рассмотрены в трудах Н.С. Антонова, М.Н. Скаткина, В.Т. Фоменко, В.В. Гриншкуна и др.  

Теоретической основой нашего исследования послужили: концепции 

информатизации общества и образования (Гершунский Б.С, Хуторской А.В., Тихомиров 

O.K., Апатова Н.В. и др.); теории обучения с использованием компьютера, положения о 

сущности информационных технологий, разработанные в педагогике, психологии, методике 

обучения (Е.И.Машбиц, А.Я.Лернер, Г.Л.Ильин, С. Пейпер, Е.С.Полат, И.В.Роберт, Г.А. 

Селевко, Э.Г.Скибицкий, П. Нортон, Ж. Пиаже и др.); работы по общетеоретическим 

основам подготовки педагогов в высшей школе (В.П. Беспалько, Ю.П. Ветров, Н.П. 

Клушина, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.); теории создания 

электронных обучающих изданий (А.И. Башмаков, И.А.Башмаков, Т.С .Буторина, 

Т.В.Капустина, Н.Ф.Талызина, Л.Х.Зайнутдинова, С.А. Христочевский); в области 

использования мультимедиа с точки зрения его возможностей при формировании навыков и 

умений (Д. Джемисон, Г.О. Сидоров, Дж. Синклэр, К. Холл и др.); в области использования 

мультимедиа в учебном процессе вуза (Р. Андерсон, Дж. Брунер, Дж. Булл, Д. Вуд, Н. 

Гарднер, Г. Дейвис, Д. Джонассен, К. Джоунс, Д. Кларк, Н.В. Клемешова, М. Леви, Д. 

Ньюман, М.С. Пеннингтон, А.И. Петренко, Б. Робинсон и др.). 

Как показывает практика, успешное применение ИКТ в образовании создается при 

условии: 1) формирования образовательной среды (через сети ресурсных центров), 2) 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и исследований при 

развитой телекоммуникационной инфраструктуре; 3) совершенствования содержания 

инновационных технологий образовательного процесса; 4) программного и методического 

обеспечения образовательных программ. 

Мы разработали содержание технологии реализации интеграции информационно-

коммуникационных технологий в систему подготовки учителядля решения задач обучения. 

Оно выражено в электронном интерактивном учебно-методическом пособии для обучения 

студентов,  в том числе обучающихся с ОВЗ, также в методических рекомендациях с 

использованием Web-сайта по материалам о робототехнических системах.В ходе 

эксперимента разработаны и обоснованы показатели подготовки учителя информатики на 

основе интегративного подхода.  

Педагогические условия технологии реализации интеграции заключаются в том, что 

внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий 

осуществляется с учетом особенностей педагогической деятельности будущего учителя; 

применение в подготовке будущих учителей электронных учебных курсов, которые можно 

использовать дляобучающихся с ОВЗ; применение Web-сайта; разработка заданий- тестов. 

В авторском пособии увеличены кнопки выбора варианта ответа для тех, у кого 

трудности с движениями; добавлены видеоматериалы с поясняющим текстом для тех, кто 

плохо слышит; а для студентов с нарушениями зрения разработаны аудио тексты. Тесты на 

соответствие переработаны, предоставлены варианты ответов на соответствие, что замедляет 

процесс выполнения задания, но позволяет опросить студентов с ОВЗ [2-3]. Недавно 

опубликован специализированный учебный курс «ИКТ в образовании людей с особыми 
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потребностями», разработанный по проекту «ИКТ в образовании людей с особыми 

потребностями»Института ЮНЕСКО, посвященный вопросу общего и специального 

применения ИКТ в очном и дистанционном обучении людей, имеющих двигательные, 

зрительные, слуховые, речевые и интеллектуальные нарушения, а также специфические 

трудности в обучении. Дальнейшие дидактические разработки должны быть основаны на 

изучении закономерностей обучения разных категории пользователей, испытывающих 

трудности в процессе коммуникации, адаптированы через программное обеспечение.  

Ознакомление студентов, будущих учителей, с комплексами средств ИКТ по развитию 

способностей людей с ОВЗ, помогает им усвоить программы инклюзивного обучения [4]. 

Многие из студентов отмечают положительный эффект от сочетания слов, звуков и 

интерактивный упражнений, а также упражнений на физическое движение.  

Привлечение студентов любых категорий к обучению сборке и программирования 

роботов с использованием различных учебных наборов показал, что в этом учебном курсе 

большое значение имеет наглядность.  Кроме электронных пособий в обучении 

используются Web-сайты, в содержащие материалы использования полученных навыков 

сборки и программирования роботов в обучении учащихся и организации конкурсных 

робототехнических мероприятий (рисунки 1).ИКТ в форме Web-сайтов решает 

вспомогательные задачи обучения:Web-сайты направлены на популяризацию научно-

технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, 

привлечение молодежи к проблемам практического решения инженерно-технических задач и 

работы с техникой. 

На занятии  при выполнении сборки определенного учебного робота, студенты 

знакомятся с процессом встраивания элементов робототехники в курс информатики для 

ведения факультативных и элективных курсов, организации внеклассной деятельности 

учащихся по робототехнике. 

 

 
 

Рисунок 1 – Новости Web-сайт 

 

Поскольку робототехника одна из перспективных направлений научно-технического 

прогресса, в которой проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта, то его изучение происходит в области информатики и ИКТ. 

Основы робототехники усваиваются через проектирование и программирование исполнителя 
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Lego- конструктора,Lego  Mindstorms  NXT, который сам по себе исследовательский 

компонент. 

Web-сайтприобщает пользователей  кисследовательской деятельности, к  

самообразованию и профессиональной ориентации. Web-сайт содержит информацию о 

апробация конструкторов, знакомит с направлением «робототехника» на примере 

конструктора LegoMindstorms NXT, ее историей и основными направлениями в 

общественной жизни (рисунок 2), описывает конструктор LegoMindstorms  NXT и его 

программное обеспечение, показывает детали: балки, шестеренки, датчики, сервомоторы, 

блоки NXT; рассматривает проект шаблоны, являющихся подготовкой к более сложным, по 

своей структуре, проектам; показывает текст простейших программ для моделей, содержит 

описание блоков (блок движения, блок аудио, блок отображения, блок паузы), 

представленные непосредственно компанией LegoMindstorms NXT. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент с Web-сайта об истории робототехники 

 

Организованная работа студентов разных категорийсо средствами ИКТ способствует 

формированию у них для себя целей в учебной деятельности и деятельности, связанной с 

повседневными задачами.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ШҚО КҮРШІМ АУДАНЫ «ҚИЫН-КЕРІШ» ТУРИСТІК ЕЛДІМЕКЕНІНІҢ 

ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ БЕЙНЕСІН ЖАСАУ 

 

«Лингвоелтаным» тіркесі өзі айтып тұрғандай, бір жағынан тілді үйретсе, екінші 

жағынан, сол тілді тұтынатын ел туралы бағыт. Дәстүрлі елтаным мен лингвоелтанымның 

айырмашылығын нақты анықтап алу керек. Қандай тілді оқытуда болмасын, елтаным ұзақ 

уақыт бойы оқытылып келе жатқан қоғамдық пән, ал лингвоелтаным филологиялық пән 

ретінде тілді оқытудан бөлек қарастырылмайды, тілді үйретуде практика түрінде тілдік 

бірліктердің семантикасын оқытады. Олай болса, лингвоелтанымның басты мақсаты – 

мәдениетаралық коммуникация актісінде қарым-қатынас құзіреттілігін қамтамасыз ету. 

Лингвоелтаным бірнеше мәселелерді шешуді қамтамасыз етеді. 

Тіл – мәдени-тарихи мәліметтерді сақтау құралы.Әлемдік лингвистика сөз 

семантикасындағы мазмұнның әлеуметтік шарттастығын, сондай-ақ «тіл мен мәдениет» 

мәселесініңжалпы теориялық және әдістемелік аспектісін зерттеуге Н.Г. Комлев, О.С. 

Ахманова, Е.М. Веращагин, В.Г. Костомаров, Т.Д. Томахин сияқты тілші ғалымдар үлес 

қосты.Лингвоелтанымдық бағыттың теориялық іргетасын қалаған Е.М. Веращагин мен В.Г. 

Костомаров қазіргі таңда лингвистер, психологтар мен психолингвистер, әлеуметтанушылар 

мен әлеуметтік лингвистикамен айналысатын ғалымдардың қызығушылығын тудырған түрлі 

мәселелерді алғаш рет қозғаған болатын.  

ҚР статистика Агенттінің мәліметі бойынша Өңірлерге туристік келушілердің 

көрсеткіштері: Астана (18,4%), Алматы (18,2%), ШҚО (12,4 %), Қарағанды облысы (7%); 

Бүгінде Шығыс Қазақстандағы туризм саласының алты негізгі бағыты бар.Атап 

айтқанда, экологиялық (Катонқарағай, Күршім аудандары мен Риддер қаласы), мәдени-

танымдық (Семей қаласы, Абай және Ұлан аудандары), емдеу-сауықтыру (Катонқарағай, 

Үржар аудандары), жағажай (Зырян, Ұлан, және Күршім аудандары), тау шаңғы (Глубокое, 

Зырян аудандары мен Риддер қаласы) және ауыл туризмі (Катонқарағай, Күршім аудандары 

мен Риддер қаласы). 

Қазіргі уақытта облыста бұрындары көп мән берілмеген лингвоелтанымдық 

материалдарғабіртіндеп назар аударылып келеді. 

Туризмнің мемлекеттік бағдарламасында - экологиялық туризм негізгі бағыт ретінде 

көрсетілген. Шығыс Қазақстан облысында тарихи ескерткіштердің бірегей кешені бар. 

Солардың бірі– Күршім ауданының территориясында орналасқан «Қиын-Керіш» шатқалы. 

Қиын-Керіш - қызыл топырақты құлама жарлардан, өркештелген адырлардан, қызғылт 

сары, ақ, көк және басқада сан түрлі топырақты мұнаралардан тұратын ерекше шатқал. 

Аумағы 300 га. Орналасқан жері - Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының орталығы 

Күршімнен оңтүстікке қарай (Күршім-Қалжыр жолы бойымен) - 120 км, Зайсан көлі мен 

Аманат ауылы тұсынан солтүстікке қарай - 25-28 км.Топырағының қызғылт түсі жаздың 

аптап ыстығында сағымданып, жалын шашып тұрғандай көрінеді, сондықтан "Жалынды 

жар" деп те атайды. Қиын-Керіштің ең басты қазынасы - әр геологиялық дәуірлер із 

қалдырған түрлі-түсті қатпарлары, шөгінділері мен бедерлері. Геологтар бұл жерді табиғат 

ескерткіші деп санауда. Топырақ құрамы ақ балшықтан тұратындықтан қар, жаңбыр 

суларынан майша еріп, шатқал маңындағы жолдарда көліктер тайғанақтап, батып, 

жолаушылардың өтуіне қиындықтар келтіреді. "Қиын-Керіш" деп осы жол қиындығына 

байланысты қойылса керек. Жалпы "керіш" сөзі түркі тілінде "тау", "жота" дегенді білдіреді. 

Бұл аймаққа қызығушылықтары артып,  туристер көптеп келгенімен Қиын-Керіш, 

Шекелместе арнайы тоқтайтын орындар, базалар жоқ. Оларға жол бастап, көрсететін 

ыңғайлы әрі түсінікті етіп жасалған материалдар да жоқтың қасы 

«Голландияның табиғатты қорғау департаментінің натуралистері осында болып, 
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табиғаттың ғажайыбына таңырқап, Шығыс Қазақстанның Колорадасын сақтап қалудың 

барлық шығынын өзіміз көтеріп алсақ деген тілек білдіріпті. Оның өзі түсінікті де. Бағзы 

заман көзіндей болған табиғат ғажайыбына қамқорлық жасап, сақтап қалудың қамын ойлаған 

ғой. Шет елдерде болса Қиын Керішті иелікке алып, елге келген қонақтар мен туристерге 

көрсетер тарихи орынға айналдырар еді. Қазір алаң ашық жатыр. Зайсан көліндегі Қиын 

Керіш – Алтайдағы Мұзтау немесе Марқакөл сияқты қайталанбас табиғаттың құбылысы», - 

деп жазыпты өзінің «Табиғаты қызық Қиын-Керіш» атты мақаласында өлкетанушы Ғалым 

Байбатыров. 

Расында да, біздің заманымыздан бұрынғы «үшінші мыңжылдық» деп аталатын 

дәуірдің куәсі мен көзіндей болған бұл жердің лингвоелтанымдық бейнесін ашып беріп, 

ШҚО қала және аудан бюджетінен алдағы жылдарға жарнамалық өнімдерді дамытуға 

(бейнероликтер, баспа өнімдері), сонымен қатар туристік нысандарды танымал ету үшін іс-

шаралар өткізуге қаржы қарастырылуы қажет деп есептеймін. Әсіресе жарнамалық 

өнімдерді көбірек шығарып, туристік базаларды жандандырса, адамдардың бұл туралы 

білімдері толығып, қызығушылықтары артып, саяхаттап келушілердің саны да көбейер еді. 

Өңірдегі саяхат орындарының, туристік жерлердің аталған проблемаларын басшылыққа 

ала отырып, лингвоелтанымдық материалдар, яғни сол жерлердің орналасуы мен 

ерекшеліктерін белгілейтін карталар, бейнероликтер, әр түрлі сызбалар, брошюра, шағын 

анықтамалық, электронды оқулықтар, т.б. жасалуда. Белгілі бір өңірді зерттеу барысында 

алынған ақпараттарға сүйене отырып жасалған лингвоелтанымдық материалдар негізінде 

онда барушылардың қарым-қатынастық құзырлықтарын қалыптастыру өте маңызды болып 

табылады.Осы тұрғыда жоғарыда атап өтілген материалдардың берер пайдасы өте зор. Яғни, 

қолда бар нақты деректер мен көмекші құралдар арқылы оны ұғындыру мұғалімге де тиімді 

және білім алушының да танымы кеңейіп, белгілі материалдар арқылы жаңа білімді меңгеруі 

жылдам және оңайырақ жүзеге асырылады. 

Осы тұрғыда мен университет ішінде төрт академиялық топ студенттері арасында 

«Лингвоелтанымдық оқу құралдарының қандай түрде болғанын қалайсың?» деген сауалнама 

жүргіздім. Сауалнамаға 86 студент қатысты, соның ішінде 39 студент ұялы телефон 

күнделікті қолданыста, үнемі жанымызда болғандықтан телефонға арнайы қосымша 

жасалып, барлық мәліметтердің (фото, видео, сызбалар, анықтамалар) соның ішінде 

болғанын қалайтынын айтты. 31 студент дискілерге жазылған электронды оқулықтарды құп 

көреді екен, ал қалған он алтысы шағын энциклопедия немесе кітап түрінде жарық көргені 

дұрыс деп есептейді (1-сызба). 

 

 
1-сызба 

 

Табиғаты тұнып тұрған сұлулығымен көзді арбайтын өзіміздің Шығыс өңірінде көрген 

адамды тамсандырмай қоймайтын тарихы тылсым, көпшіліктің бірі білсе, бірі біле бермейтін 

көрікті жерлері өте көп. Шетелдік туристердің назарын өзіне аударған Марқакөл, Маралды, 
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Қиын-Керіш, Шекелмес, Мойнақ, Күршім, Ертіс алқабы, Ақбауыр, «Сібе моншақтары», т.б. 

жерлердің туристік картасын жасап, арнайы барып, бейнероликтер әзірлеп, шағын оқу-

танымдық құралы ретінде жинақтап шығарамыз деген жоспарда бар. Мұндай 

материалдардың ұтымды жақтары өте көп: 

• өлкетану және басқа да сабақтарда мұғалімдер үшін таптырмас оқу құралы бола 

алады; 

• аталған туристік орындардың кеңінен танымал болуы, оған қызығушылықтың артуы, 

сол арқылы көптің сұранысына ие болуы барысында мемлекет тарапынан да сол орындарға 

көптеп көңіл бөлінуі; 

• кей назардан тыс қалып бара жатқан жерлердің қайта қалпына келтіріліп, мемлекеттің 

тікелей қорғауында болуы; 

• алыс-жақын аймақтардан келетін туристердің саны артуы нәтижесінде өңір 

экономикасының дамуына үлес қосылуы. 

Кәсіби оқытушы педагогтің міндеті – оқушыны (студентті) өз бетімен білім алуға 

бағыттау, тұлғалық қасиеттерін өз бетінше дамытуына жағдай жасап, көмек көрсету екені 

бәрімізге белгілі. Атап кеткен лингвоелтанымдық материалдардың жеткілікті болуы да 

белгілі бір салада мұғалімнің бұл міндетін жеңілдетіп, білім алушылардың қарым-

қатынастық құзырлықтарын қалыптастыруға үлкен септігін тигізеді. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Научный интерес к проблеме идентичности актуализировали те кризисные процессы, 

которые переживает мировое сообщество и наше казахстанское общество после распада 

Советского Союза. Происходит активный поиск цивилизационных оснований модернизации 

казахстанского общества.  

Процессы глобализации и интеграции, ассимиляции и столкновения культур, 

усложнение характера межкультурных взаимосвязей, массовая миграция, формирование 

этнических и религиозных союзов, привели к кризису всех форм идентичностей, в том числе 

и религиозной. 

По мнению профессора Гарвардского университета С. Хантингтона, в современном 

мире культурные идентичности, такие как этническая, религиозная, цивилизационная, 

оказывают решающее влияние на формирование союзов, конфликтов, государственной 

политики, которые складываются с учетом культурной близости или различий. Ученый 

считает, что в современном мире религиозная идентичность приобретает важнейшее 

значение, в результате чего столкновение политических идей сменяется конфликтами 

религий и культур: «межцивилизационное столкновение культур и религий вытесняет 

рожденное Западом внутрицивилизационное столкновение политических идей». Анализируя 

современные цивилизационные конфликты, С. Хантингтон среди основных характеристик 

цивилизаций, таких как этническая общность, язык, способы мышления, этические нормы, 
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определяет первостепенное значение религии. В подтверждение он приводитпримеры 

конфликтов в Ливане, бывшей Югославии, в Индии, где «народы с той же этничностью и 

языком, но разными религиями способны на братоубийство»[1].  Эта проблема актуальна и 

для Казахстана. 

В процессе идентификации, как индивидуальной, так и коллективной определяющим 

является выбор идентификационных оснований. Индивиды выбирают те смыслообразующие 

ценности, которые в наибольшей мере отвечают их запросам. Несмотря на видимые 

процессы универсализации культурных норм, религиозный фактор по-прежнему сохраняет 

свое значение в осознании собственной уникальности и принадлежности к сообществу. 

Обзор научной литературы показал, что у нас в стране в поисках идентификационных 

оснований многие сделали выбор в пользу религии. В современном обществе религия 

выполняет роль важнейшего фактора индивидуальной и коллективной идентификации. Мы 

наблюдаем противоречивые процессы религиозного возрождения. Его причины, содержание 

и результаты являются предметом пристального внимания современных исследователей 

религии. Сложность и противоречивость изучаемых процессов, расхождения между 

исследователями в их оценках, сохраняющаяся дискуссионность названных вопросов, также 

определяют актуальность исследования. 

Актуальным является комплексное изучение кризисных явлений в сфере 

индивидуальной и коллективной идентичности, которые переживает современное общество 

под влиянием социокультурных трансформаций. 

С обретением независимости произошли кардинальные изменения  в системе 

мировоззренческих ориентаций современных казахстанцев, в противоречивой форме 

осуществляется пойск путей духовного обновления и обретения культурной идентичности. В 

условиях трансформации и модернизации общественной системы религия обретает статус 

доминирующей системы идентификационных ценностей. Религия стала выполнять роль 

новой идеологии и важнейшего источника в конструировании социокультурной 

идентичности. Социокультурные процессы подтверждают произошедшие изменения: 

восстанавливаются старые, строятся новые храмы, религиозным организациям возвращаются 

культовые здания, богослужебные предметы. Религии активно проявляют себя в различных 

сферах общественной жизни. Столь же существенно изменился социальный и 

идеологический статус религиозных организаций. Но вышеназванные процессы имеют 

сложный, противоречивый характер.  

Религиозность современного казахстанского общества имеет амбивалентный  

характер: большинство граждан заявляют о своей религиозности, о своей принадлежности к 

тем или иным конфессиям, но подобная религиозность сочетается с низким уровнем 

исполнения религиозных практик, участия в жизни религиозного сообщества. Граждане 

придают первостепенное значение социокультурному и идеологическому статусу  

религий, принимают и способствуют закреплению в общественном сознании представления 

о роли традиционных религий, и прежде всего, ислама, православия, как носителей 

традиционных ценностей, национальной идеи. Массовая религиозная идентификация 

 наших сограждан в качестве последователей традиционных религий реализуется как 

осознание собственной принадлежности к культуре, проявляющейся в привычных для них 

культурных образцах, нормах морали, стереотипах поведения, бытовых традициях, 

представлениях о семье, власти и выражает желание быть сопричастными к историческому 

наследию этой культуры. Религия как одна из форм трансляции ценностей традиционной 

культуры, стала важнейшей формой самоидентификации, существенно потеснив другие 

виды идентичностей.  

Процесс религиозной идентификации у современного человека тесно связан с 

культурной идентичностью, что сохраняет за религией возможность влиять на формирование 

ценностных ориентаций граждан. Следовательно, изучение феномена религиозной 

идентичности позволяет также выяснить потенциал религий в воспроизводстве и сохранении 

ценностных систем. 
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Важность научного изучения содержания, форм идентичности и их эволюции 

определяется также тем, что ее качественные характеристики влияют на функциональность 

личности, способствуют поддержанию личностной цельности во внешнем подверженном 

изменениям мире. Являясь фактором психосоциального развития личности, ее адаптации и 

устойчивости, религиозная идентичность, проявляется и в системе представлений индивида 

о мире и о себе, и в решении ряда проблем, детерминирует структуру и качество поступков, 

социальных контактов на протяжении жизни человека, причем не только в религиозной 

сфере.  

Анализ научной литературы показал, что исследователи рассматривают понятие 

религиозной идентичности в контексте самых разнообразных методологических и 

концептуальных  подходов. Первоначальная концептуализация понятия идентичности 

принадлежит Э. Эриксону. Изучая социоадаптивную роль идентичности в жизни человека, 

ученый обращает особое внимание на сложность и противоречивость этого процесса в ходе 

социальной и индивидуальной идентификации индивида [2].  

Изучая кризисные явления в сфере индивидуальной и коллективной иденти- 

фикации, российский ученый М.П. Мчедлов указывает на сложность рассматриваемой 

проблемы, отводит религии роль доминирующей константы в системе идентификационных 

ценностей, а также амбивалентный характер проявления религиозной идентичности в 

современном обществе, когда большинство граждан считают себя приверженцами 

доминантной религии, тогда как на деле среди них оказываются и «не очень верующие»,  

и совсем неверующие[3]. 

С методологической точки зрения особый научный интерес представляет концепция 

идентичности, предложенная российским ученым Б. Дубининым. Анализируя 

существующие методологические недостатки в концептуализации понятия идентичности, 

Б.Дубинин указывает на важность исследования категориального статуса идентичности в 

более широком социокультурном контексте [4]. 

Проблема осмысления и конструирования личностной идентичности, 

приобретаетособое значение в современном мире в условиях глобализации и унификации 

культуры, манипулирования сознанием людей посредством информационных технологий, 

охватывающих все сферы человеческого бытия. Новые информационные технологии 

создают сложные формы интерактивности, в которых общение между личностями 

заменяется отношениями между образами и символами, что в конечном итоге приводит к 

виртуализизации самого процесса идентификации человека. В виртуальном мире 

конструирование собственной идентичности происходит с помощью воображения и 

визуализации своих собственных переживаний. Возрастающая роль медиакоммуникации в 

конструировании не только социального, но и личностного пространства человека приводит 

к необходимости философского осмысления этого феномена в контексте новых 

концептуальных подходов и изменяющихся реалий общественного бытия 

Таким образом, проведенный анализ категориального и концептуального становления и 

развития понятия религиозной идентичности показал существующие проблемы и 

нерешенные вопросы в осмыслении данного феномена. Остается актуальным комплексное 

 и многостороннее исследование феномена религиозной идентичности,  

учитывающее социально-философский, антропологический, социологический, 

психологический подходы.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ТІЛІ ӨЛГЕН ЕЛ – ТІРІ ӨЛГЕН ЕЛ 

 

Сүйемін туған тілді – анам тілім, 

Бесікте жатқанымда – ақ берген білім. 

Шыр етіп жерге түскен минутымнан, 

Құлағыма сіңірген таныс үнін. – деп С. Торайғыров жырлағандай тіл бұл өмірдің сан 

түрлі қырын, сан алуан сырын түсінуге себепкер. Тіл – тіршілік бастауы. Жарық дүние есігін 

ашқаннан бері, анамыздың ақ сүтімен дарыған бұл мен үшін ең керемет, ең бай ана тілім – 

қазақ тілім. Тіл – бұл ұлттық қазына. Әрбір ұлттың, халықтың ана тілі ата – бабасынан мирас 

болып келе жатқан баға жетпес мұра. Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл мен егемендік егіз 

ұғым. Тілсіз- тәуелсіздік, егемендіксіз- тіл болмақ емес. Тіл – тәуелсіздіктің қуатты тірегі, 

бірлік пен ынтымақтың жығылмас туы. Қазақ елі тәуелсіз мемлекет болып орнағалы ширек 

ғасырға таяу уақыт болды. Мемлекеттік тілі – қазақ тілі деп жарияланды. Бұл тұста 

Елбасымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақтың болашағы – қазақ тілінде», – деп 

алдымызға айқын жол ашып берді. Бізге тек осы ұстанымды жүзеге асыруға бар күш-жігерді 

аямай, еңбек ету ғана қалды.Қазіргі уақытта өз ана тілін шұбарлап, ұмытып, 

құрметтемейтіндер де жоқ емес. Осы кезекте  

К.Г. Паутовскийдің туған тіліне жаны ашымаған адам – жәндік деген сөзі ойыма келіп 

отыр. Біздің мемлекетімізде ана тілімізден қарағанда орыс тілінің мәртебесі жоғарлап бара 

жатқаны баршаға аян. Кейбір ұлт өкілдерінің және ана тілін білмейтін қазақтардың қазақ 

тіліне күдікпен қарауының бір себебі, қазақ тілін үйрету мен насихаттау ісінде кемшілік те 

жатқан сияқты. Ал орыс тілінің республикамызда атқаратын қызметіне келетін болсақ, оның 

қолданылу аясының барынша кең екендігінде. 

Қазіргі жағдайда ұлы Ленин тілінің республика түгіл, Одақтың аренадан шығып, 

халықаралық тілдер санында екені орыстан басқа халықтардың да, мәселен, қазақтардың да 

мақтанышы болып есептеледі. Мектептерде орыс тілі мен әдебиетін оқыту саласын жақсарту 

мақсатында республикамыздың жоғары оқу орындарының филология факультеттерінде 

қосымша мамандықтар ашылуда. Қалалық қауымға орыс тілін үйретуге арналған сөздіктер 

мен оқу құралдарының саны баспалардан жылдан – жылға көптеп жарық көріп жатыр. Орыс 

тілін екінші қатарға қойып отырғаны да осы себепті. Бірақ біздің  қазақ мемлекетінде орыс 

тілі қазіргі таңда екінші тіл емес басты тіл болып қалама деген қорқыныш бойымды 

ұялатады. Өз тілінен безіп, ұмытқандар да жоқ емес. Мәңгілік ел боламыз десек қазақ 

қазақтығымен қазақ тілінің қадір – қасиетін түсіне білу керек. Демек, мемлекеттік тілді 

меңгеру қажеттігін жоққа шығару, оған менсінбей қарау да ақылға оншалықты қонымды 

қылық емес екенін ескеру керек. Мысалы Грузиядағы орыс жазушылары былай деп жазады 

М. Лохвицкий, - орыс па, әлде грузин бе, армян ба, әлде еврей ме, черкес пе, әлде грек пе, 

қай ұлттікі болғанына қарамастан, белгілі дәрежеде грузин тілін меңгереді, мұның өзі оның 

ішкі қажеттігіне туындап жатады делінген [1]. 

Мемлекеттік тіл – еліміздің басты мәселелерінің біріне айналып отыр. Сонау Кеңес 

дәуірінен бері қазіргі күнге дейін келе жатқан тіл мәселесі әлі де шешуін таппай келеді. 

Қазақ тілін дамыту бойынша көптеген мәселелер қаралды, заңдар қабылданды. Сондықтан да 

біз үшін мемлекеттік Әнұран, мемлекеттік Елтаңба қандай қымбат болса мемлекеттік тілде 

сондай қастерлі, қадірлі, қымбат. Себебі көк Туды желбіретіп, Елтаңбаға қарап тұрып, 

мемлекеттік Әнұранды айту үшін тіл керек. Барлық елдің мемлекеттік әнұраны мемлекеттік 

тілде айтылады. Сондықтан барлығымыз мемлекеттік тілді жаппай меңгеруге тиіспіз. 

Жастардың бірлігі мен ұйымшылдығы қазақ тілімен байланысты болғаны жөн. Мемлекеттік 

тіл – тек тірліктің тілі ғана емес, жастықтың да тілі болуы керек. Себебі түбінде бүкіл 

билікке жастар келеді. Елбасымыз: “Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде” деп айтты. Ал 
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біздің болашағымыз – жастар. Сондықтан мемлекеттік тілдің жастарға серік болғаны дұрыс. 

Елбасы барша Қазақстанды біріктірудің аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілді атап 

көрсетіп, “Қазақ тілі – үш тілдің біреуі болып қалмайды, үш тілдің біріншісі, негізгісі, 

бастысы, маңыздысы бола береді” деген болатын. Елбасымыздың осы ұлағатты сөзі 

барлығымызға ой тастауы керек. Қазақ тілін дамыту, өркендету жастар өз қолымызда.  

Қазір елбасымыз үш тілді білуді міндеттеп отыр. Мемлекеттік тілмен қоса орыс, 

ағылшын тілдері. Әрбір қазақ бірінші орынға өзінің ана тілін қою керек. Ал өзге елдің тілін 

білетін болса, ол рухани бай адам. Ана тіліміз әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі 

қолдану өрісі жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі, орамдылығы жағынан 

алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі ауызша және жазбаша тіл 

мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің 

қатарында екенін мәліметтерден көруге болады [2]. 

Тағы да елбасымыз өзінің соңғы жолдауында: Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. 

Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз 

ұрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынының тәжірбиесінен өтіп, біздің де 

үйлесімді үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз.Бұл – өзін 

қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет. 

Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс 

атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 

жалғастыру керек. Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай 

өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кез келген ортада күнделікті қатынас тіліне 

айналады. Осылай тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйыстырып ең басты құндылығымыз – туған 

тіліміздің мерейін үстем ете түседі деп атап көрсетті. Әрбір қазақ елбасымыздың айтқанына 

аса мән бере отырып, ілгері жылжитын болсақ, мемлекеттік тіліміздің тұғыры әрқашан биік 

болмас. 

Сонымен қорытындылай келе М. Әуезовтың бір сөзі есіме түсіп тұр. Осы бір  

ұлағатты сөз менің мақаламның айтайын деген ойына дөп келетіндей. Ел болам десең 

бесігіңді түзе дегендей әрбір қазақ мәңгілік қазақ деген даңқты мәртебесін сақтап қалу үшін 

бірінші кезекте ана тілін құрметтеп, болашақ ұрпақ алдындағы парызы екенін ұмытпауы 

керек. Қазақ тілі тек сөз жүзінде ғана мемлекеттік тіл болып ғана қоймай, шынайы 

мемлекеттік тіл болады деп сенемін. Біз қазақ жастары ана тіліміздің тұғырын биіктете 

берейік. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ПАССИВ СӨЗДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тіл – тарихи құбылыс. Ал лексика халық өміріндегі барлық өзгеріс, өсу процесін 

белгілеп беретін айна іспеттес. Біз сөз байлығымызды үйрене отырып, одан халық тарихын 

да үйренеміз. Халық тұрмысындағы өзгеріске байланысты кей ұғымдар ескіріп,оны 

аңғартатын сөздер қолданудан қала бастаса, жаңа ұғымдарға сай жаңа сөздер дүниеге келіп 

жатады. Сондықтан да бұл екі жағдай лексиканың тіл-тілде екшелеу және баю жолдарын 

көрсетеді. Сөйтіп, лексикада көнерген сөз және неологизм қабаттары пайда болады. 

Бұлардың бірі ескілігінен,екіншісі жаңалығынан жалпы халық тілінде сирек қолданысқа 
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түседі. Сондықтан оны лексиканың пассив қабаты деп атайды. 

Ал, қазақ тілінің лексикасында көнерген белгі мен жаңа пайда болғандығын көрсететін 

бояуы жоқ көп сөз, негізгі сөздік құрамы актив қабат деп аталады[1]. 

Тілімізде пассив сөздер лексикасы және актив сөздер лексикасы деген сөздер тобы бар. 

Актив сөздер лексикасы бәрімізге түсінікті. Оған күнделікті өмірде, тұрмыста үнемі 

қолданылатын, мағынасы қазақ тілінде сөйлейтіндердің бәріне түсінікті, дағдылы сөздер 

жатады. Көнерудің немесе жаңадан пайда болғандықтың нышаны оларда  байқалмайды. 

Актив сөздерге жалпыхалықтық тұрғыдан алғанда қолданылуы шектеулі, бірақ белгілі бір 

салада жиі қолданылатын (терминдер, кәсіби сөздер,кітаби сөздер, бейнелі сөздер) сөздер 

кіреді. Бұлар белгілі бір салада қызмет ететін адамдар үшін актив сөздер болып табылады.Ал 

пассив сөздер лексикасына-жалпыға түсініксіз, күнделікті тұрмыста көп қолданылмайтын, 

қазіргі кезде көнерген я көнере бастаған сөздер және көпшілікке әлі кең тарамаған жаңа 

сөздер-неологизмдер жатады[2]. 

Бұдан әр ғылымның өзіне ғана тән тар көлемдегі терминдер, көнерген сөздер, тарихи 

сөздердің шекарасы қатып қалған дүние емес, жылжымалы, өзгермелі деп түсіну 

қажет.Пассив сөздерді семантикалық жағынан алып қарасақ, өз алдына дербес мағыналы 

жеке сөзбен жеке дара тұрғанда ешқандай мағына бермейтін сөздер тобы. 

Түркі тілдерінің ертерек дәуірінде кез-келген тіркеске түсіп, өз мағынасын  

молынан, толық иемдене білген пассив сөздер біршама түркі тілдерінде солардың ішінде 

қазақ тілінде мағынасынан ажыраған қалпында, әдетте пассив сөздер көбіне мақал-мәтелдер, 

эпостық жырлар,жыр-дастандар, шешендік сөздер қатарында ғана келеді. Қазіргі қазақ 

тілінің сөз жүйесі алуан түрлі. Ал бұлардың бірсыпырасы былай қарағанда түсінікті, 

мағынасы анық болғанымен, түп-төркіндей қарастырсақ, түп тегін анықтай қою қиындыққа 

түседі. 

Тілдегі сөздің көнеруі не бір жолата жоғалуы-күрделі құбылыс, ол өте ұзақ уақытты 

қажет етеді. Белгілі ұғымның көнеленуіне байланысты оны аңғартатын сөздің де қолданысы 

сирей бастайды. Демек актив қабаттан пассив қабатқа көшеді деген сөз. Одан әрі бірте-бірте 

ұмыт болып, тілде бүтіндей қолданылудан қалады, бірақ бұл процесс әр кезде бұл қалыппен 

жүре береді деуге болмайды. Кейде сирек қолданысқа түскен сөз актив қабатқа да оралуы 

мүмкін. Мысалы Айтбай Айғабылұлының деректеріне сүйенсек әулет сөзі бұрын «бір атаға 

жататын үрім-бұтақ, тұқым зәузат» деген мағына беріп, рулық дәуірде актив сөздерге жатса. 

Қазан төңкерісінен кейін сирек қолданылатын, тек өткен дәуірді суреттейтін шығармаларда 

кездесетін сөзге айналып еді. Қазір шахтерлер әулеті, қойшылар әулеті сияқты тіркестерде 

жиі қолданылып жүр. 

Көнерген сөздерді Айтбай Айғабылұлы түсінікті, түсініксіздігіне қарай көне сөз, 

көнеленген сөз деп екіге бөліп зерттеген. 

а) Көне сөздердің мағынасы түсініксіз, олардың мағынасын тек этимологиялық талдау 

арқылы ғана анықтауға болады. Ондай сөздер сөз тіркестерінде жиі кездеседі. Мысалы: 

түмен басы (он мың), көз шірімін алу, кежегесі кейін тарту, сазасын тарту (жаза),кебін киген 

келеді, кебенек киген келмейді, аунап-қунап (сергу), қару-жарақ асынып (құрал). 

ә) Көнеленген сөздердің қолданылудан қалғанмен мағынасы аздап түсінікті болып 

тұрады. Мысалы, сауға (араша), ұлы (балық), садақ, жақ, жебе, сауыт, берен т.б.[3]. 

Бұл топқа кейінгі дәуірде ғана архаизм қатарына ауысқан қызыл әскер, саужай  

(ликбез), кедейлер комитеті, рабфақ, МТС т.б сөздерді де жатқызуға болады. Көнерген 

сөздер екі топқа бөлінеді. Олар: тарихи сөздер, архаизмдер. Енді осы екі топқа жекелей 

тоқталып өтейік. 

Дәуірі өтіп, сол ескі заманның өзімен қоса жоғалған сөздер тарихи сөздер деп аталады. 

Тарихи сөздердің көнеруі тарихи атаулардың құрып бітуімен, біржола жоғалуымен 

байланысты болады. Тарихи сөздерді әртүрлі ғалымдар әр қилы зерттеп кіші топшаларға 

бөлген. Мысалы Ғ.Қалиев пен Ә.Болғанбаев тарихи сөздерді ішінара үш топқа бөліп 

зерттеген. 

а) Әкімшілік, ел басқарумен байланысты туған тарихи сөздер: хан, ханша, ханзада, тақ 
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,тәж, уәзір, бек, бегзада, датқа, патша, ағасұлтан  т.б. 

ә) Әскери атақ пен қару-жараққа  қатысты тарихи сөздер: садақ, жақ, жебе, қорамсақ, 

оқшантай, сауыт, қалқан, айбалта, найза, жасақ, қосын, шеру, дулыға, байрақ, адырна, 

қозыжауырын, ақберен, шарайна, наркеске, кіреуке, аламан, алдаспан т.б. 

б) Кеңес тұсында пайда болған тарихи сөздер: нарком, губком,  совдеп, рабфак,  

жалком, отарба, тоз, кедейлер комитеті, партия ұясы, қызыл әскер,қызыл отау, НЕП, қосшы, 

өзара салық, ұя хатшы,  саужай т.б.   

Тарихи сөз зат-ұғымның ескіруіне байланысты болса, архаизмдер ұғымның емес, 

атаудың ескіруіне байланысты қалыптасады. Архаизмдер халықтың күнкөріс тіршілігіне, 

салт-сана тұрмысына, әдет-ғұрпына, дүниетанымына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқаша 

сөздермен ауысып отырған немесе ескіріп біржола қалып қойған сөздер. Қазақ тілінде 

архаизмдердің мынадай түрлері бар. 

а) Мата-кездеме атауларымен байланысты архаизмдер: торқа, мақпал, шайы, пайы, 

мауыты, биқасап, борлат, ләстек, ақсаң, репес, манат, дүрия т.б. 

ә) Салт-сана, әдет-ғұрыпқа қатысты архаизмдер: сауын айту, ұрын бару, жылу жинау, 

жарысқазан, томыртқа т.б. 

б) Киім-кешек, ыдыс-аяқ атауларына қатысты архаизмдер: шидем, шекпен, күпі, кебіс, 

сәукеле, жарғақ, аба, кісе, қоқы, жағлан т.б. 

в) Діни ұғымға қатысты архаизмдер: қиямет-қайым, мүфти, сәресі, дем салу, аптау т.б. 

Көнерген сөздердің кейбіреулері жаңа мағына алып сөздік құрамдағы актив сөздердің 

үйіріне қайта қосылуы мүмкін. Мәселен, жасақ деген архаизм қайтадан тіріліп, жасақшы 

деген жаңа сөз жасалады. Төре дегеннен төреші (арбитор) деген неологизм туып қалыптасты. 

Бұған қарағанда көнерген сөздер де тарихи өзгеріп отыратын лексика-семантикалық 

құбылыс екендігін көреміз. 

Тілде жаңа пайда болған және оның жаңа сөз екендігі аңғарылып тұратын лексика 

қабатын неологизмдер деп атайды.  

Неологизмдердің актив лексикадан өзгешелігі тек жаңалығымен өлшенбейді. Кей сөз 

пайда болысымен актив лексика қатарына өтіп жиі қолданысқа түседі. Енді бірі неологизм 

қалпын ұзағырақ сақтайды. Мұның өзі неологизмдердің қандай ұғымды аңғартатындығында 

болса керек. Спутник, космос сөздері ұғыммен бірге бүкіл әлемді таңдандыра келді. Ол 

ауызша да, баспа беттерінде де жиі қолданылып тез актив лексикаға айналды. Телевизор сөзі 

де дәл осылай халықты жатырқатқан жоқ. Тіпті 1980жылдары пайда болған мердігер сөзі 

(подрядтың баламасы) күнделікті баспасөз беттерінде жиі қолданылып, актив лексика 

қатарына өту процесін бастан кешіріп жатыр. Бірақ кей неологизмдер өзінің жаңа 

қолданысқа түскендік белгісін ұзақ сақтауы да мүмкін. Мысалы , жемшөп, құранды жем, 

пішендеме сияқты сөздер қолданысқа түскеніне біршама уақыт болса да, көпшілікке 

түсінікті болатындай дәрежеге жете алған жоқ. Себебі олар мал шаруашылығымен 

шұғылданатын адамдардың ғана қажетін өтеуде. Пассив лексика қатарындағы неологизмдер 

мен көнерген сөздерді өзара салысырсақ, әрдайым неологизмдер аз кездеседі. Оның себебі 

көнерген сөздердің ұмытылу процесі мен неологизмдердің актив лексика қатарына өту 

процесі бірдей емес. Мысалы, Қазан төңкерісінен кейін енген колхоз, совхоз, селсовет 

сияқты сөздер актив лексикаға қосылып, төңкеріс, саужай, МТС т.б. неологизмдер актив 

лексикадан шығып үлгерді. Тілімізге енген жаңа сөздердің қай-қайсысы да халық өміріндегі 

жаңалық белгісі іспеттес колхоз, совхоз, бесжылдық, тың, тыңгер, спутник, космос т.б. 

сөздер өздері неологизмдік дәуірді бастан кешкен уақытымен елімізде болған жаңалықтарды 

еске түсіреді. 
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ЕУРОПА ЖӘНЕ БАТЫС ӘДЕБИЕТІНДЕГІ СЕНТИМЕНТАЛИЗМ 

 

ХVIII-XIX – ғасыр әлемнің дамыған әдебиеттерінде сентиментализм ағымы етек алды. 

Ол француздың көрнекті жазушылары Ж.Ж.Руссо және Мерсье, ағылшынның бірқатар 

талантты ақындары мен Стерн, Ричардсон еңбектерінде, немістің Жан-Поля Рихтерімен 

орыстың Радищеві, Карамзиннің  шығармашылығын  ілгері  дамытты. Бұлардың  ішінде  

А.Н. Радищев  пен  Ж.Г. Ричардсон  есімдері  айрықша  атап өтерлік. Бұған  ұқсас  көріністер  

Америка  әдебиетінде  байқалады: Эмерсон мен  бірқатар  трансценденталистерде  «өз -өзіне  

сену»,  табиғат,  теория   және  Н.Готорнде  адамдардағы  жалпы  адами  бірлік  идеалы  мен  

альтуризмнің  эстетикалық  пафосы  көрініс  берді.  Сонымен  бірге, сол  не  басқа  

сментиментализм  деңгейі  Дидроның, Лессингтің, Шиллердің, Гетенің, Сенекураның, 

Жуковскийдің, Батюшковалардың шығармашылығымен  байланысты  болды. Әлем  

мәдениеті  тарихында  «сезімдік  құбылыстар»  дүниеге  келіп, өнердің  барлық  саласында  

сентиментализм  ағымы  қанат  жайды. 

Сезімдік  құбылыстарды  дәуірдің  философиялық, этикалық, эстетикалық  ойларында  

да  кезіктіруге  болады.  Оның  іздері  А. Шефтебер еңбектерінен орын  алған. Ол: «осы  жан,  

немесе  әлем  жаны  барлық  әсемдіктің  негізі  болып табылоады. Әлем  әсемдікке  ену. Бұл  

әсемдік әлеміне енуге әркімнің құқығы жоқ. Оған  тек  кім  мейрім  шуағын  шаша  алады  

сол  ғана  енбек». Бұл  адами  әрекеттер  негізінде  биікке  қол  жеткізуге  болатындығын  

көрсетеді. Әсемдік  мен  мейірімділік  тең  ұғым»,- деп  пайымдайды [1,650 б.]. 

П.А.Орлов  бағамдағандай,  классицизммен  салыстырғанда  орыс  сентиментализмі - өз  

заманының  қоғамдық  қажеттілігін  өтеу  үшін  туған  дәуір  көрінісі.  Классицизм  Петр І  

реформасын  жүргізуде  алғы  шарт  болды.  Петр  дәуіріндегі  классицистер  көрсеткендей,  

адам  мемлекет,  патша  үшін  қызмет  көрсетуші  болды. ХVІІІ ғасырдың  60  жылдарының  

басында  орыс  қоғамында  демократияшыл  бағытты  қажетсінген  басы байлы  шаруашылық  

орнады.  Осы  кездегі  қаламгерлердің  екі  тобын  көрсетуге  болады: бірі-сезімді  жасырмай,  

адамдағы  ең  жоғарғы  рухани  бастама  сана  десе,  екіншісі-сананы  жасырмай, сезімге  бой  

алдырды.  Көркем  әдебиетте  адамзат психикасының  эмоционалдық  негізін  қорғай  

отырып, жазушылар  жаңа  «сентиментализм»  атты  ағымды  дүниеге  әкелді. 

Ағартушы-сентименталистер  атап  көрсеткендей  «сезімталдық»  адамзат  баласына  

табиғи  түрде  берілген  құндылық,  онда  адамның  құндылық, онда  адамның  қоғами  бітімі  

сомдалды. Ол  сезімталдық  «адам»  атты  күрделі  тіршілік  иесінің  ынтымақтық  негізін  

салуға  негіз  болды. Ал,  ол  шағын  отбасынан  басталып  мемлекетке  дейінгі  аралықты  

қамтымақшы [2,267 б.]. 

Кеңес  әдебитеттану  ғылымында  қаламгерлерді  сентиментализмнің  қоғамдық  тарихи  

мәселелері, ағартушылыққа  деген  оның  қатынасы  мен  әлеуметтік  тамырлары,  он  

сегізінші  ғасыр  аяғында  буржуазиялық  төңкерісі  өзіне  тартты.  Бұл  мәселелр  біржақты  

шешілді.  В.И. Каминскийдің  айтуынша,   

сентиментализмнің  теориялық  мәселелрін  қарастыру  жеткіліксіз  болды [3, 302 б.]. 

Зерттеуші  Г.А. Гуковский  сентиментализмді  «ағым»  немесе  «әдеби  қозғалыс»  деп  

тану  керектігін  айтты [2, 246 б.]. Ал  әдебиеттану  терминдер  сөздігінде сентиментализмге  

«көркемдік ағым» деп анықтама берілген [1, 344 б.]. Кейбір  зерттеушілерде  сентиментализм  

«Батыс  Еуропа мен  Россиядағы  он  сегізінші  ғасырдың  екінші  жартысындағы  өнермен  

әдебиеттегі  ағым»  деп  таныды [2, 266 б.]. Осыған  ұқсас  анықтама  «Қысқаша  әдеби  

энциклопедияда»  да  берілген: «ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.  Батыс  Еуропа  мен  Россиядағы  әдеби  

ағым» [1, 763 б.]. Тек  соңғы  кездері  ғана  сентиментализмге  «терең  дәуірлік  көрініс» 

деген  баға  берілді. Зерттеушілер  Л.А.Орлов  пен  В.И.Федоров  әдебиеттегі  тұтас  ілгерілеу  

бағыты  деп  санайды. 
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Х. Грасхов  еуропа  сентиментализмнің  ағартушылық  идеология  мен  тығыз  

байланысын  сызып  көрсетті.  Сонымен  қатар,  зерттеуші  жаңа  көркемдік  әдістің  

философиялық  тамыры  туралы  мәселені  көтеріп,  оны  Декарт  рационализмі,  Локктің, 

Шефтсбери, Кондильяка эмпризмі  мен  сенсуализмінен  іздеу  керектігін  көрсетті. 

Сентиментализм  әдебиетінің  идеялық  мазмұынының  дұрыс  бағасына  ие  болмауын  

көрсете  отырып,  Х.Грасков, Л.Стерн,  Жан-Жак  Руссо  шығармаларындағыдай  И.Гетенің  

«Жас  Вертердің  қайғысы»  романдарында  адамның  таптық  қоғамнан  тыс  құндылықтары  

ағартушылық  ойлар  көрініс  тапты. Зерттеуші  әлеуметтік-таптық  негізін  көрсете  отырып.,  

оның  феодалдвық  керітартпа  бітіміне  назар  аударды.  Жаңа  әдеби  әдіс  Ұлы  Француз  

революциясымен  дүниеге  қатар  келіп,  сентиментализм  әдебиеті  үшінші  топтың  

феодалдық  кре  кейпін  көрсетті. 

Бірқатар  басқа  тарихи  жағдай  орыс  еліне  Россияда  дда  көрініс  берді.  Негізсіз  

орыс  сентиментализм  әдебиеті  көптеген  уақыттар  бойында  дворяндық  деп  

қарастырылды [1, 2 б.]. Нәтижесінде  зерттеуші  Л.А.Орлов  төмендегідей  қорытындыға  

келді: «Орыс  сентиментализмі,  батысеуропалық  ағым  тәрізді,  өзіндік  табиғаты  бойынша  

бір  жағынан  ағартушылық  идеологиялық  ұстанымды  сондай-ақ,  төңкерісшіл  емес...  

өзінің  әдеби  бағыты  негізіне  үңілсек,  прогрессивті  ағым  болды». Дворяндық  өнерге  

тереңдемецй  орыс  сентиментализмінен  бас  тарта  отырып,  автор: «Н.С.Смирнова  мен  

И.И.Мартынова  шығармашылығына  назар  аударды».  Сондай-ақ,  Н.Д.Кочеткова, 

Л.А.Орлов  көзқарасына  келісудің  қиындығын  көрсете  отырып,  сентиментализмнің  екі  

арнасын  атайды: бірі-Карамзин  бастаған  дворяндық  арна,  екіншісі-Радищев  ұстанған 

демократиялық  арна. 

Қазіргі  көптеген  зерттеушілер  А.Н. Радищевтің  бір  жақты  шешімінен  бас  тартып  

отыр.Бір  жазушының  шығармашылығы  бір  әдеби  ағымды  қамтымайды,  әсіресе  «өтпелі  

кезеңде»,  өткен  дәуір  бағыттарының  оты  сөніп,  жаңа  эстетикалық  жүйелер  туындап  

жатқан  шақта  ондай  шешімді  жоқтау  негізсіз,-дейді В.И. Феодров [4,93 б.]. 

Н.Д. Кочеткова  өз  еңбегінде: «Сентиментализм  табиғатын  танытуда  классицизмге  

қарсы  қоюшы  пікірдің  ұшырасатындығын  айта  келіп: сезім  иірімдері  сана  иірімдерінің  

орнын  басып,  ең  алдымен  Ж.Ж.Руссо  шығармашылығында  ағартушылық  идеяларға  

қарсы  ойлар  қалыптасты»,-дейді. 

М.Л.Тронсконың  зерттеулерінде  А.Стерннің  немістің  сентименталды-юморлық  

романында  ағартушылық  идеяларының  көрініс  тапқанын  айтып:  сезім  иірімі-сана  

иірімінен  бас  тартушылық  месе,  ол  тек  дамып  келе  жатқан  адамның  санасын  сезіммен  

шыңдау» ,- дейді [4,68 б.]. 

Еуропаның  сентиментализм  әдебиеті  турасында  ойларды  орыс  әдебиетіне  де  

айтуға  болады.  Сонымен  бірге  тек  орыс  әдебиетінде  бағыттардың  алмасуында  

классицизм  мен  сентиментализмге  тән  рационалды  ойлау  қалыптасты.  Жаңа  ағымның  

эстетикалық  тұжырымдары  европа  мәдениетінің  сондай-ақ  отандық  әдеби  үлгілердің  

көрінісін  талдауға  юбағытталды.  Жаңа  бағыт  қаламгерлері  оларға  сүйенуді  тоқтатпады,  

сананың  құндылықтарын  мойындаудан  бас  тартпады.  Орыс  сентименгтализміне  

дидактиканың  сақталуы  тән [5,350 б.]. 

В.И. Каминский   сентиментализмнің  эстетикалық, тарихи-әдеби  ролін  атап  

көрсетеді. Бұл  бағыттың  өзіндік  ерекшеліктері  табиғаттың  адамға  тартқан  рухани  

сиының  бастамасын  сентименталистер сезім деп санады. И.Ф. Волков: «Сезім- 

сентиментименталистер  көрсеткендегі  сол  қағидалы  негізінде  дамыды,  жазушылардың  

бір  тобы  санаға  бой  алдырса,  екіншілері  сезімге  бой  алдырды» [1,1087 б.]. 

Сезімталдық  мәселесі  яғни, адамның  эмоциялық  қабылдауының  сыртқы  әлемі  

ағартушылық  философияның  негізі  болып  табылады. Табиғат  заңы  бойынша  адам  

жалғамалы  рахатқа  ұмтылып,  қайғы  кешуден  қашады.  Ағартушылардың  пайымдауынша,  

сезімталдылық  адам  ағзасының  ажырамас  бөлігі  болып  табылады.  Бұл  ой  әрбір  жеке  

адамның  өз  бақыты  үшін  ұмьылған  өзімшілдігін  жақтады.  Бхірақ,  ағартушы-

ғалымдарша,  адам  табиғи  болмыс  мен  қоғами  болып  саналады.  Және  оның  әлеуметтік  
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орны  сезімталдылыққа  келіп  саяды [2,241 б.]. 

Біздің  сезімталдылығымыздың  көзі  басқа  адамдардың  қайғысында  жатыр,-деп  

көрсетті  Адам Смит.  Сезімталдылық  табиғи  заңдылықтар  мен  туындаса да,  тәрбиешіні,  

басшылық  етуді  қажетсінеді. «Бұл  туындаған  сезімталдылықты  қоректендіріп,  қоздыруда  

жас  адамға  мейірімділік,  адами,  қайғысына  ортақтасу  сияқты  сезімдік  қасиеттерін  

ұсынып  көру  керек»,-дейді Ж.Ж. Руссо.Ағартушылардың  түсіндіруінше,  сезімталдылықты  

тәрбиелеуде  оның  қоғамдық  ортасы  да  әсер  етеді.  Өзіне  және  басқаға  қамқор  юола  

алатын  адамдар  табиғи  сезімталдылық  қасиеттерін  сақтай  біледі.  Ж.Ж. Руссо  айтқандай,  

сезімтал  қасиеттердің  жойылуы  халықты  жоюшы  қорқынышты  әрекеттерге  барып  

тынады. 

Қоғамның  саяси  құрылымы  да  адамның  табиғатына  әсер  етеді: шексіз  бір  адамға  

табынушылық  олаардағы  сезімдік  қасиеттерді  жойып,  олардың  ынтымаған  әлсіретеді: 

еркін  қоғам  ізгілікті,  шыншыл  заңдарымен  адамдардың  қоғамдық  эмоциясына  ықпал  

етеді.   

Ағартушылардың  ойынша,  сезімталдылық - «құмарлық» - ерік  күштерінің  негізі,  ол  

адамның  әр  түрлі  әректінің,  сонымен  бірге,  қоғамдық  әректін  қоздырушы.  Сондықтан  

сентиментализмнің  көрнекті  туындыларында  ол  адамға  табиғат  арқылы  берілген  аса 

сапалы құндылық, ол оның қоғамдық болмысын азаматтық ісін айқындаушысы болып 

табылады.  

Адамдар арасындағы әлеуметтік және саяси қатынастарды да ағартушылар табиғи 

заңдылықтармен көрсетуге ұмтылады. Сондықтан, олар бірінші, адамдар  арсындағы  

«шынайы»-жұбайлық,  отбасылық  қатынастарды  алға  қойып,  болашақ  азаматтың  

құндылықтарды  тәрбиелеуге  ұмтылады. 

Достықта,  махаббатта  адам  ізгі  істерді  бойын  сіңіріп,  біріне-бірі қамқорлық  

жасауды  үйренеді.  Мейірімділік  көзін  ағартушылар  табиғат  деп  санйды. Мұнымен 

сентименталистердің  патрархалды  алғашқы  құрылыстарды беру құмарлықтары 

түсіндіріледі. Олардың  шығармаларындағы  идеалды  кейіпкер-жаны мен  тәнін  табиғат  

қалыптастырып, өркенниеттен жырақта өмір  сүрген  адамдар  болып табылады. 

В.И.Каминский: «Сентименталдық  әдістердің  зерттеу  жүйесі  бұл  әдеби  бағыттың  

гноеологиялық  құрылымының  жеткіліксіз  зерттеліп жатқан уақытпен қатар келіп, онда 

бірізділіктің болмауы маңызды мәселе  болып табылады»,-деді. 

Сентиментализмнің эстетикалық өзіндік болмысы оның орын ауыстыруына  

шартталған. Оның алмасуын В.И.Каминский былай деп бағалайды: «сентиментализм белгілі   

траихи және эстетикалық  тұтастық, тұрақтылық болып табылады. Тарихи тұрақтылық 

ағартушылық және бұл дағдарыстың қиялымен игерілуі сияқты құбылыстармен 

сипатталады. Осыдан әлемдік ағартушылық тұжырымдардан  Руссоның: «Сезе  алатын  

адам-шынай адам» деген  ұраны туды. Сентиментализмнің гносиалогиялық тұтастығының 

бейнелі құрылымы  эмоциялық-адами ережелер алғы шарттарына тәуелді болды. «Адам 

саулығының негізі» ағартушылардың түйіндеуінше, бірауыздан сезе білу қабілетіне 

негізделді. 

Адами – эстетикалық  құндылықтар  және  жүрек  лүпілі шындық, әділдіктің 

алғышарты болады. Сентиментализм эстетикасында сұлулық сананың инфонтилизация- 

сымен  көмкеріліп, образды еспен қиялдың негізіндегі бұлдыр түспен балалық сезімді  

сомдайды. Біздің бал балалық шағымыз бұлдыр бір түстей бірақ, осы бұлдыр түске барлық 

жанды күштер ат салысады. Жан өзіне керек, алуға болатынын алып, өзіндік меннің шегіне 

дейін жеткізеді. 

Сентиментализмге  өту В.И.Каминский көрсеткендей, классицизмнің эстетикалық 

рационализмінің бірізді жақтарымен кезігіп отырды. Бұл бағыт бойынша мақсаттарды 

жүзеге асыруда сезім мәселесі сентиментализмнің терең прогрессивті және эстетикалық 

өзіндік еркшелігінің негізіне барып тынады. Осы жолмен сенсуалды  ізгілік өнерде 

эстетикалық мазмұнға ие болды. Сентименталистердің шығармаларында жүрекке бой 

алдырған ақыл, мейірімді ақыл жүрекпен бірлікте болды.  
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Сентименталист – әдебиетшілер  өздерінің эстетикалық поэзияларында дербестік пен 

жекелілікті сезінеді. Сентиментализмге өту жолында мәуелі және болашағы зор құлықтық-

эстетикалық өрлеу болды. Ол бұл әдеби бағыттың маңызды көркем күшіне шартталған. 

Эстетикалық жүйенің тұтастығы мен тұрақтылығы, шартсыз өтпелі өзіндік мәні 

сентиментализмнің көркемдік, даралық әдісі мәселесін көтерді. Сентиментализмнің сізімдік-

танымдық бағыты туралы мәселені В.Г.Белинский көтерді. Ол бұл көріністің гнесологиялық 

және мәдени, адами рөлін есепке ала отырып, тарихи бағасына келіп тоқтады. 

Сентименталдылық оның пайымдауынша, «орыс әдебиетінде осы уақытқа дейін кітаби 

мінезде болған». Сентименталдылық мәдени фактор ретінде адамзаттың  тарихи дамуындағы  

маңызды көрініс,\ деп көрсетті сыншы. Европада феодалдық дөрекі әрекеттерді осы 

сентименталдылық ауыстырды. Белинскийдің көрсеткеннідегі сентиментализм ізгілік 

бағыты оның гнесологиялық табиғатьымен жеткілікті болмады. Сезім танымының 

эстетикалық екпіні әдебиетті өмірмен жақындастыруда жағдай туғызды. Классицизм 

үндестігінің мемлекеттік сананы бұзуда гнесологиялық «сезіну сәті» шешуші рөл атқарды. 

Классицизм геройы Руссоның еркін феодалдық құрылыс пен жандайшаптық құқығын 

оятты. Сентиментализм эстетикасында эмпирикалық «сезіну сәті» тартылыстың 

қарапайымдылығы мен ескі классицистік шегерасы төңірегінде айтылды. Сезімталдарда ол 

және ол бақыитсыз дегенге ерекше назар аударылды. Ж.Ж. Руссоның сенсуалистік сарыны: 

«тек осы олар туғызған сезім – ерекше нәзік тәрізді, бұл адам біздің қай қайсымызға да 

жақын, сондықтан батырлық түрткі болып қана қоймай әлде қайда көп мөлшерде баса 

түсетіндігін»,-көрсетті.  

Ж.Ж. Руссо 18 ғасырда Франциядағы сентиментализм атты әдеби ағымның өрлеуінде 

басшылық жасады. Жекенің ғазиз мәдениеті, шарасыз қарапайымдылық, тұйықтық, шынайы 

табиғилықты насихаттады. «Сезімдік»дәуіпдің өтпелі мінездемесі Канттың философиялық 

антиномиясында ғана емес, сентиментализмнің эстетикалық антиномясында да көрініс 

тапты. Олар ағартушылыққа деген алғашқы дағдарыс туғызып, әлемнің әмбебап үндестігінің 

бастамасына сыйымсыздығын танытты. 

Сентименталист жазушылардың шығармаларындағы алғашқы ымырасыз ойлар 

сезімтал қаһарманның екіжақты табиғатына келіп саяды: «Әлемдік үндестіктегі 

сыйымдылық қатардағы «қарапайым адам және» «бөтен адам». Оның қажеттілігінен 

әмбебаптылық туындайды. Этъен де Сенанкур «Оберман» романында «оғаш және реалистік 

адамды» қарама-қарсы қоя отырып оның қарапайым қажеттілігінің мазмұнын ашады: «Мен 

барлығына мүмкін болған дүниеге ұмтыламын, яғни өзімнің жай ғана қажеттілігімді 

қанағаттандыруда, адамзаттың адами қайғысының соңын жасайтын, жақынжастыратын, 

жұбаныш сыйлайтын сезімге ұмтылатын: мен бір ғана дүниені жалпы әлемде әлем халқының 

жанына рахат тілеймін»,-дейді. «Жарлы Лизаның» авторы «әлемдік достықтың қасиетті 

бірлігін» арман етті. 

Осыдан барып философиялық және эстетикалық тамыры қанат жайды. Онвң негізінде 

сентименталды пафос жатты. Сентименталдылық «ішікі мағынасыздық» бір дүниенің «ішкі 

кемшілігі», «ішкі адамгершілік қадірі», адамхзаттың өмір сүруінің шынайы бастамасынан 

тыс қарапайымдылықтан туындады. Осы адамгершілік психологиялық қарама-қарсы 

субъектіді реакция механизмі Г.Н. Поспелов атап көрсеткендей «эмоционалды, жанды 

рефлексия» болып табылды [5, 96 б.]. 

Сентиментализмнің эмоционалды рефлексиясы В.И. Каминский көрсеткендей оның 

демократиялық эстетикалық ұмтылысының көрінісі болды: Онда патриархалды халықтық 

құндылықтар айтылды. Онымен жүрек лүпілі сезім поэзиясының феодалдық керітартпа және 

объективті антибуржуазиялық үрдісімен байланысты болды. Кейде оған бұлдыр сезімдер, 

адамды жатсындырған сезімдерге бөлеп, эмоциялық жағынан әсер етіп отырады. Онда 

сентиментализмнің сезімтал табиғи қаһарманын туғызған арнасы туындады. Табиғи адам 

азған өркениет қоғамын тастап «шөлдалада» жалғыз қалғысы келеді. Бұзылмаған табиғатқа 

қатынасын әлеммен достық қатынас, достармен, сүйікті тіршілікпен шөлі, аңсары 

жұмбақталады. «Шындығында мен тек табиғатты ғана сүйемін»,-дейді Оберман. Оберман 
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шөлдалада ғана сезімді басынан кешіреді. Бұл көріністің драмтизмі орыс сентименталистері 

шығармаларында шектен тыс ашылады. Лизаның өмір тарихы Эрастқа беріліп, кейін ол 

тастап кеткен соң апатқа ұшырағандай күй кешті. Карамзин оны кекесінсіз сомдады. 

Жалғыздық туралы ойлар атты мақаласында Карамзин «Сиқыр сөз» туралы ой жүгіртеді. 

Мейірімді шөл даланы сезіммен өзө үмітінің орындалуын қиялдайды. Дегнемен, әлемге 

деген адал ағартушы көзқарасында қала отырып, ол адамның жүрегң басқаны сезініп одан 

ләззат алудан пайда болғандығын көрсетеді. Өз ойларын жинақтай келе, Карамзин 

бөлектенген сиқыр сөзде тек поэзиялық қиялдан басқаны көрмейтіндігін айтады. 

Ең алдымен сентиментализм эстетикасында әдемілік ұғымы маңызды. Оның мәні 

Гердер көрсеткендей табиғи тәртіп, келісім, жетілумен байланысты біз білгендей әдемілік 

бөлек бір толық жетілген сезім ғой. Ал сезімтал иделаист үшін сұлулық біздің 

табиғатымызға сай мақсаттық түрткілерді оятуышы,-дейді Сенанкур. 

Заттардың шегін анықтауда Адам Смит әшкі сезім ойын немесе адами сезімді алғы шарт 

етіп қояды. У.А.Шефтесбери де ағымды эстетика космологиялық ұғымда түсіндіреді. Оның 

ойынша, жан мен әдемілік және адамгершілік әлемдік үндестіктен шығып шектік көрініске ие 

болды. Оның ойының қорытындысы көрсеткендей үйлесімділік табиғатынан үйлесімді.  

Қазіргі әлемдегі зорлық, теңсіздік, зұлымдық он тоғызыншы ғасырдың аяғы мен 

жиырмасыншы ғасырдың басындағы реалистік өнердегі сентиментализм дәстүріне негіз 

болды. Г.Н.Поспелов қағидасынан шығатын қорытынды: халық болмысының ұлттық-тарихи 

шартына тәуелсіз барлық әлем әдебиетінің дамуында снтиментализм пафосы негіз болды.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.  

 

АЙТЫСТАҒЫ ЛИНГВОЭКОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Әуелі лингвоэкология терминіне түсінік бере кетейік. Лингвоэкология – тіл білімінің 

жаңа саласы. Тіл тазалығын сақтау мақсатында қалыптасып, өз зерттеулерін жүргізіп келеді. 

Бұл ұлтымыздың таза, мөлдір тілін сақтап қалу үшін қалыптасқан сала деп қарауға да 

болады. Мысалы: табиғат экологиясы дегенде біз табиғаттың экологиялық жағдайын, яғни 

тазалығын сақтау, көркейіп дамуын мақсат етеміз. Сол сияқты тіл экологиясы дегенде де оны 

шұбарланудан қорғап, тазалығын сақтап қалу маңызды мәселелердің бірі болып отыр. 

Сонымен «лингвоэкология» дегеніміз мәдени тілдік ортаны қалыптастыратын, тілдің ұлттық 

мәдени-көркем, эстетикалық мәнін сақтап, тілдің шұбарлануының себебін зерттейтін жаңа 

қалыптаса бастаған сала. Қазіргі таңда күнделікті қарым-қатынаста басқа тілдің сөздерін 

араластырып қолдану әдет болып қалды. Міне, осының өзі тілдің шұбарланып бара 

жатқанының көрінісі емеспе. Лингвоэкология лингвистика мен экологияны біріктірген 

ғылым әрі тілдің тұлғасы ретінде адамды және қоршаған ортаның арақатынасын зерттейді. 

Зерттеуші Эрнест Геккель тілдің мәдени-әлеуметтік, коммуникативті аумағын қамтиды. 

Тілді адам, қоғам мен ортаның арасындағы таптырмас байланыс компоненті ретінде 

қарастырады. Америкалық лингвист Айнар Хауген 1972 жылы алғаш рет эколингвистика 

терминін қолданып, әлеуметтік лингвистика мен психолингвистикаға өзара ықпалдастық 

аспектісін енгізді. Ары қарай осы мәселе төңірегінде ағылшын ғалымы Михаель Холлидей өз 
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зерттеулерін жүргізді. Ол алғаш рет 1990 жылы тіл мен қоршаған орта арақатынасы жөнінде 

мәселе көтерді [1].
 

Тілдің экологиялық табиғатын бұзатын, яғни шұбарлайтын сөздер бұл жаргон, сленг 

сөздер болып табылады. Мұндағы, Жаргон (ағылшын. slang; jargon;) – әлеуметтiк диалект; 

айналымдарды ерекше лексикамен және фразеологиямен, экспрессиялылықты әңгiме аралық 

тiлден және сөз жасау құралдардың ерекше қолдануымен айырмашылығы болады, бiрақ 

меншiктi фонетикалық және грамматикалық жүйеге ие болмайды [2].  

Жаргон қазiргi кезде, әсіресе жастардың тілінде көп қолданылып жүр. Мысалы: енді 

(уже), әрдайым (постоянно), жатақхана (общак), дәріс (лекция), үзіліс (окошка), қоқыс 

(мусор), ұялы телефон (сотка), қуаттағыш (зарядка), қаламсап (ручка), аялдама(астоновка), 

балмұздақ ( морожно), несие (кредит), кеңес(совет), асхана(сталовая), парақша(страница), 

сау бол(давайсың), сосын(потом), айыппұл(штраф), демеуші(спонсор), пайыз(процент), 

құжат (документ), өтінемін (пажалуста), күнтізбе(календарь), қысқасы(короче), дүйсенбі 

(понедельник), жоспар(план), ғимарат (корпус), емтихан(сессия), тағы(ищё), тақтай(доска), 

перде (шторь), бәрі, бітті(всё), көзілдірік (очки), сурет (фото), бөлме (комната), тақырып 

(тема), әке (пахан), ана (махан), керемет(супер) т.б. 

Соған сай зерттеуші ғалымдар жаргонның мынадай түрлерін атап көрсетеді: әскери 

жаргон, журналисттiк жаргон, компьютер сленгi, ойын жаргоны, торлық жаргон, падонков 

жаргоны, жаргон Фидонета, жастар сленгi, радиоәуесқой жаргоны, нашақор сленгтері, 

футбол бұзақылықтарының сленгi, қылмыстық жаргон, феня. 

Айтыс - қазақтың халық ауыз әдебиетінің тіл байлығын көрсететін үлкен бір саласы. Ол 

- суырып салма ақындық өнердің жемісі. Айтыс - cинкреттік жанр, мұнда ақындардың 

ақындық алғырлығымен бірге сазгерлік өнері, әншілік өнері, орындаушылық өнері бірге 

өрілген.Айтыс - көне заманнан үзілмей келе жатқан өнер түрі, ежелден сөз жарысы, айтысу 

ұғымында қолданып келеді. Айтыс - екі адамның өнер жарыстырып бәсекеге түсуі - қара сөз 

арқылы да, белгілі бір аспапта ойнаумен де, суырып салып айтылатын өлеңмен де болуы 

мүмкін. Бұның бәрі «қиыннан қиыстыратын» шеберлікті, алғырлықты, тапқырлықты талап 

етеді. Ежелден «өнер алды - қызыл тіл» деп сөз өнерін аса жоғары бағалаған халық айшықты 

сөз бедері мол ақындар айтысына ерекше мән беріп, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып 

отырған. Ақындар айтысы қалың ел бас қосқан үлкен жиындарда өтетіні белгілі. Дүбірлі ірі 

айтыстарға танымал ақындармен бірге, өнері өрге жүзген дүлдүл, шешен, тапқыр жас 

ақындар да қатысатын болған. Сөз барымтасы кезінде көсем сөзге кім жүйрік болса, сол 

жеңіске жетпек. Шаршы топта сөз барымтасына түскен ақындардың айтысына әділ төрелік 

айтушы да көпшілік, сөз құдіретін түсінетін би, шешендер болған. Айтысушы ақындар сөз 

сайысы кезінде бір-бірін аяусыз сынап-мінеп, түрлі әдіс-тәсілдер қарастырып, қарсыласының 

ұрымтал жерін аңдып, жеңіске жетудің жолын іздеп, бұлтартпайтын уәжді де мағыналы 

ойларды айтып, сөзбен жығуды көздейді. Әрине, бұл үлкен білімділікті қажет етеді. Сондай-

ақ, қай ақынның кіммен, қай жерде айтысатынын, айтыстың қандай тақырыпқа 

құрылатындығы белгісіз болған. Бірақ та ақындар ел ішіндегі елеулі өзгерістер мен 

уақиғалардан хабардар болып отырған. Аты шулы ақындардың жаман, жақсы жақтарын 

есепке алып, іштей айтысқа дайындалып жүрген[3]. Біз өз дәуірінде аты айтыспен әйгіленген 

талай айтыскер ақындарды білеміз. Сонда айтыс ежелден ел тұрмысында ақынның бірден-

бір ақын аталатын өнер мектебі саналып келген. Байқасақ жаргон сөздерді осы  өзіміздің  төл 

өнеріміз айтыстан да кездестіре аламыз.Мысалы, 2004 жылғы Балғынбек Имашев пен Ринат 

Зайытовтың айтысында Балғынбек: 

Айтысқан он алты ақын «дорогойың» 

Ішінде Ринат енді «молодойың» 

Басталды жекпе-жегің «один – один» 

Көріңдер «без правил супер бойын» 

Дәулеткерей дауылпаз, 

Оразалы ортеке, 

Әбілқайыр арғымақ, 
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Балғынбек бар Имаш-ай 

Шамаң жетсе силас-ай 

«Ая тебя убью Ринат –ай» [4].
 

2011 жылғы Ринат пен Аалы айтысында Аалы: 

Демек, қомыз деген бұл еркек, 

Ер екенін білемін. 

Екі аяқты домбыра 

«Женский родка» келеді[4].
 

Арман Бердалин мен Балғынбек Имашевтың айтысында Арман: 

Алла деп алдарыңда ән бастарда, 

Айналдым айтыстағы алдаспанға. 

Мәскеулік қандас қазақ аманбысың, 

Сыйлас дос, сырлас болған «сары бастарға». 

Ассалаумағалайкум, сәлем бердім, 

«Здравствуйды» күнде еститін қазақтарға. 

Ұлтымды ұлықтаудың «мастері» едім. 

Асыра айтам, дегенмен бәс тігемін, 

Әлемге әйгіленген Қазақстан- 

Тараған көк бөріден қасқыр елім[5].
 

Мэлс Қосымбаевпен Айбек Қалиевтің айтысында Айбек: 

Ауыз ашсам тұрады тап бергелі. 

Біздің қоғам –осындай сазбет қоғам. 

Қазақ деген ұғымды жат көреді. 

«Цементпен гримделген бетон беттер» 

Саяси сахнаның актерлері. 

Ініңе байқап тұрмын кең болдың ғой, 

Өзімнен дей алмаймын кем болдың ғой. 

Төрт кәпірді мұсылман қылдым дейсің, 

Осы жерден ағасы жем болдың ғой. 

Көрге барып исламды қабылдайтын 

Мэлс «суперпайғамбар» сен болдың ғой[5].
 

Осындай жаргон сөздер қосылып айтылған айтыс әрбір иісі қазақтың санасына терең 

ой салары анық. Бұл сияқты сөздерді ақындарымызда тегіннен тегін қолданбайды ғой. 

Мұнда ақындар өздерінің негізгі айтып отырған келелі мәселелерді қозғай отырып, тілімізде 

қолданылатын осындай жаргон сөздердің де қолданудың зиянды жақтарын түсіндіріп отыр. 

Ақындардың бұлайша жырлауының бірнеше себебін атап көрсетуге болады. 

Біріншіден, ақындар халыққа  тілімізде қолданылатын жаргон сөздердің жиілеп бара 

жатқанын және олардың қаншалықты төл сөздерімізбен арамызды қашықтататының 

көрсеткісі келсе керек. 

Екіншіден, бұндай сөздерді қоданудан аулақ болуды үндейтіні анық. Әрине әрбір адам 

бірнеше тілді оқып, білуінің маңызы зор. Бірақ бұл ана тіліміздің сақталуына зиянын 

тигізбеуі керек 

Үшіншіден, өзінің ойын немесе айтып отырған келелі мәселесін халыққа салмақты, 

айқын әрі қызықтырардай күлкілі етіп жеткізу мақсатында. 

Төртіншіден, біз мойындасақ та, мойындамасақ та кейбір сөздердің әбден тілімізге 

сіңісті болып, оның тіпті осындай әдеби туындыларымызда да көрініс беруі. 

Қорытындылай келе айтарымыз,таяқтың екі ұшы болатын сияқты жалпы әдеби 

туындыларымызда жаргон сөздердің қолданылуыныңда пайдалы және зиян жақтары бар. 

Пайдалы жағы жоғарыда айтқандай, ақындарымыз тіл шұбарлайтын сөздерді жырларында 

келеке етіп қолдану арқылы мұндай сөздерден аулақ болуға үндеуі және соны жас ұрпақ 

дұрыс қабылдап, сабақ ала алса, бұл нағыз өзінің жемісін берген елеулі еңбек болар еді. Ал 

зиян жағы, айтыс немесе тағы басқа туындылар арқылы жаргон сөздердің зиян екенін 

көрсетеміз деп жүріп, оның кері әсері тиіп кетпеске кім кепіл. Тіл мәселесі қазіргі таңда өте 
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ауқымды мәселе болып отырғандықтан, бұған жайбарақат қарауға әсте болмайды. Тіл біздің 

болашағымыз! Тіл біздің халқымыз! Тіл біздің елдігіміз! Егер сол тілден айырылсақ бір ұлт 

болып өмір сүретін халық та, сол халықты біріктіретін ел де, ғұмырлы болашақ та болмақ 

емес. Тілімізді бізге сан ғасырдан бері ата –бабаларымыз қандай таза, мөлдір етіп жеткізсе, 

бізде болашақ ұрпаққа солай жеткізуге міндеттіміз деп ойлаймыз. 
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ӘӨЖ 28-1 
БАТЫРОВ Д.Т., ШҮРШІТБАЙ Б.Ш. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДІНИ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ИСЛАМДЫҚ ЖАТ АҒЫМДАР 
 
Қазіргі кезеңде кез келген діни ағымдағы экстремистік ұйымдар мен топтардың 

артында үлкен мемлекеттердің мүдделері, саяси көздеген мақсаттары жатқандығы, яғни 
жауыздық діни ойлардың қалыптасуына шетелдік арнайы қызметкерлердің ықпалы бар екені 
белгілі болып отыр. 

Тәуелсіздіктен кейінгі секуляристік кезеңді өткізген Қазақстан халықтарына дінді үйретеміз 
деп келген дін үйретушілер біздің ата-бабаларымыз ұстанған бағыттан алшақтатып, «біздікі дұрыс 
ал сендер адасып жүрсіңдер» деп ой санамызға жат нәрселерді салып, дінді саяси бағытта қару 
ретінде пайдаланып, зиялы қауым өкілдерінде өз қатарларына қоспақ ойда болды. Осы топтарға 
«Зікіршілер» мен «Таблиғ жамағатын» айтуға болады.  

Ислам дініндегі Құран хадистерін толық білмей тұрып, оны тура қабылдап адасудың 
нәтижесінде туындап отыр. Ислам дінін осындай жолдармен түсіндіретін діни ағымдарға 
«сәләфизм» идеологиясын түсіндірушілерді айтуға болады. Олар өздерін ешқандай 
өзгерістер енгізілмеген әуел бастағы «таза исламды» ұстанушылармыз деп түсіндіреді. Осы 
ойдың негізін салған Шейх-Уль Ислам Такауиддин Ибн Таймия (1263-1328 ж.ж.) болып 
табылады [1]. 

Қазақстан мемлекетіне ислам дінінің келуі мен орналасуы сан ғасырлар бойы ата-
бабаларымыз ислам мәдениеті тұрғысында ислам дінін ұстанып өмір сүріп келеді. Қазақстан 
жеріне Ислам дінін тарату мақсатында (VIII ғғ) арабтар жорықтар жасады. Кутейба ибн 
Муслим Мауереннахр жеріне кіріп, 714 жылы Ташкент және Отырарды бағындырып, 751 
жылы Ислам әскері Атлах маңында Таң империясының әскерін соғыста жеңіп шықты. Талас 
жеңісінен кейін Ислам діні Қазақстан жеріне орнықты. Қазақстан мемлекетіне ислам дінінің 
таралуын ғалымдар бірнеше кезеңге бөліп қарастырады: 

1-ші кезең – VIII-ІХ ғғ.; 
2-ші кезең – Х-ХVII ғғ.; 
3-ші кезең – ХVIII-XIX ғғ.; 
4-ші кезең – XIX ғ. соңы-XX ғ. басы; 
5-ші кезең – 1917-1991 жылдар аралығы (кеңестік дәуір); тәуелсіздік орнағаннан кейінгі кезең. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Біз барша діндердің теңдігі мен Қазақстандағы 

дінаралық келісімді қамтамасыз етеміз және бұған кепілдік бере аламыз. Біз исламның, өзге 
де әлемдік және дәстүрлі діндердің ең үздік дәстүрлерін дамытудамыз және оларды 
сыйлаймыз. Бірақ та заманауи зайырлы мемлекет құрып жатырмыз» – деп айтып өткен 
болатын [2]. 

Қазіргі Қазақстандағы діннің жағдайы авторитарлық, тоталитарлық және теократиялық 
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басқару жүйесі бар мемлекеттерден түбірлі өзгешелікке ие. Конфессияаралық бейбітшілік 
пен келісім – Қазақстан үшін мейлінше күрделі және өзекті мәселе. Бүгін Қазақстан әлемге 
тек мұнай өндіруші ел ретінде ғана емес, сондай-ақ, бүкіл әлемдік діни рухани форумның 
орталығы есебінде де таныс. Онда әлемдік және дәстүрлі діндердің басшылары анағұрлым 
маңызды заманауи діни мәселелерді шешу үшін жиналады. 

Бейбітшілік пен конфессияаралық келісім салаларында Қазақстан аясында болсын, 
тіпті дүниежүзілік ауқымда болсын, қол жеткізген белгілі табыстарымызға қарамастан, әлі 
шешілмеген, жедел шешуді қажет ететін мәселелер баршылық. Әсіресе, қазір дүниежүзінде 
діни төзімсіздік, діни экстремизм және терроризм шынайы қауіп төндіріп тұр. Оларды ХХІ 
ғасырдың анағұрлым өткір мәселелеріне жатқызуға болады. Конфессияаралық келісім мен 
диалогты жетілдірудің жаңа жолдарын іздеу қажет. Қазақстанның аумағында бірнеше 
ғасырлар бойы тәңіршілдік, зороастризм, манихейлік, буддизм, христиандық және ислам 
сияқты әртүрлі нанымдар бейбіт бірге өмір сүрген, яғни толеранттылық пен 
конфессияаралық келісімнің үлгісі болған. Сондықтан Қазақстан Республикасының 
Президентінің әділ айтқанындай: «Қоғамдағы этносаралық және конфессияаралық келісім 
мен ықыластылықты одан әрі нығайтуға қажетті қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету». 
Яғни, конфессияаралық келісім мәселесінің үнемі Елбасымыз бен үкіметіміздің басты 
назарында екендігін, бұл бағытта үнемі жұмыс істеп жатқандығын ерекше атап өткен жөн. 
Мұның жарқын дәлелі ретінде, екі әлемдік діннің, атап айтсақ исламдағы «Құрбан айт» пен 
православиядағы «рождество» діни мейрамдарын мемлекеттік мейрам деп жариялау 
жөніндегі шешімді ерекше атауға болады [3].  

Ислам дінінің ішінде әртүрлі ағымдар бар. Олардың ішінде Ислам дінінің ішінде 
болғандары мен, исламнан байланысын үзгендері де жетерлік. Бұл ағымдарға мәзһабтар 
деген жалпы атау беріледі. Мәзһабтың сөздік мағынасы араб тілінде «жол, баратын жер» 
деген мағынаны білдіреді. Ислам терминологиясында мәзһаб – белгілі бір бағыт, ілім, 
құқықтық-доктриналдық мектеп, дүниетанымдық жүйені білдіретін ауқымды ұғым болып 
табылады. Ислам тарихында мәзһаб сөзі жалпы алғанда сенімдік (ақида, доктриналдық), 
саяси және құқықтық (фиқһтық) тұрғыда жүйеленген көзқарастардың барлығы үшін 
қолданылған. Ислам дініндегі мәзһабтар негізінен «Құқықтық» және «Доктриналдық» болып 
бөлінеді. Құқықтық мектептер діннің практикалық жағын реттейді. Доктриналдық мектептер 
болса діннің теориялық жағын, яғни сенім негіздеріне қатысты мәселелерді қарастырады.  

Ислам дінінің үлкен екі бағыты бар. Сунниттер және Шииттер болып бөлінеді. 
Әлемдегі мұсылмандардың барлық құрамын құрайтын әһли суннаны – Мұхаммед Пайғамбар 
мен оның сахабаларының діннің басты (сенім) негіздерінде ұстанған жолын басшылыққа 
алушылар деп айтуға болады. Толық атауы «Әһли Сунна уәл Жамаға (Сүннет және Жамағат 
қауымы)» деп аталады. Батыстың белгілі шығыстанушысы М. Уотт «сунниттер» ұғымының 
алғаш рет Х ғасырда қолданылғанын алға тартады. Алайда табиундардан Саид бин Жубәйрға 
(713 ж.) телінген бір хабарда сунниттер ұғымы VIII ғасырдың бастарында ортаға шыққан 
көрінеді. Қазіргі кезге дейін жетіп келген деректердің ішіндегі ең көнесі саналатын Ахмад 
ибн Ханбалдың дінсіздер мен Жахмия деген ағымды терістеу мақсатында жазған еңбегінде 
де «әһли сунна» ұғымына орын берілген. Сонда бұл деректер бізге «әһли суннаның» IX 
ғасырда бір доктриналдық (сенімдік) мектеп ретінде қалыптасқанын көрсетіп отыр. 
Сунниттік сенім жүйесінің қалыптасуына ықпал еткен ғалымдардың ең маңыздысы Имам 
Ағзам Әбу Ханифа болып табылады. Әбу Ханифа ислам сенім негіздеріне қатысты 
трактаттарында өзі өмір сүрген дәуірдегі әр түрлі дүниетанымдық ағым өкілдерімен 
пікірталастарға түсіп, Аллаһтың сипаттарын, тағдыр мәселесін нақтылап, Құранның мағынасы 
тұрғысынан жаратылмағанын айтқан. Үлкен күнә жасаған адамның мұсылмандық шеңберден 
шықпайтынын айтып, ақыреттегі жағдайына қатысты мәселені Аллаһтың еркіне қалдырған. 
Осылайша «әһли сунна» доктринасының ең маңызды мәселелерін анықтап берген [4]. 

Ислам діні аясында алуан түрлі ағымдар және ілімдер пайда болды. Осындай 
ағымдардың бірі – діни мистикалық ілім сопылық болып табылады. Қазіргі уақытта сопылық 
туралы әр түрлі пікірлер бар. Сопылықтың ислам дініне оппозициялық сипатта 
қалыптасқандықтан қоғамға кері әсерін тигізеді деген көзқараста болса, екінші біреулер 
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сопылық – қазақ жеріндегі мұсылмандық дүниетанымның өзегі деген пікір айтады. 
Сопылық ислам діні аясында мистикалық ағым ретінде қалыптасып, түркі және парсы 

тілдес халықтардың мәдениетінің өзіндік бір ерекшелігі ретінде көрінді. Орталық Азияда 
Нақышбандия, Қадария, Кубравия және Иассауи тариқаттары таралған. Ислам дініндегі 
«Тасаууф» (Сопылық) діни-мистикалық ағым. Ғалымдардың пікірінше, «тасаууф» (сопылық) 
сөзінің түбірі «суфәтүн» (жүн, түк) сөзінен шыққан. Себебі, сопылық жолын ұстанушы өзін 
Аллаһтың құзырына тасталған жүн тәрізді сезінеді дейді. Ал басқа бір пікір бойынша, 
«сыфатун» - «қасиет» деген сөзден тараған. Сопы өз бойына адамзаттың асыл қасиеттерін 
жинаған адам десе, енді бір ғалымдар «тасаууф» сөзі – «сафа» - яғни «тазалық» сөзінен 
шығады деген пікірді ұстанады [5]. 

Шииттік (шиа) – Ислам дініндегі үлкен бағыттарының бірі. «Шиа» араб тілінен 
аударғанда «жақтас», «көмекші» деген мағына береді. Термин ретінде «шиа» Мұхаммед 
Пайғамбар қайтыс болғаннан кейін имамдық (халифалық) үшін ең лайықты кісілер екенін 
және мұның қасиетті мәтіндер (Құран және Сүннет) арқылы бекітілгеніне сенетін қауымға 
берілген есім болып табылады. Бұл бағыттың қазіргі уақытта көп таралған жері Иран Ислам 
Республикасы болып табылады [6]. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда Ислам діні бір кездегі арнасына қайта толып келеді. Тіптен 
жанданып, жаңа даму сатыларына өту үстінде. Дегенмен де бұл үдерістің өзіндік тарихи-
мәдени алғышарттары баршылық. Осылай деп тұжырымдауға төмендегідей ақпараттар дәлел 
бола алады. VII ғасырдан тарала бастаған Ислам, Х ғасырдың соңында қазақ жерінде 
құрылған мемлекеттердің ресми діні деңгейіне дейін көтеріле алды. Исламның Әбу Ханифа 
мәзһабының дін, қоғам мәселелерін шешуде Құран, шариғат үкімдерімен қоса жергілікті 
халықтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрін де есепке алу секілді ерекшелігі Орта Азияның көшпелі, 
жартылай көшпелі халқы, соның ішінде қазақ халқы үшін де жақын болды. Осы ерекшеліктің 
арқасында бүгінге дейін біз Исламның ханафи мәзһабын ұстанамыз және Ислам қазақ 
халқының дүниетанымы, дәстүрі, ғұрпымен үндесіп, сан ғасырлар бойы қазақ мәдениетімен 
тұтасып, ұлт тарихының ажырамас бөлігіне айналды [7]. 

Қорытындылай келе ислам ағымдары туралы тарихи жадыға тиеселі адамзат тарихына 
көз жүгіртер болсақ, онда діндарлықтың адамзат тарихын басынан аяғына дейін толық 
қамтып жатқандығын көреміз. Қаншама рет діннің ақыры келді деген сөз айтылса да ол 
қазірдің өзінде әлемдік өмірдің негізгі қалыптастырушы факторларының бірі болып 
табылады. Дін адамдардың бірлестігін және ұйымдастығын қалыптастырушы идеологиялық 
механизм. Діннің мазмұны әлеуметтік мәні бар негізгі құндылықтарды қасиетті деп танудан 
тұрады. Дін қарусыз күрес деп ата-бабаларымыз айтқандай «дін шайқасса әлем шайқалады» 
деген ұлы сөздерге сүйене отырып қарасақ, ислам ағымдарының өз елімізге тигізетін заңсыз 
діни ағымдардың әсерін байқауға болады.  

Дінге, қапарайым тілмен айтқанда имандылыққа бет бұрған жас, тек болашақтағы өзі 
күткен «рухани тыныштықты» ғана емес елдің, отбасының мүддесін көздейтін діни 
сауаттылыққа, егер қате шешім қабылдаған жағдайда кімдердің қатарына қосылып, қалай 
зардап шегетіндігін түсінетіндей құқықтық сауаттылыққа ие болғанда ғана аталмыш 
мәселенің алдын белгілі бір мөлшерде алуға болады. Дін істері агентігі мен облыстық және 
жергілікті Дін істері басқармаларының тиімді жұмысының арқасында дәстүрлі емес діни 
бірлстіктердің қызметі тиімді жолмен жүйеленіп отыр. Бұл үрдіс жылдан жылға өз жалғасын 
тауып келеді. 
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ПЕРЕВОДА 

 

Целью данной статьи являетсяопределение термина научного стиля, изучение 

особенностей научного перевода, и анализ трудностей, с которыми может столкнуться 

переводчик, взявшийся за этот специфический труд. 

Для начала следует определить характерные черты научного стиля. Научный стиль 

характеризуется логичностью построения предложений, смысловой точностью, 

информативной насыщенностью, объективностью при изложении материалов и скрытой 

эмоциональностью. Терминологическая лексика и сложные грамматические конструкции 

помогают реализовать все особенности научного стиля на практике. 

В случае собственно научных текстов одной из главных задач переводчика является как 

можно большая информационная точность перевода: он не может позволить себе ошибку в 

истолковании того или иного термина или обычного слова, использованного в 

специфическом его значении. В связи с этим, практически всегда одним из главных 

требований к переводчику таких текстов является его осведомлённость в рассматриваемых 

вопросах, доскональное знание отраслевой терминологии и особенностей её употребления. 

Как правило, ввиду больших трудозатрат на изучение научной тематики простым 

переводчиком, определённые научные круги имеют долговременное сотрудничество с 

переводчиками-специалистами, обладающими глубокими познаниями в их научном 

сегменте. 

Также важно отметить, что научный стиль в любом языке предполагает использование 

определенного лексико-грамматического языкового материала. Следовательно, научный 

перевод, например, с русского на английский язык потребует от переводчика соотнесения 

грамматических конструкций и лексического материала одного языка с другим, с учетом 

особенностей научного стиля в целом. Перевод научных текстов на английский язык 

является сложной задачей, которая предполагает как прекрасное владение русским и 

английским языками, так и хорошее ориентирование в тематике научного текста. Более того, 

перевод научных статей требует от переводчика знания структуры и правил оформления 

статьи на языке оригинала и языке перевода. 

Далее подробнее остановимся на аспектах перевода терминологической лексики. Без 

адекватного перевода терминов перевод технического и научного текста не выполняет свое 

назначение. Для достижения этой адекватности должны быть соблюдены некоторые условия, 

зависящие как от учета признаков термина, так и от соблюдения закономерностей перевода 

специального текста. 

Эти условия делятся на общие, определяемые признаками самого термина, спецификой 

языка оригинала и языка перевода и правилами сопоставления этих двух языков, и частные, 

определяемые особенностями вида и жанра переводимого текста и характеристиками того 

или иного конкретного термина в нем. 

Прежде всего, необходимо назвать три общих условия адекватного перевода терминов. 

Во-первых, должен быть обеспечен адекватный перевод отдельно взятых терминов 

определенного текста. Во-вторых, каждый переводимый термин должен проверяться с точки 

зрения терминосистем, фигурирующих в языке оригинала и языке перевода, которые служат 

для обозначения системы терминов какой-либо отдельной науки, области знания, техники и 

т.д. В-третьих, должны быть учтены различия терминов, определяемые спецификой 

передачи мысли на каждом из этих языков. 

Перечисленные три условия должны учитываться при выборе конкретного способа 

перевода терминов. Рассмотрим существующую классификацию способов перевода терминов. 

Наиболее распространенными способами перевода являются нижеследующие. 
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1. Оптимальным способом перевода служит выявление в языке перевода эквивалента 

термину языка оригинала. Применение этого способа возможно в тех случаях, когда страны, 

в которых распространены язык оригинала и язык перевода, достигли одного и того же 

уровня общественного развития или прошли этот уровень в какой-то период своей истории. 

Например:установка для очистки-refiner; контактная линия - tractionline; 

2. Новый термин в языке перевода может быть создан путем придания существующему 

в этом языке слову или словосочетанию нового значения под воздействием термина языка 

оригинала. Например:тепловой шум - basicnoise;зародышеобразование – nucleation; 

3. Если структура переводимой лексической единицы в обоих языках совпадает - это 

семантическая калька. При использовании семантического калькирования структура 

термина, создаваемого в языке оригинала, соответствует нормам языка оригинала, а 

структура термина, создаваемого в языке перевода, соответствует нормам языка перевода. 

Общей является только семантика терминов обоих языков, почему этот способ перевода и 

называется семантическим калькированием. В технических науках поэлементный перевод 

(калькирование) сложных по структуре терминов также широко распространен. 

Например:метод предельногоравновесия –limitequilibriummethod; теория пограничного слоя - 

boundary-layertheory; 

4. Если структура лексической единицы заимствуется при переводе вместе с этой 

единицей - это структурная калька, или собственно калька. Этот поэлементный перевод 

сложной лексической единицы, при котором каждому элементу из языка оригинала 

соответствует элемент в языке перевода, сопровождается появлением в языке перевода 

новой, чуждой ему модели. Некоторые из заимствованных моделей (элементов структуры) 

закрепляются в результате калькирования в языке перевода, другие остаются чужеродными, 

существуют только в изолированных структурных кальках. В этом и преимущество, и 

недостаток калькирования. Например:закритический зародыш– supercriticalnucleus; тепловой 

пограничный слой - thermalboundarylayer; 

5. Когда в процессе перевода заимствуются и семантика, и структура, и форма 

(звуковой состав и написание) термина, то данный способ называется «заимствованием». 

При этом следует четко различать заимствования, зависящие от непосредственных контактов 

двух языков, и интернационализмы, в первую очередь, построенные из греко-латинских 

элементов и определяемые традиционными особенностями европейской культуры, 

основанной на классическом образовании. Что касается собственно заимствований, то 

отношение к ним при переводе неоднозначно. В тех случаях, когда термин "приходит" в 

язык перевода вместе с новым понятием, которое он выражает, или с новым объектом, 

который он обозначает в язык оригинала, заимствование термина может быть допущено. 

Например:гетерофазнаяфлуктация - heterophasefluctuation; плазмотрон – plasmatron; 

6. В ряде случаев термин должен переводиться описательной конструкцией. Этот 

способ перевода применяется, прежде всего, для безэквивалентных терминов, отражающих 

реалии определенной страны. Например:закон Гей-Люссака - lawofcombiningvolumes; 

computer - электронно-вычислительная машина; 

7. Термины могут также переводиться при помощи лексических трансформаций, а 

именно генерализации или конкретизации значений. «Конкретизацией» называется замена 

слова или словосочетания языка оригинала с более широким значением словом или 

словосочетанием языка перевода с более узким значением. Обратное явление, то есть замена 

единицы языка оригинала, имеющей более узкое значение, единицей языка перевода с более 

широким значением, носит название «генерализации». Например:потенциальный барьер –

potentialenergybarrier (конкретизация); тепловыделяющий элемент - fuelheat-

generatingelement; гидравлическое сопротивление потоков - flowresistance (генерализация); 

эффект динамического воздействия - impacteffect. 

Итак, рассмотрев различные особенности перевода научного текста можно сделать 

вывод, что переводчик, по сути, является творцом нового произведения, и, что перевод не 

есть набор механических действий. 
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Основной стилистической чертой научно-технического текста является точное и четкое 

изложение материала при почти полном отсутствии тех выразительных элементов, которые 

придают речи эмоциональную насыщенность, главный упор делается на логической, а не на 

эмоционально-чувственной стороне излагаемого. 

Научный перевод играет большую роль в обмене информации между научными 

деятелями разных народов и служит делу распространения сокровищ мировой науки.Этим 

обусловлена актуальность темы научной работы. 
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Д.А. ҚОНАЕВТЫҢ ЕЛ ДАМУЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Еліміздің ертеңгі тірегі – өскелең ұрпақтың Қазақстан мәдениеті, рухани өмірі  

мен сол мәдениеттің негізін салушыларды танып білуге деген қызығушылықтарының күн 

санап арта түсуінен, халқымыздың ұлы тұлғаларына деген сүйіспеншілігі мен құрметі 

анықталады. Осындай өз ғасырының дара туған перзенттерінің бірі ретінде тарих 

парақтарында өмір жолы мен қызметі хатталып, халқының жадында мәңгілікке өшпестей 

сақталып қалған есім – Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Үш мәрте Социалистік Еңбек Ері, 

 8 Ленин орденімен, КСРО, шетелдік мемлекеттердің басқа ордендерімен және 

медальдарымен марапатталған [1]. Міне, оның еңбегіне, ойы мен өзінің өмірін арнаған  

ісіне берілгендігіне көрсетілген құрмет. 

Д.А. Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда Алматы қаласында, қызметкердің отбасында 

өмірге келген. 1930 жылы Алматыдағы №14 мектепті бітірген. Дінмұхамед оқу озаты 

болмағанымен, қиын ғылымдарды үлкен сүйіспеншілікпен меңгерген. 1931 жылы Қазақстан 

Өлкелік комсомол комитеті Дінмұхамед Қонаевты М.И. Калинин атындағы Мәскеу түсті 

металдар және алтын институтына “тау-кен инженері мамандығы” бойынша оқуға  

жібереді. 1936 жылы шілде айында Д.А. Қонаев институтты бітіріп, дәл осы жылы  

Қоңырат-Балқаш мыс қорыту комбинатына жұмысқа орналасты. Жұмысына ықтиярлықпен 

қараған Дінмұхамед Ахметұлы бұл жұмыс орнында мансаптық дәрежеде көтерілді.  

Ол бұрғылау станогінің машинисі, цех бастығы, рудниктің бас инженері және оның 

директоры болды [2]. 

Өзінің Қоңырат-Балқашқа жіберілгені туралы кейіннен былай деп жазған: «Мұнда 

менің еңбек жолым басталды. Мен бұл өлкеге бөтен емес едім. Осы жерде бес айлық 

практикадан өткенде, Қоңыратпен және оның адамдарымен танысқан болатынмын. Ол кезде 

мен жаңа ғана құрылған шығыс үйіндінің ондығы болып жұмыс істегенмін. Жұмыс істеп 

жүріп, «Жылына 90 мың тонна қара мыс өндіру үшін Қоңырат карьерінің қуатын анықтау» 

тақырыбына арналған дипломдық жұмысыма материал жинадым. Дипломымды «өте жақсы» 

деген бағамен қорғадым. Менің еңбек жолындағы алғашқы қадамдарым Қазақстанның түсті 

металлургиясымен байланысты болды. Мен өзімнің елімізде Орталық Қазақстандағы қуатты 

мыс өнеркәсібінің , содан кейін Рудалы Алтайда қорғасын-мырыш өнеркәсібінің 

қалыптастыруға қатысушылардың бірі болғанымды осы күнге дейін мақтаныш етемін» [3]. 

Көсем қайраткердің рухани байлығының тереңдігімен әлеуметтік бостандық пен 

еркіндік көкжиегінің кеңдігі – қазіргі заманғы қоғам дамуы қандай тұлғаға мұқтаж 

болатындығын айқын көрсетеді. 



53 

 

Өздеріңізге белгілі, Д.А. Қонаев сол заманның мықты саясаткерлерінің бірі болды. Ол 

мемлекеттік қызметті мәдениетпен тығыз байланыстыра білді. Қарама-қайшылыққа толы, 

өте күрделі кезеңде адамгершілік пен рухани ізгілік, халық алдындағы парыз бен 

елжандылық қасиеті оның ел билеу ісінде елдің экономикасын, ғылымын, ұлттық мәдениетін 

дамытуына өз ықпалын жасады. ХХ ғасырдағы ұлтымыздың ұлы баласы, көрнекті мемлекет 

және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың Қазақстан тарихындағы Алаштың 

ардақтысы, халқымыздың біртуар перзентінің алатын орнының ерекшелігі жайында дара 

тұлғаның туғанына 100 жыл толуына арналған салтанатты жиында сөйлеген сөзінде 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Дінмұхамед Ахметұлы – 

айырықша ардақтауға лайықты қарымды қайраткер.  

Сондықтан, біз оны Тәуелсіздікке дейінгі тарихымыздың тегеурінді тұлғасы деп 

бағалауымыз керек» [4], - деп атап өтті.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1994 жылдың ақпан айының 24 жұлдызында «Д.А. 

Қонаевтың есімін мәңгі есте қалдыру туралы» қаулысын жүзеге асыруды қамтамасыз ету 

қажеттілігі туындап отырғандығын да айта кеткен жөн [5].  

Міне, сондықтан бүгінгі өскелең ұрпақ, елін сүйген елеулі ерді тек мемлекеттік және 

саяси қайраткерлік тұлға жағынан ғана емес, еліміздің мәдениеті және ғылымының дамуына 

қосқан үлесін ескере отырып, бүгінгі күн тұрғысынан талдау жасай алуы қажет. 

Д.А. Қонаев республиканың ауыл шаруашылығының көтерілуіне ерекше көңіл бөлді. 

Ол ауылды қайта құру мәселесін қарастырды. Агроөнеркәсіптік кешенді техникамен қайта 

қаруландыруды және өндіріске жаңа технологиялар ендіруді, асыл тұқымды мал өсіруді 

үнемі қадағалап отырды. Д.А. Қонаев жыл сайын барлық облыстарда өнеркәсіп 

орындарының, совхоз бен колхоздың, ғылыми мекемелердің ұжымдарымен жиі кездесу 

жасап отырды. Оның ұжымдарды біріктіре алу қабілеті мен дұрыс шешім қабылдап, 

Орталық Комитеттің барлық күшін халықтың жемісті жұмысына және алға қойған 

мақсаттарды орындауға тікелей бағыттай алуын атап өткен жөн. Ауыл еңбекшілерінің 

екпінді еңбек етінің нәтижесінде республикамыз Кеңес Одағының ірі астық пен мал 

шаруашылығының базасына айналды. Д.А. Қонаевтың бастауымен Жоғары өндірістік 

көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін ауыл шаруашылығындағы көптеген еңбек озаттары 

Социалистік Еңбек Ері атағын иеленді, жүздеген мың еңбекші КСРО ордендерімен және 

медальдармен марапатталды.  

Димаш Ахметұлы Қазақстан Республикасының мәдениеті мен өнеріне көп көңіл бөлді. 

Әдебиет пен өнерге деген ерекше ықыласы, оны еліміздің көрнекті мәдениет 

қайраткерлерімен, сонымен қатар атақты композиторларымен, суретшілерімен достық 

қарым-қатынасының негізі болды. Ел ісімен қатар республикамыздың мәдени астанасы – 

Алматы қаласын көркейтуі, оның Қазақстан мәдениетінің дамуына үлкен қамқорлықпен 

қарағанының айқын дәлелі. Оның бастамасымен салынған Республика Сарайы, Балуан 

Шолақ атындағы «Медеу» спорт кешені, «Қазақстан», «Алматы», «Алатау» қонақ үйлері, 

аэровокзал, әуежай және басқа да ғимараттар еліміздің дамуында айтулы рөл ойнады. Бұл 

жұмыстың барлығы Қазақстан Республикасы мәдениетіне өз септігін тигізді. 

Д.А. Қонаев соғыстан кейінгі кезеңде өзінің республикасының гүлденуі мен дамуына 

көп зейін салды. Оның басшылығымен фабрикалар, зауыттар салынып, тың және тыңайған 

жерлер игерілді, түрлі бағыттағы мамандықтар бойынша жоғары оқу орындары ашылды. Дәл 

осы жылдары Қазақстанның экономикалық потенциалында терең сапалы өзгерістер орын 

алды. Бұл өзгерістер халық шаруашылық комитеті дамуының ірі көлемді бағдарламасын 

сәтті орындармен байланысты болды. Шынымен-ақ, оның басқаруының негізінде өнеркәсіп, 

құрылыс ісі, ауыл-шаруашылық, сауда мен тұрмыстық қызмет көрсету салаларында бұрын-

соңды болмаған әйгілі жетістіктер байқалады [6]. 

Ұлт тарихын зерттеуде кейінгі ұрпаққа ата тарихымыз бен оны жасаушылар жайында 

тағылымды мәлімет қалдыру маңызды міндет болып табылады. Дінмұхамед Ахметұлы 

Қонаевтың еліміздің дамуындағы мәдениет пен экономикасына қосқан үлесі орасан. Ол 

өзінің игі істерімен Отанының даңқын асқақтатты, үнемі қарқынды дамуға ұмтылатын 
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қоғамның өміріне қазақ зиялы қауымының өкілі ретінде өз есімін тарих парақшаларында 

алтын әріптермен көмкеріп, мәңгі етті. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: “Ұлы тұлғаларын білмейінше, бірде-бір дәуірді дұрыстап 

тану мүмкін емес. Адам тағдырының айнасынан біз тарих көшінің жүрісін ғана аңдап 

қоймаймыз, оның рухын, тынысын сезінеміз.Сондықтан да халқы мен елінің алдындағы 

өздерінің перзенттік парызын айқын да анық түсінген, қандай қиын-қыстау жағдайда да оны 

адал орындаудан жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе де, дәйім өз жұртының нағыз 

азаматы болып қала берген. Тарихтың қай кезенінде болсын, олар өз ұлтының бетке ұстар 

мақтанышы болып келген. Ол, ол ма, белгілі бір мағынасында олардың өздері де халық 

тарихының тұтас бір дәуіріне татыған, халқының бағытынан жаңылмай тәуелсіздікке 

бастайтын жолын нұрландырған ел тарихының шамшырақтары болған” [7],- деп 

тұлғалардың тарихтан алар орнын көрсетеді. 

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев - өз халқының біртуар азаматы мен көсемі. Ол үнемі 

өзінің терең білімі мен тәжірбиесінің, алға қойған мақсатты орындауға деген қабілетімен 

ерекшеленетін. Ол өз заманының саясаткері ретінде біздің елімізде социализмді құру ісіне 

адал қызмет етіп, көпұлтты Қазақстанда лениндік халықтар достығының белсенді жетекшісі 

еді. Қазақстан экономикасы мен мәдениетіне қосқан үлесі орасан. Өзінің игі істерімен ол 

Отанының даңқын биікке асқақтатты, өзінің есімін мәңгі етті және Қазақстан деп аталатын 

елінің тарихында мәңгілікке қалды. 
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ЖАЛҚЫ ЕСІМДЕРДІ ОҚЫТУ 

 

Жалқы есімдер – жеке заттың, құбылыстың атауы болатын сөз, сөз тіркесі. Жалқы 

есімге адам аттары (антропонимдер), географиялық атаулар (топонимдер), діни атаулар 

(теонимдер), жануарлар атаулары (зоонимдер), аспан денелерінің атаулары (астронимдер), 

тарихи уақиғалармен байланысты мезгіл атаулары (хрононимдер), рухани нысандар 

атаулары (идеонимдер) т. б. жатады.  Жер-су атауларын зерттейтін тіл ғылымының саласы 

топоним дедік. Бұл ономастика ғылымының үлкен саласының бірі болып табылады. Ал кісі 

есімдері, яғни антропоним болса, антропонимикадан құрылған. Жалқы есімдерді  зерттеу 

қашанда өзекті мәселе болып табылады. Бүгінгі таңға дейін біздің байтақ еліміздің  қыр-

сыры ашылмаған қаншама елді мекендер, жер-су атауларының кездесуі бір жағынан 

таңқалдырып отырса, екінші жағынан байтақ жеріміздің ашылмаған қыр-сырының 

молдығын білдіреді. Жер-су атаулары, елді мекендер атаулары ерте кезден-ақ қандай да бір 

тарихи оқиғаға байланысты адамның рухани мәдениетін білдіретін, нақтылай кетер болсақ: 

анимистік сенім, жергілікті рухты қасиет тұту, діни және мифологиялық көзқарастар, 

т.б.Топонимдер жер бетіндегі кез келген табиғи немесе адам жасаған нысандар атауынан 

тұратын жалқы есім түрлері.  Жалқы есімдерге мектепте тек 6-сынып оқулығында ғана 

аздаған мәлімет пен бір-екі жаттығу ғана беріліп өтеді. Бұл тақырып оқушылар үшін ең 
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қызықты тақырыптардың бірі, оларды жан –жақты түсіну үшін, жалқы есімдердің жасалу 

жорлдары мен қолданыстағы орнын нақты айқындау үшін қосымша деректер беріп, 

жекелеген зерттеу жұмыстарын беру тиімді.  Тапсырманы алдымен өзі тұратын  

елді мекен, жер-су атауларының сыры ашып келуді,  ол жайлы  халық аузындағы кейбір 

аңыздарды жазып келуден бастаймыз. Егеменді еліміздің  сан жылғы армандарының  

бірі тарихи атаулардың қайта жаңғырту болса, қазіргі кезде көптеген елді мекендердің 

атаулары сол баяғы атауларын қайта жаңғыртуының өзі қоғам үшінде үлкен мәртебе. 

Сондықтан өз өлкеміздегі қайта жаңғырған атаулардың берер мағынасы мен мәнін ашу 

оқушыны қызықтыра түсері анық.  Содан соң өздері тауып келегн жалқы есімдердің 

жасалуына талдау  жасатамыз. Мысалы, Ақбұйрат, Жұмабек, Ордабай, Игілік, Тұрсынбай, 

Ерейментау[1, 43 б.]. Бұл атаулар бірігу арқылы жасалып тұрғанын айтқан соң,  

мұндағы берілген жер-су атаулары қалай шыққан, - деген сұраққа жауап іздейміз.  

Не себепті Ақбұйрат, Ерейментау деп аталған екен? –деген сұрақ оқушылардың 

қызығушылығын арттыра түседі. Олар үйден осы атаулардың шығу төркінін қарастырып 

келіп, ой бөліседі. Өз нұсқаларын ортаға салады. Ендеше, сол оқушылардың тапқан 

жауаптарына тоқталсақ, Ақбұйрат - мекен аты, «ақ отты бұйрат» дегеннен шыққан. Мұндағы 

отты сөзі шөбі шүйгін дегенді бересе керек. Ал, «Ерейментау» - атауы туралы бірнеше 

нұсқалар бар екен: оның бірі – кезінде бұл жерде тұрған кісінің құрметіне аталса,  

енді бірінде  қазақ тілінде ер+емен сөздерінен қалыптасқан атау, яғни «еменді, күшті ер»  

дегенді білдіреді деп көрсетсе, халық арасындағы аңыздарда жоңғар жаулап алушыларға 

қарсы күрес кезеңіне байланыстырады. Бөгенбай батыр кезінде жауды айдап кіргізіп, 

 тау шатқалында Бөгенбай мен жоңғар арасында жекпе-жек айқасы болған. Жоңғар 

 ұтылып қалған. Бөгенбай жауынгерлері жаудың атын үстауға ұмтылған. Көп кешікпей 

таулар арасында «ермен, ермен» деген шаттық айғайлар естілді. Содан бері ел ішінде бұл 

тауларды Ерейментау деп атап кеткен деген де нұсқа қарастырылғанын оқушылар  

табады. Бұл оқушылардың еліміздегі белгілі жер-су атауларын жай біліп қана қоймай,  

сол жердің аталу себебін де, ондағы тарихи оқиға жайлы да мәлімет алады.  

Сондай-ақ, өз бетінше іздене отырып, біріккен сөздердің жазылу емлесі де есінде жақсы 

сақталады. 

Жалпы қай уақытта, қай қоғамда болмасын жер-су атауларының алар орны бөлек. 

Белгілі бір жер аумағына, территорияға иелік ететін, сол жерді мекендеп тұратын халық өз 

меншігін топонимдік  атаулар арқылы белгілейді. Яғни топонимдік атаулар өмірдің 

экономикалық дамуына, меншіктілік формасының қалыптасуына да қатысты екен. Жалпы 

жер-су атауларының әрбір объектіге  (тауға, суға, орман-тоғайға т.б.) жекелене атала бастауы 

да адамзаттың осы табиғатты игеруі нәтижесінде пайда болған меншіктілікке тікелей 

байланысты деп айтуға болады. Осы жөнінде В.А.Никонов: «Чем полней человечество 

овладевает природой, тем огромней количество названий и важней их роль» – деп жазған 

екен бір еңбегінде.  Бұл дұрыс айтылған пікір деп ойлаймын. Өйткені адам баласы неғұрлым  

табиғатты жақын таныған сайын, оның түрлі құбылыстарын тереңнен түсінген сайын оның 

бәрін өз танымы бойынша бағалап, оған ат қойып, өз алдына бөлек жаңа дүниелерді аша 

түседі.  

Сонымен қатар, жер-су атауларына тек географиялық орналасуы ғана емес, бірнеше 

жүз жылдықтарды басынан өткерген атауда сол жердегі тарих, яғни кімдер басқарды, кімдер 

жаулап алды, олардың мәдениеті қандай болды, өзгелерге қандай қасиеттерімен белгілі 

болды деген өзекті мәселелер де жатады. Осыларға терең көңіл бөлу арқылы өзінің білімін 

тарих пәнінен де шыңдай түседі.  
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА  

НАСЕЛЕНИЯ  

ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСЕЙ 1939-1979 ГГ.) 

 

Восточно-Казахстанская область была образована 20 февраля 1932 года. 

Административный центробласти расположился в городе Семипалатинске. В состав области 

вошел 21 район. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 годаотВосточно-

Казахстанской области была выделена отдельная Семипалатинская область, следовательно, 

произошло уменьшение административного центра области, который в последствии был 

перемещен в город Усть-Каменогорск. 

С начала 1939 по 1997 годы Восточно-Казахстанская область включала в основном 

территории семи из пятнадцати (восточных и северо-восточных) современных  

районов Восточно-Казахстанской области: Глубоковский; Зайсанский; Зыряновский; 

Курчумский; Катон-Карагайский с райцентром в селе Улькен-Нарын;Уланский с райцентром 

в поселке им. КасымаКайсенова; Шемонаихинскийи двух из четырех современных городов 

областного подчинения Восточно-Казахстанской области (Риддер (Лениногорск),  

Усть-Каменогорск).  

Самым первым показателем, с которого начинается анализ населения и его 

 изменений, является абсолютная численность населения, которая характеризует  

величину населения, количество людей, проживающих на данной территории в данный 

момент времени. В демографии численность населения определяется как число лиц, 

фактически проживающих в границах данной территории на момент учета, вне зависимости 

от времени проживания и его юридического оформления. 

Численность населения на любой территории постоянно меняется под влиянием 

рождений и смертей, миграции людей, то подсчет их численности всегда ведется на точный, 

заранее определенный момент времени. 

Согласно всесоюзной переписи 1939 года численность населения Восточного 

Казахстана составляла 538245 человек, из которых мужчин – 275133 или 51,1%, женщин – 

263112 человек или 48,9%. Городское население составляло 134397 человек или 24,96%. 

Соотношение мужчин и женщин, проживающих в городской местности, составляло 50,8% 

(68394 человек) к 49,2% (66003 человека) соответственно. Численность населения, 

проживающего в сельской местности, в 1939 году составляло 403848 человек или 75,04%, из 

которых мужчин – 206739 человек (51,2%), женщин – 197109 человек (48,8%) [1]. 

На 1959 год, по данным всесоюзной переписи, численность населения Восточно-

Казахстанской области составило 734924 человека: 394396 человек или 53,6%, проживают в 

городской местности, из них женщин – 212110 (53,8%) человек, а мужчин – 182286 человек 

(46,2%). Число проживающих в сельских местностях составило 340528 человек (180539 

женщин и 159989 мужчин) или 46,4%, то есть оно уменьшилось на 15,7% или 63320 человек 

по сравнению с 1939 годом [2].  

Численность населения области по итогам всесоюзной переписи 1979 г. равнялась 

876628 человек, из которых городское население составляло 60,9%, а сельского – 39,1% или 

534289 и 342339 человек соответственно. На рисунке 1 показана динамика изменения 

численности населения Восточного Казахстана в 1939, 1959, 1979 годах [3] 
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Рисунок 1 – Динамика численности населения  

Восточного Казахстана в 1939, 1959, 1979 годах, человек 

 

Из приведенной ниже таблицы1 видно, что, как в целом по Восточно-Казахстанской 

области, так и в разрезе категорий имеется увеличение численности населения к концу 1940-

х годов на 6,6 процента и на 1 января 1949 года составила 328443 человека [4, с.1]. 

В целом по области в сравнении с учетом на 1 января 1948 года общее число населения 

увеличилось на 20334 человека, по колхозникам на 1278 человек, по рабочим и служащим на 

8966 человек и временно проживающим на 945 человек. 

 

Таблица 1 – Численность населения на 1 января 1948 и 1949 годов 

 

 
Категории 

хозяйств 

Всего по 

области 
Колхозники 

Рабочие и 

служащие 
Единоличники 

Временно 

проживающие 

Н
а 
1
 я
н
в
ар
я
 

1
9
4
8
 г
. 

Мужчин 133143 79983 51950 767 443 

Доля, % 43,2 42,3 44,5 47,4 58 

Женщин 174966 108917 64877 851 321 

Доля, % 56,8 57,7 55,5 52,6 42 

Всего 308109 188900 116827 1618 764 

Доля, % 100 100 100 100 100 

Н
а 
1
 я
н
в
ар
я
 

1
9
4
9
 г
. 

Мужчин 138181 81100 55907 319 855 

Доля, % 42,1 42,6 44,5 42,6 50,1 

Женщин 180248 109078 69886 430 854 

Доля, % 57,9 57,4 55,5 57,4 49,9 

Всего 328443 190178 125793 749 1709 

Доля, % 100 100 100 100 100 

 

Общая численность населения увеличилась в основном за счет рабочих и служащих: 

 Больше-Нарымского района – 3441 человек – большой приток рабочих на рудник 

Свинчатка, как из районов Восточно-Казахстанской области, так и из других областей; 

 Кировского района – 3312 человек – за счет развернувшегося строительства завода 

2 «А» в городе Усть-Каменогорске, большая часть рабочих и служащих которого проживает 

в черте Заульбинского сельсовета; 

 Уланского района – 2331 человек – открыт прииск «Малая медведка» и прииск 

«Сартымбет», куда прибыло много рабочих, как из районов области, так и из других областе. 

По Катон-Карагайскому и Верх – Убинскому районам в строке таблице временно 



58 

 

приживающие показаны воспитанники детских домов. 

Распределение населения по возрасту представляет собой одну из главных и важных 

частей в статистике населения. Чтобы решить различные практические задачи необходимо 

определить различные возрастные контингенты: дошкольный, школьный; численность 

населения в трудоспособном возрасте, моложе и старше трудоспособного возраста; 

численность лиц избирательного возраста и др. 

Все возрастные группировки населения подразделяются по одногодичным возрастным 

группам, на основе которых могут быть построены любые промежуточные группы. 

Сопоставляя численность населения за пределами трудоспособного возраста с численностью 

населения в трудоспособном возрасте, можно определить коэффициент нагрузки 

трудоспособного населения. Группировка по возрасту строится как для всего населения, так 

и мужчин, и женщин, для городского населения, сельского и др. 

Народнохозяйственная структура города и сельских местностей, их социально-

экономические характеристики находятся в тесной взаимосвязи с трудовыми ресурсами, со 

степенью соответствия наличных трудовых ресурсов требованиям производства. Как 

отмечал М.В. Курман, «в демографическом аспекте это, в первую очередь, вопрос о 

соответствии возрастно-половой структуры наличных трудовых ресурсов и занятых 

контингентов» [5, с. 175]. 

Пол и возраст являются основнымидемографическими параметрами человека, а 

половозрастная структура – соответственно, одна из базовых характеристик 

населения.Возраст является второй важнейшей демографической характеристикой. Возраст – 

это период от рождения человека до определенного момента его жизни. Измеряют возраст в 

годах, месяцах (на первом году жизни), неделях (на первом месяце жизни), днях и часах. 

Знания о возрасте наступления тех или иных демографических событий  

дают возможность анализировать как эти процессы, так и воспроизводство населения в 

целом, выяснять их особенности и закономерности на разных стадиях жизненного цикла 

человека [6, с. 247]. 

Возраст является общей координатой всех демографических процессов, их 

универсальной независимой переменной, которая фиксируется и учитывается при 

регистрации любых событий в жизни человека[6, с. 247]. 

Нарушения возрастно-половой структуры населения – это одна из причин появления 

экономических непропорциональности, несбалансированности развития производственной и 

социальной инфраструктур города и села, а также страны в целом. 

Для наглядности данные о половозрастном составе населения изображают графически 

в виде так называемой «половозрастной пирамиды». 

В «пирамидах» по вертикали строится шкала возрастных групп (по возрастанию снизу-

вверх), по обе стороны которой откладываются полоски длинна которых соответствует 

численности лиц каждого интервального возраста (влево – мужчин, вправо – женщин), при 

условии равных интервалов. В случае неравных возрастных интервалов длина полосок 

принимается в расчете на интервал возраста в 1 год, как плотность распределения. 

Половозрастные пирамиды, изображенные на рисунках 2, 3 и 4 изображают динамику 

изменений за двадцатилетние периоды с 1939 по 1979 годы по данным всесоюзных 

переписей [1, 2, 3]. 

Половозрастная пирамида за 1939 год показывает, что на территории Восточно-

Казахстанской области преобладало население в возрасте: от 10 до 19 лет женщин – 61021 

человек (50,5%) и мужчин – 59846 человек (49,5%) и от 20 до 29 лет (мужчин – 63173 и 

49858 женщин или 55,9% и 44,1% соответственно). 

Население к концу 1960 годов увеличилось по всем возрастам. Население в возрасте от 

рождения и до достижения 20 лет также выросло по сравнению с 1950-ыми годами (879562 

человека) на 67% и составило за на начало 1970 годов 1468864 человека. 
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Рисунок 2 – Половозрастная пирамида населения Восточного Казахстана по данным Всесоюзной 

переписи населения 1939 года, человек 
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Рисунок 3 – Половозрастная пирамида населения Восточного Казахстана по данным Всесоюзной 

переписи населения 1959 года, человек 

 

 

В то же время происходит увеличение населения в возрасте от 20 до 50 лет за десять 

лет 1960-х годов по сравнению с тем же периодом времени с начала 1950-х годов возросло 

на 56,7% и составило на конец 1960 годов – 947391 человек в сравнении с 604412 в 1950-х. 

В сельской местности большинство проживающих составляют люди в возрасте от 50 

лет и старше, так на конец 1960-х годов численность населения составляла 640267 тысяч 

человек, по сравнению с 302593 тысячами человек за десять лет 1950 годов, то есть на конец 
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второго девятилетия (1960-х годов) численность населения в возрасте от 50 лет и старше 

увеличилась на 111,6%.  
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Рисунок 4 – Половозрастная пирамида населения Восточного Казахстана по данным Всесоюзной 

переписи населения 1979 года, человек 

 

Таким образом, численность населения, согласно всесоюзным переписям с 1939 по 

1979 годы выросла. Общая численность населения Восточного Казахстана в 1959 году по 

сравнению с 1939 годом выросла на 136,5%; в 1979 году по отношению к 1959 году – на 

119,28%. Отношение численности населения 1939 года к 1979 году составило 162,86%. 

Численность населения, проживающего в городской местности за рассматриваемые 

года, имела тенденцию расти, что объясняется отъездом из сельской местности молодежи в 

города для получения образования. Вместе с ростом городского населения, численность 

сельского стала уменьшаться. По сравнению с 1939 годом в 1959 году сельское население 

снизилось на 15,6%; с 1939 года по 1979 год – на 15,2%. С 1959 года по 1979 год численность 

сельского населения незначительно выросла – 1811 человек или 0,53%. 

Урбанизация в Казахстане в основном обеспечивалась посредством формирования 

индустриальных зон. В годы войны процесс урбанизации замедлился.В послевоенный 

период процессы урбанизации в республике продолжались. Восточный Казахстан в ходе 

индустриализации стал центром цветной металлургии. Особенно стремительно развивалась 

цветная металлургия Восточного Казахстана в послевоенные годы. Строительство новых и 

коренная реконструкция действующих предприятий способствовала расширению их 

мощностей и улучшению технико-экономических показателей.В результате в 80-х годах 

Восточный Казахстан превратился в один из важнейших в республике промышленных 

районов. В нем сложился крупный центр цветной металлургии, который имел не только 

республиканское, но и союзное значение. 
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ӘОЖ 811.111’1 

ҒАЛЫМБЕКОВА Д.Ғ., МАТКАРИМОВА Д.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ТІРКЕСТЕР 

ҚАТАРЫНДАҒЫ СОМАТИЗМ 

 

Фразеологизмдер – тілдің мағыналык жағынын көпғасырлық дамуының нәтижесі. 

Тілдік бірліктің тіл біліміндегі орны, атқаратын кызметі ерекше,ceбeбi, коршаған орта 

туралы күрделі ұғымдар мен түсініктерді кыска әpi ыкшамды, бейнелі де эмоционалды турде 

беруде оған тең келер бірлік жоқ.[1, б.5] 

Тіршіліктің бар саласын қамтитын әр ұлттың өзіне ғана тән көркем сөз орамдарын – 

фразеологизмдерді молынан табуға болады. Фразеологизм тілдің айшықты да, мәнерлі, бай 

саласының бірі. Бұлар өзінің бейнелік , әсерлік қасиетімен қасиетімен көзге түседі. Осындай 

көркем, пәрменді бояуы қанық алуан түрлі фразеологизмдерді халық орынды пайдаланып, 

ұрпақтан – ұрпаққа жеткізіп келеді. Халықтың талай ғасыр сомдап шығарған тұрақты 

тіркестері – фразеологизмдер тіл қазынасының бір бөлігі. 

Құрамында дене мүшелерінің атаулары бар тұрақты сөз тіркестерін соматикалық 

фразеологизмдер деп атайды (грек. Soma – дене, onym - атау). Лексикологтардың айтуына 

қарағанда қазақ тіліндегі тұрақты сөз тіркестерінің 30% жуығы соматикалық атаулардан 

тұрады.[1, б.93] 

«Анатомиялық атаулар негізгі сөздік қорға жататындықтан, көп мағыналы, туынды сөз 

жасауға сонша бейімділігімен ғана сипатталмайды, сонымен бірге тұрақты тіркестер 

жасаудағы белсенді қызметімен де айрықша көзге түседі». Бір сөздің өзі бір ғана ұғымға 

телінбей, әлденеше ұғымға, ортақ атауға айналып кеткен. 

Жекелеген сөздердің әр ұғымға жату – жатпауын есепке алмай, жалпы адам біткенге 

қатысты сөздер мен фразеологизмдерді барынша түгел қамтып көрсету мақсатында сөздікте 

адамның дене мүшелеріне қатысты екі жүзге жуық сөздер қамтылып, бұлардан туындаған 

4200 фразеологизмдер бар екені анықталған. Бұл қазақ тілінің анатомиялық атауларға 

қатысты фразеологизмдерге соншалықты бай екенін көрсетеді. Тілдегі фразеологизмдердің 

мол қорын жасаудағы адамның дене мүшелерінің қызметін жай кездейсоқ нарсе деп қарауға 

болмайды.[2] 

Адамдар өзіне тән қимыл әрекетін, ішкі психологиялық жай күйін, бойындағы бар 

қасиетін айнала қоршаған ортаға, түрлі құбылыстарға ұқсастырып , салыстыра сөйлеуді әдет 

еткен. Мысалы, сөзге шебер, шешен кісі туралы тілге жүйрік, тілі майда, тілі мен жағына 

сүйенген т.б деп айтады. Keep a civil tongue in one’s head – «әдепті сөйлеу», тырнақ астынан 

кір іздеу – «жаманшылық қуу», аузы аққа тию – «айран,сүт ішу», тізесін батыру – «күш 

көрсету», т.б толып жатқан ұқсас құбылыстарды соматикалық атаулар арқылы жеткізген. 

Фразеологизмдерді мағына жағынан классификациялау ең қиын мәселелердің бірі. 

Қиындық нақты бір тілдегі сөз тудырушы тәсілдердің бірі болып табылатын осы 

категорияның өзіндік ерекшелігінен келіп шығады. 

Мысалы: 1. Тілі байланды деген фразеологизм «ауру-сырқаудың салдарынан тілі 

сөйлеуге келмей қалды» деген мағынаны білдірумен қатар, басқаша мән беріп айтатын 

болсақ, «үні шықпады», «аузына құм құйылды» дегендердің орнына жүретіні белгілі. Lose 

one’s tongue – «тілін жұтып қою», «үндемей отыру» деген мағынаны білдіреді. Кейде 

тұлғасы мен құрамы жағынан бір-біріне ұқсамайтын фразеологиялық бірліктің өзі де кейде 

бір ғана ұғымды білдіре алады. Мысалы: «мылжың», «бос сөзді» деген ұғымды – аузымен 

орақ ору, тілмен жағына сүйену, тілі ұзын – деп айта аламыз, ағылшын тілінде- wag one’s 

tongue- «дәмсіз сөйлеу»; a long tongue – «тілі ұзын» деген балама сөздермен айта аламыз. 

Бұл мақалада қолданылған барлық дерексөздерден жиналған адам дене мүшелері 

атауларынан құралған фразеологизмдерді жинақтап оларға статистикалық талдау жасауға 

тырыстық. 
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Қазақ және ағылшын тілдеріндегі соматикалық фразеологизмдерге компоненттік 

талдау жасау мақсатында тұрақты тіркес құрамына кіретін ең өнімді адам мүше атаулары 

таңдалынып алынды. Олардың саны – 17: ауыз – mouth, аяқ – feet, бас-head, бауыр – liver, бет 

– face, бүйрек-kidney, ерін – lip, жүрек – heart, иық – shoulder, көз – еуе, кірпік – еуеlash, қол – 

һand, құлақ – ear, мұрын – nose, тырнақ – nail, тіл – tongue, тіс – tooth.[4, 52-57бб.] 

ауыз – mouth 

Қазақ тілінде ауызға байланысты – 53 фразеологизм, ал ағылшын тілінде – 20 тұрақты 

тіркес табылды. Мысалы, ағылшынтілінде: With one mouth6 Sing on the wrong side of one’s 

mouth, Open full mouth, т.с.с. Ал, қазақтілінде: Аузы-аузына жұқпады. Аузына берік, Аузы 

дуалы т.с.с. 

аяқ – feet 

Ағылшын тілінде аяққа байланысты – 14, ал қазақ тілінде – 26 соматикалық 

фразеологизмдер бар. Мысалы, ағылшын тілінде: Be at smb’sfeet;Be light on one’s feet. 

Аруағын аяқ қабасты. Аяғы алысқа түсті. 

бауыр – liver 

Қазақ тілінде бауыр сөзімен – 33, ағылшын тілінде – 7 фразеологизм бар. Мысалы 

ағылшын тілінде: Hot liver; White liver; Good liver; Ал қазақ тілінде Бауыры суыды, Бауыр 

басты, Бауырға ел тарттырмады. 

бет – face 

Ағылшын тілінде бетке байланысты – 18 тіркес, ал қазақ тілінде – 45 фразеологизм бар. 

Мысалы, ағылшын тілінде: On the face of the earth; Good Friday face; In the face of the day; 

Қазақ тілінде: Беталды; Бетінен жарылқасын; Бетке оттай басылды; т.с.с. 

ерін – lip 

Қазақтіліндеерінгебайланысты – 7, ағылышынтілінде – 3 тұрақтытіркесбар. Мысалы, 

ағылшынтілінде : Lick one’s lip; Escape smb’s lips: Қазақтілінде: Ернікезерді; Ерніншүйірді 

жүрек – heart 

Ағылшын тілінде жүрекке байланысты – 31, ал қазақ тілінде – 40 фразеологизм бар. 

Мысалы ағылшын тілінде A big heart; Have one’s heart in one’s mouth; Қазақ тілінде Жүрегі 

дауаламады, Жүрегі елжіреді. 

көз – еуе 

Қазақ тілінде көзге байланысты – 43, ал ағылшын тілінде – 34 фразеологизм бар. 

Мысалы ағылшын тілінде: All my eye; Black eye; Cas an evil eye; Қазақ тілінде: Көгенкөз, Көз 

алдында, Көз байлады. 

қол – һand 

Қазақ тілінде қолға байланысты – 58, ал ағылшын тілінде – 68 фразеологизм бар. 

Мысалы ағылшын тілінде: At hand; At single hand; Қазақ тілінде: Арзанқол; Қолжалғады; 

Қолжаулық 

кірпік – еуеlash 

Ағылшын тілінде кірпікке байланысты – 2, ал қазақ тілінде – 8 фразеологизм бар. 

Мысалы, ағылшын тілінде: Hang on by the eyelashes, Without turning an eyelash; қазақ тілінде: 

Кірпік қаққанша; Кірпігіне мұз қатты. 

мұрын – nose 

Қазақ тілінде мұрынға байланысты – 18, ал ағылшын тілінде – 32 фразеологизм бар. 

Мысалы: Acquiline nose; Cock one’s nose; Bite by the nose; Мұрнын жарды, Мұрнынан 

шаншылып жүр; Мұрны қанап жатқан жоқ, т.с.с. 

тіс – tooth 

Қазақ тілінде тіске байланысты – 25, ағылшын тілінде – 20. Мысалы ағылышын тілінде 

Long in the teeth; Be fed to the teeth; Азу тісі балғадай, Тіс қаққан. 

тырнақ – nail 

Қазақ тілінде тырнаққа байланысты – 9, ал ағылшын тілінде – 5 фразеологизм бар. 

Мысалы ағылышын тілінде: By nails; Hit the nail on the head; Тырнақ алды; Тырнағын 

батырды. 
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№ Соматизмдер Қазақ тілі Ағылшын тілі 

1 Ауыз 53 20 

2 Аяқ 26 14 

3 Бас 60 40 

4 Бауыр 33 7 

5 Бет 45 18 

6 Бүйрек 7 3 

7 Ерін 11 10 

8 Жүрек 40 31 

9 Иық 16 13 

10 Көз 68 60 

11 Кірпік 8 2 

12 Қол 71 50 

13 Тіл 54 20 

14 Тіс 20 10 

15 Тырнақ 4 5 

 

Берілген кесте бойынша қос тілдегі соматикалық фразеологизмдерге статистикалық 

талдау жасағанмызда қазақ тілінде дене мүшесі атауы бар тұрақты тіркестер ішіндегі ең 

өнімдісі: 1. Қол – 71, 2. көз – 68; 3. бас – 60 ал ағылшын тілінде: 1. Eye-60, 2.hand-50, 3.head-40. 

Сонымен, қостілде де көз, қол, бас, сөздері тұрақты тіркестердің ішінде ең белсенді 

түрі екені анықталды. Жалпы қазақ тіліндегі біз қарастырған соматикалық 

фразеологизмдердің саны – 562, ал ағылшынтілінде – 358. 

Жұмысымызды қорытындылай келе, соматикалық фразеологизмдер – бұл тіл 

атаулының бәріне ортақ құбылыс, тек олардың пайда болуы, құрылымы, қолданылуы, 

бейнелеуіштік қасиеті тілиесі халықтың мінез-құлқымен, салт-санасымен, әдет-ғұрпымен 

және дәстүрімен ұштасып, олардың көрінісін береді. Ал, әр тілдің тұрақты тіркестері 

қоршаған ортасымен, орналасқан жерімен ерекшеленуі заңдылыққа жатады. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

ПРИ ОБУЧЕНИИ  

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

  

В этом году нами была пройдена профессиональная (педагогическая) практика  

в 7 «А» классе «Общеобразовательной школы №12»акимата города Усть-Каменогорска.  

На уроках немецкого языка нами был проведен эксперимент в рамках темы 

«Дифференцированный подход при обучении немецкому языку». Целью эксперимента  

стало сравнение изменения роста качественной успеваемости, мотивации и 

заинтересованности учащихся в изучении немецкого языка посредством деления класса 

 на группы с учётом особенностей личности каждого учащегося. 

Эксперимент включал в себя три этапа. Первым этапом стало деление класса на три 
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смешанные группы (слабые ученики вместе со средними и сильными), которые получили 

одинаковое задание. На втором этапе нами были созданы иные три группы (сильные, 

средние и слабые ученики), для которых были составлены соответствующие задания с 

применением принципа постепенного нарастания трудностей. В качестве третьего этапа 

выступило деление класса на те же группы, что и во втором этапе, однако в рамках общей 

темы задание для каждой группыбыло различным. Сильным ученикам необходимо было 

написать текст по предложенной теме, отвечая на поставленные вопросы. Для учеников 

средней группы задание было аналогичным, однако ответы на свои вопросы они должны 

были изложить в устной форме. Что же касается третьей группы, то для неё были заранее 

заготовлены тексты споследующими зданиями«верно/неверно».  

Первый этап эксперимента имеет как положительные, так и отрицательные  

результаты. В ходе проведения данного этапа нами было замечено, что из трёх групп:  

в двух группах сильные ученики помогали средним и слабым, тем самым мотивируя их к 

изучению немецкого языка, а в одной группе наоборот наблюдался упадок интереса у  

слабых и сильных учащихся, так что большую часть работы выполняли средние ученики.  

В результате чего, можно сделать вывод, что при таком дифференцировании  

учеников успешное усвоение материала урока возможно лишь у 70 – 80% учащихся 

(диаграмма 1). 

По завершению второго этапа, где нами были созданы три группы (сильные, средние и 

слабые ученики), мы увидели впечатляющие результаты. В каждой группе выделились 

ученики-лидеры, которые до этого не имели возможности себя проявить. Так же, так как 

класс выполнял задания, построенные по принципу «от лёгкого к сложному», в соответствии 

с заявленным уровнем знаний каждой группы, на занятиях наблюдалась активная работа 

каждого ученика. В результате данного способа дифференцирования с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся успеваемость учеников повысилась, что говорит об 

успешном усвоении материала у 95 – 100% учащихся (диаграмма 1). 

На третьем этапе у каждой группы было своё задание по общей теме. Пока  

сильные ученики писали текст по предложенной теме, средние ученики готовили 

монологическую речь, отвечая на поставленные вопросы, а слабые ученики читали текст и 

выполняли к нему задание «верно/неверно».Уровень сложности был подобран каждой 

группе индивидуально. По окончанию выполнения заданий у нас была возможность 

проверить результаты и качество работы учащихся, а так жеуровень владения  

изученной информацией, посредством перекрёстной проверки учащимися работ  

друг друга. Средняя группа проверяла письменные работы сильной группы, сильная  

группа проверяла ответы слабой группы, а слабая группа прослушивала устные ответы 

средней группы. Таким образом, каждый ученик мог почувствовать себя в роли  

учителя, что мотивировало его владеть как можно большей информацией по теме урока для 

успешной проверки одноклассников. Несмотря на разнотипность заданий, все ученики 

справились со своей работой. В результате такого распределения класса и заданий, у 

учеников формируется ряд умений и навыков, способствующий развитию интереса к 

предмету и успешной учёбе. На данном этапе нами было достигнуто 100% усвоение 

информации учащимися (диаграмма 1). 

Эксперимент показал, что дифференцирование учащихся с учётом их индивидуальных 

особенностей может повысить интерес к предмету,  мотивацию к учёбе и успеваемость 

учеников. Такой вывод можно сделать, сравнив результаты первого этапа, где 

индивидуальные особенности были учтены лишь поверхностно, со вторым и третьим 

этапами, где данный момент был взят во внимание.  

Подводя итог нашего эксперимента, стоит отметить, что дифференцированное 

обучение является неотъемлемой частью современного образования, которое соответствует 

требованиям общества по отношению к подрастающему поколению. 
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Диаграмма 1. Повышение уровня усвоения учебного материала учащимися на разных этапах. 

0

20

40

60

80

100

120

1 этап 2 этап 3 этап

до…%

от …%

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И. А. Сотова, Е.Л. Парфенова, статья «Дифференциация как способ реализации личностно 

ориентированного обучения в современной школе» (УДК 371.311.4), Электронный журнал, Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета, 2013 г. 

2. Шишмаренков В.К., диссертация на тему «Теория и практика разноуровневого дифференцированного 

обучения в средней школе», ВАК: 13.00.01,  1996 г 

3.  Вендровская Р.Б. Уроки дифференцированного обучения // Советская педагогика. 1990. №1.1. 

4. Белкин А.С. Дифференцированный подход к учащимся глазами психолога// Народное образование. 

1991. №11. 

5. Электронный ресурс: https://infourok.ru/statya-differencirovannoe-obuchenie-kak-forma-organizacii-

uchebnoy-deyatelnosti-1598587.html 

 

 

ӘОЖ 37.013:2 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

  

БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ ДІННІҢ РӨЛІ 

 

Дін – қоғам өмірінің ерекше рухани саласы. Дін – адамдардың жаратушыға сенім-

нанымдарын білдіретін және сол жаратушыны тануға арналған ілімдер жүйесі. Дін – 

жаратылыстан тыс бір құдіретті күш бар деп сенуден пайда болып қалыптасқан, адамдар 

арасындағы қатынастардың, идеялардың, әрекеттердің жиынтығы. Дін ұғымы – мейлінше 

аумақты, көп нәрселерді қамтитын кең ұғым. Осы күнге дейін діннің бірыңғай ұғымы 

берілмеген. Себебі діндер мен діни ағымдар дінге өздерінің түсініктерін берген. Осы 

тұрғыдан алғанда діннің ұғымдары әртүрлі болғанымен олардың мәні ұқсас болып келеді. 

Дін күрделі қоғамдық құбылыс.  

«Дін не үшін адамзатқа керек?» Дін тақырыбы адамдарды өте қатты қызықтырады. 

Әрбір адам дінді түсінуге және діни өмір сүруге тырысқан. Дініне байланысты өмір сүріп, 

балаларын сол тәрбиеде тәрбиелеген. Ақылы мен білімін қолданып, өзі таңдаған дінді 

қорғап, оны жалғастыруға тырысқан. Дін адамдарға байланысты бір ұйым. Адамның рухтың 

және физикалық қажеттіліктерін толық қамтамасыз етіп, жетілуін жүзеге асыратын негізгі 

мақсат болып табылады. Дін рухтың азығы және дененің шипасы. Адамға адам болуды, 

ұлттарға бірлік пен тұтастыққа өмір сүруді үйреткен жауапкершілік түсінігін, құлшылық 

білімін және жақсы ахуалды қалыптастырады. Жанұяны, мемлекет ұйымын және қоғам 

құрылымын мықты негіздермен қамтамасыз етеді. Міне, дін адамдарға осы үшін керек. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Дініміз – Ислам, түбіміз – түрік, мәзһабымыз – имам Ағзам» 

https://infourok.ru/statya-differencirovannoe-obuchenie-kak-forma-organizacii-uchebnoy-deyatelnosti-1598587.html
https://infourok.ru/statya-differencirovannoe-obuchenie-kak-forma-organizacii-uchebnoy-deyatelnosti-1598587.html
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- деген сөзін жаңғыртуымыз керек. Діннің мән-мағынасын қаншама ғұламалар ашып 

көрсетуге талпынған болатын. Дін жөнінде жазылған мақалалар, ғылыми еңбектер саны 

жеткілікті. Қорқыныш - үрей де, сүйіспеншілік те, ата-бабаларды қастерлеу және діни 

сенімнің өз алдына жеке тұрған бастауы бола алмасы анық. Дінге нақты және бір мағыналы 

анықтама беру өте қиын. Егер “религия” – (дін) терминіне келер болсақ, латын тілінен 

дәлме-дәл аударғанда, байланыс, “екінші қайта оралу” дегенді білдіреді. Соның ішінде 

Ислам (араб тілінде бас июшілік, құлшылық) – ең жас әлемдік дін. Әлемде 1,3 млрд адам 

ислам дінін ұстанады. Мұсылман қауымдары 120 мемлекетте тарап, 35 мемлекетте 

мұсылмандар саны басым болып, 28 мемлекетте мемлекеттік дін болып есептелінеді. Жалпы 

тарихи жағынан Ислам VII ғасырда Араб халықтарының алғашқы қауымдық құрылыстан 

таптық қоғамға өтуі, олардың феодалдық-теократиялық мемлекеттерінің Араб халифатына 

бірігуі кезеңінде пайда болып немесе осы жүйелердің тездеп өтуінің идеологиялық бейнесі 

болды. Цицерон шығармаларында дін сөзі халықтың тұрпайы соқыр сеніміне қарсы 

қойылған ұғымы ретінде пайдаланылады. Бұдан шығатын бірден-бір тұжырым, дін деп 

кезкелген сенім түрін айтпайды тек, адамды қасиетті, мәңгілік, тапжылмас құндылықтармен 

байланыстыратын сенім түрін айтады.  Қазіргі әдемдік қатынастарда, соның ішінде 

Қазақстан Республикасында дін және дінаралық қатынастар өзекті мәселеге айналып отыр. 

Қазақстан Республикасының “Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы” 2011 жылғы 11 

қазандағы заңның кіріспесінде мемлекеттің “ханафи бағытындағы исламның және 

православилік христиандықтың халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі тарихи 

рөлін танитыны” ерекше аталып өткен [1]. Республикадағы дінаралық қатынастардың бір 

шетінің экстремизм және терроризммен байланысты болуы ұлттық қауіпсіздікке ықпал етіп, 

бұл салаға стратегиялық сипат беріп отыр. Осыған орай діни қатынастарды тез арада 

құқықтық тұрғыдан реттеудің маңызы күшейді. 2011 жылы 18 мамырда Қазақстан 

Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев “Қазақстан Республикасы Дін істері 

агенттігі туралы” жарлыққа қол қойды [2]. Діни бірлестіктер: мемлекеттік органдардың 

функцияларын орындамайды және олардың қызметіне араласпайды; саяси партиялардың 

қызметіне қатыспайды, оларға қаржылық қолдау көрсетпейді, саяси қызметпен 

айналыспайды.  

Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев өзінің қара сөздерінде: «Адам баласын 

заман өсіреді, кімде - кім жаман болса, оған замандастарының бәрі кінәлі» деп ұлағатты сөз 

айтты. Бұл жағдаят адам, қоғам, мемлекет дамуының маңызды қырларын ашып көрсетеді. 

Сондықтан, мемлекеттің жастарды тәрбиелеуге, тәні сау және рухани бай жастар ортасын 

қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасауға ерекше көңіл бөлуі өте маңызды. Міне, дәл 

осындай ойшылдардың айтқан ойлары діннің тәлім-тәрбиемен байланысы орасан зор 

екендігін көрсетті десе де болады. “Тәрбие – тал бесіктен басталады”деп бекер айтылмаған. 

Тәрбие - қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты, жүйелі қалыптастыру 

процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға меңгертіп, олардың сана-сезімін, жағымды 

мінез-құлқын дамытушы. Ересек буын қоғамды тарихи өмірде жинақталған тәжірибені, 

білімді жас буынға тәрбие процесі арқылы береді. Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге 

қабілетті, іскер адамдарды дайындауға бағытталуы қажет. Басты өндіруші күш - жеке тұлға. 

Адам жүйелі түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси 

және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардық өмір сүру тәртібін 

меңгереді. Тәрбие мақсаты қазақ тәлім-тәрбие тағылымына да қойылды. Ұлы ұстаз Әбу 

Насыр әл-Фараби "Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім - 

адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі" - деді. 

М.Жұмабаев "Көркем денелі, түзу ойлайтын, дәл пішетін, дәл табатын ақылды болса, сұлу 

сөз, сиқырлы үн, әдемі түрден ляззат алып, жаны толқынарлық болса, баланың дұрыс тәрбие 

алып шын адам болғандығы" - деп жазды. Мәтжан Мақсымұлы Тілеужанов өзінің "Қазақ 

тағылымы" атты монографиясында (1994) қазақ тағылымының негізгі бағыттарын атап 

көрсетті. Олар: ар-ождан тазалығын сақтау; ақыл-ойлы, парасатты болу; барлық әрекетінен, 

сөйлеген сөзінен, қарым-қатысынан, көзқарасынан ғибрат иісі аңқып тұру; ерте тұрып, кеш 
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жату; аз сөйлеп, көп тыңдау; иманды, инабатты, қайырымды болу; жас ұрпаққа тәрбие 

беруден жалықпау; халық дәстүріне берікболу; оны жаңарту; әдет-ғұрыпта жоқ нерселерден  

алулақ болу; сегіз қырлы, бір сырлы болу; халқының рухына кір салмау; ел берекесін сақтап, 

оның баюына үлес қосу [3]. Адамгершілік тәрбиесінің міндеттеріне: гуманизм, адалдық, 

батылдық, төзімділікті қалыптастыру; адамға сүйіспеншілік, құрмет, қайырымдылық сезімін 

дамыту; оқушыларды өз міндетіне, өзгенің мүддесіне байыпты қарауға үйрету; өз Отанын 

сүюге, ұлттар достығын құрметтеуге тәрбиелеуді айтады; Тәрбиенің негізгі мақсаты - дені 

сау, ұлттық сана-сезімі бар, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы 

мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттері қалыптасқан адамды тәрбиелеу болып 

келеді. Жас ұрпақты іс-әрекет пен қарым-қатынас арқылы тәрбиелеу - балаларды ақыл-ой 

әрекетімен қатар іскерлік пен пысықтыққа машықтандыру, өнімді еңбек етуге бейімдеу, ата-

ана мен бала, тәрбиеші мен тәрбиеленуші, үлкен мен кіші арасынғы қарым-қатынасты өзара 

сенімге, қайырымдылыққа, имандылыкқа, бір-біріне сый-құрметпен қарауға негіздеу, тәрбие 

барысында психологиялық жайдарылық, үйлесімділік ахуал туғызу, жас азаматтың өзіне 

сенімін арттыру, қамқоршылық сезімін дамыту.Тәрбие барысында жеке тұлғаға қойылатын 

талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі болып келеді [4]. Әр қоғамның келешегі ұлт 

тәрбиесіне қатысты. Қоғамды құрайтын жанұяның бір мүшесі ол – бала. Ата – ана болудың 

зор жауапкершілігі де осы кезден басталады. Ислам дінінде бала – өмірдегі сынақтардың бірі 

ретінде қаралады. Сол себепті сынақтан сүрінбей өту үшін балаға өмірде жақсы – жаманның, 

обал – сауаптың не екенін, қалай еткенде жақсы адам болып қалыптасудың жолдарын 

үйрету, парасатты тәрбие беру – ата-анаға міндеттелген іс. Парасатты, ізгі тәрбие, тәрбиенің 

кемелдігі неден басталмақ? Бұл ең әуелі баланың өз ата-анасын сыйлауы, иманды болып 

өсуі, жанашыр, адал, еңбекқор, кішіпейілділік секілді ізгі қасиеттерді бойға сіңіруі. 

Есейгенде қоғамға пайдалы азамат болуы, жас кезінен анаша, есірткі, автомат ойындары, 

сыра, арақ, темекі, зинақорлық секілді теріс қылықтарға үйір болмауы, ешкімнің ала жібін 

аттамауы. Әдепті болуы, қай кезде де текті тәрбиенің жемісін көрсетуі. Міне, мұндай ұрпақ - 

ата-ананың көз қуанышы, қызығы мен сүйініші. 

Баланың күтімі, жетілуі мен оқу-тәрбиесінің жемісті болуы әр жанұяның «бала 

тәрбиесі» мәселесін жіті қолға алып, мейлінше көзқарақтылық танытуларына байланысты 

болады. Ата-ананың бұл төңіректе білген - түйгені неғұрылым жан-жақты әрі тереңірек 

болған сайын,балаға берілер тәрбиенің де соғұрылым жақсырақ болары сөзсіз. Егер ата-ана 

баласын мейірімге бөлеп, ойы мен жүрегін ізгілікке бағыттап, өздерін әрі қоғамға пайдалы 

азамат етіп тәрбиелесе, ұлтқа тұлға болатын берік тірек сыйламақ. Керісінше, адамдық 

қасиеттеріне көңіл бөлмей, тек материалдық тұрғыдан қамтамасыз етумен шектелсе, онда 

бала қоғамды ішінен ірітетін зиянкес болып өспек. Ағаштың түрі мен тіршілігі жалғасу үшін 

оның тұқымы қаншалықты маңызды болса, адамзат тіршілігі мен ұрпақ жалғастығында да 

баланың рөлі сондай екенін ұмытпаған жөн. Осы орайда, ұлттық негізде әрі мұсылмандық 

сипаттағы тәрбиемізге көңіл бөлудің орны ерекше. Өмірге жақсы ұрпақ әкелу әуелде 

көргенді жерден, ары бар, ақылы бар, ұяты бар иманды жар таңдаудан басталатындығының 

өзі Ислам тәрбиесінің қаншалықты кеңдігін, ауқымдылығын ұқтырады. Өзара отау тігуге 

ниеттенген екі жасқа ақ некемен ғана бас қосу міндеттеледі. Бұл үлкен тектіліктен, 

тазалықтан туған. Өйткені, некемен басталған бас қосу берекелі тіршілікке, өмірге дені сау, 

таза ұрпақ әкелуге жол ашқан. Бұдан әрі жанұяны адал табыспен асырау да Исламдағы үлкен 

жауапкершілікті аңдатады. Жанұяны адал табыспен асырау, біріншіден, ақыреттік сұрақтан 

қорқуды еске алса, екіншіден ұрпағының бойына арам қан жұқтырмауды, тазалықтың 

ұрпағына да жалғасқанын қалаудан шыққан. Баланың жас шамасын белгілеу әрі сол жасқа 

сай тәрбиенің негіздерін саралауы да Ислам дінінің бала тәрбиесіне қатты көңіл бөлетінін 

көрсетеді. Ғалымдар Исламдағы бала тәрбиесінің негіздерін анықтауда хазірет Мұхаммед 

пайғамбарымыздың өмірінде кездескен нақты оқиғаларға сүйенген. Өйткені, Құрандағы 

Аллаһ тағаланың көрсеткен үлгілі тәрбиесі сүннетпен ажарланып толыға түскен. Адамзаттың 

асылы Пайғамбарымыз Ислам тәрбиесін қалыптастыруда балаларды көзден таса қылмаған. 

Қайта дүниеге келмей жатып, балаға алаңдаушылық білдірген. Бала дүниеге келісімен діни 
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салт - жоралғылар жасалып, мұсылман үмбетінің тағы бір адамға толысқанын қуаныш 

көрген. Әрі сол мұсылман үмбеті деген атқа сай тәрбие алуын қадағалаған. Осы орайда, 

балаға жақсы мазмұнды ат қоюға шақыруының өзі қандай тәрбие екені айтпаса да түсінікті. 

«Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік» демекші, балаға «Аллаһтың аманаты» деп 

қаралуының өзі исламда балаға қаншалықты көңіл бөлінгендігін білдіреді. Ислам діні араб 

қауымының арасында кездескен қыз баланы жек көру, оны тірідей көміп тастау секілді 

айуандық әрекеттерді тыйғаны мәлім. Осы тұрғыда Ислам діні балаларға деген зор мейірім 

әкелгенін білуге тиіспіз [5].  

Қорытындылай келсек: «Діни білім – тәрбие бастауы» Дін –адамды туралық пен 

әдемілікке жетелейтін жол, адам өмірін тәртіпке келтіретін жүйе. Сондықтан да дін тәлім-

тәрбиесі әрбір адам үшін пайдалы және қажеттілігін жоймайды. Исламдағы тәрбие баланы 

адамгершілікке баулу үшін бүкіл қоғам мәдениетін жетілдіру керектігін аңдатады. Өйткені 

бала тәрбиесі ата-анаға да балабақша, мектеп, ұстаздарға, дос-жарандары, ойын түрлері, 

газет-журнал, теледидар. Ұлы даланы мекендеген ұлттың болашағы қашанда өзі туып, 

тәрбиелеген, өсіріп, мәпелеген жастарында. Ал жастардың ойы мен мақсаты өз ұлтының 

қамы мен жаны үшін жұмыс жасап, жан - жағын иман нұрына бөлеп, көркем мінезбен, 

керемет біліммен алпауыттардың аранына жұтылып кетпеу жолында жұмыла іс қылу болуы 

қажет. Өзге жұрт жақсылығымызға сүйініп, жамандығымызға күйінетін ұлт болсақ біз 

ешқашан өзге жолға түспейміз, теріс ағымға ермейміз, ешқандай жаһандануға да 

жұтылмаймыз. Қазақ Елінің әр ұланы өр рухты, көркем мінезді, иманды, сапалы білімді, дені 

сау, ұлттық санасы биік болса біздің алар асуымыз әлі алда, Тәуелсіздігіміз Мәңгілік болмақ! 
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С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚҰРМАЛАС СӨЙЛЕМ ЖҮЙЕСІ  ҒАЛЫМДАР ЗЕРТТЕУІНДЕ 

 

Құрмалас сөйлем жүйесі ғалымдар зерттеуінде көптеп қарастырылады. Мақалада сол 

зерттеулерге сүйене отырып сөз қозғамақпыз.Тіліміздегі жай сөйлемдер мен оның 

күрделенген түрлері де бір предикаттық қатынастың негізінде құрылса, құрмалас сөйлемдер 

ең кем дегенде екі предикаттық қатынастың негізінде жасалады.Жай сөйлемдердің құрылыс 

материалы жеке сөздер мен сөз тіркесі, оралымдар болса, құрмалас сөйлемнің құрылыс 

материалы жеке жай сөйлемдер болады.  

Құрмалас сөйлем осындай грамматикалық табиғатына орай жеке жай сөйлемдердің 

байланысу амал-тәсілдерін, олардың өзара мағыналық қарым-қатынасын тексереді. Құрмалас 

сөйлем синтаксисіне байланысты жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, оған былайша 

анықтама беруге болады. Құрамындағы екі, одан да көп сөйлемдердің предикаттық 

қатынастың негізінде тұлғалық, мағыналық және интонациялық жағынан өзара тығыз 

байланыста жұмсалып, күрделі бір ойды білдіре айтылуын құрмалас сөйлем дейміз. 

Құрмалас сөйлемнің осылайша терминдік атауы күні бүгін де тілімізде әбден 

қалыптасып кетті. Мұның өзі бір кезде екі жай сөйлемнің өзара қосыла, байланысу 

(құрмаласу) табиғатынан шыққан. Алайда тіліміздің даму барысында оны басқаша атау 

құбылысы да байқалады. Мәселен, проф. Қ. Жұбанов отызыншы жылдары ауыл мұғалімі 

http://centre-ato.kz/index.php/kz
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Жанғазыға жазған хатында оны «күрделі сөйлем» деп атауды орынды санайды. Біздіңше, 

ғалымның орыс тіліндегі «сложное предложение» деген атаудың төңірегінде пікірі 

болғандығы байқалады.  

Құрмалас сөйлемнің қазіргі сипатын айтудан бұрын, оның бұрынғы қалыптасу, даму 

жолдарынан да мәліметіміз болу керек.  Әрбір грамматикалық категорияның даму жолы, 

қалыптасу кезеңі болады. Мұндай сипатты құрмалас сөйлем де басынан кешіріп отыр. Бұл 

жайындағы толық мағлұматты проф. Н.Т. Сауранбаевтың осыған арнайы жазған көлемді 

мақаласынан алуға болады. («Құрмалас сөйлемдер және олардың даму жолдары»). Құрмалас 

сөйлемдердің  қазіргі синтаксистік құрлысына назар аударатын болсақ, оның бұрынғыдан 

әлдеқайда жетілгендігін, даму заңдылықтарынан өткендігін байқаймыз. Өйткені құрмалас 

сөйлемнің қазіргідей алуан түрі, оны жасауға қатынасатын түрліше амал- тәсілдер ерте уақытта 

кездеспеген. Мұндай заңдылық тек қазақ тілінің тәбиғатына тән болып қоймай, көптеген тілдердің 

даму сипатынан да айқын байқалады. Бұл жайыттарды сілтемеде көрсетілген еңбегінде проф. Н.Т. 

Сауранбаев саралап көрсеткенін атап айтуды жөн санаймыз. 

Құрмалас сөйлемнің бастапқы түрі екі жай сөйлемнің іргелесе, ешбір жалғаулықсыз 

байланысуы негізінде пайда болған. Неғұрлым көне дәуірге көз жүгіртсек, соғұрлым 

құрмалас сөйлемдердің қарапайым түрін кездестіреміз. Құрмалас сөйлемнің дамуы жазба 

әдеби тіліміздің баюы, аударма жұмыстарының молаюы, баспа орындарының жетілуі, 

көркем шығармалардың көптеп шығуы сияқты игі жұмыстармен тығыз байланысты. Мұның 

бәрі адамның ойлау жүйесіне де игілікті әсерін тигізеді. Алқұрмалас сөйлем – күрделіойдың 

нәтижесінен туындайтын категория. Демек құрмалас сөйлемнің даму, қалыптасу 

заңдылықтарын жалпы тіл байлығымыздың өресімен тығыз байланыстыра қараймыз. Осы 

жайында проф. Н.Т.Сауранбаевтіңбір кезде айтқан пікірінің дәлелі екендігін одан сайын 

айқындай түсені байқалады: «Заман сайын адам баласының қоғамдық, шаруашылық, мәдени 

тұрмысының бір басқыштан екінші басқышқа көшіп отыруына байланысты тілдің 

синтаксистік құрлысы да бірте-бірте дамып отырады. Неғұрлым қоғамның алыс уақыттағы 

дәуірлеріне терең бойлай берсек, тілдің құрылысының да соншалық жабайы болатынын 

көреміз. Сол сияқты неғұрлым осы заманға жақындаған сайын тіл құрлысының 

қиындығынан жаңаланғанын көреміз. 

Құрмалас сөйлемнің ертеректе ешбір жалғаулықсыз, іргелесе байланысқанын көне 

жазба нұсқаларынан байқауға болады. Орхон жазбаларына үңіліп байқалық. Осының 

ішіндегі «Халықтың бәрі маған қарайды, халықты осынша көп еттім. Соңындағы інісі 

ағасындай болмады, ұлдары әкесіндей болмады. Біліксіз қағандар отырған екен, жалтақ 

қағандар отырған екен». Осындай құрылыста келген сөйлемдер (жалғаулықсыз салаластар) 

тілімізде қазір де бар. Біздің бұл жерде айтпағымыз- құрмалас сөйлемдердің алғашында 

көбінесе осылайша ешбір жалғаулықсыз, интонация арқылы байланысын көрсету. Мұндай 

заңдылық көптеген тілдердің құрмалас сөйлем жүйесінен орын ала береді.  

Тіл білімінде құрмалас сөйлемнің пайда болу, қалыптасуы жайында әңгіме болғанда, 

көбінесе проф. А.П. Рифтиннің «Аккад тіліндегі құрмалас сөйлемнің дамуындағы екі жол» 

атты мақаласы еске алынады. Автор осы мақаласында құрмалас сөйлемнің пайда 

болуындағы екі жолды көрсетеді: біріншісі – екі жай сөйлемнің салаласа құрмаласуы 

негізінде (кейінірек бұдан сабақтаса байланысу өрбіп шығады), екіншісі- жай сөйлемнің өз 

ішінен оралымдар арқылы жетіліп, қорытындысында екі сөйлемнің қосындысын беруі. А.П. 

Рифтин бұл жолдардың көптеген тілдерде кездесе беретіндігін ескерткен еді. Содан болу 

керек, қазақ тіл білімінде де осы пікірге орай кезінде қолдау тапқан арнайы мақала да 

жазылды. Проф. А. Ысқақов осы мақаласында жоғарыдағы А. Рифтиннің құрмалас 

сөйлемнің дамуындағы екі жолды қолдады.Сонымен проф. А.Рифтиннің құрмалас сөйлемнің 

дамуындағы бірінші жолды қазақ тілінде де бағыштап айтуға болады, ал екінші жолы сай 

түспейді. Өйткені сөйлем мүшелердің (оралымның) күрделенуінен жеке сөйлем өрбіп 

шықпайды, тек бас мүшелердің жан-жақты айқындалуына мүмкіндік туады.  

Осы талдауымыздан байқалғандай, құрмалас сөйлемнің алғашқы түрі жалғаулықсыз салалас 

болса, содан кейін жалғаулықты түрі, кейінірек сабақтаса байланысу жолы қалыптасқан. Салаласа 



70 

 

байланысу ғылыми тілде паратаксис, ал сабақтаса байланысу – гипотаксис деп аталады. Сонда 

гипотаксистің паратаксистен кейін пайда болғандығы айтылады. 

Құрмалас сөйлемнің даму жолындағы заңдылықты проф. Н.Т. Сауранбаевтың мына бір 

сөзімен қорытындылауды жөн көрдік: «Құрмалас сөйлемдердің шығуына, дамуына игілі жағдай – 

халық өмірінде, қоғамда мәдениеттің, өнер-білімнің, әсіресе көркем әдебиеттің, ғылымның дамуы 

болуға тиіс. Өйткені жай оқиға, құбылыс туралы түсініктерге негізделген бірнеше жеке ойды 

ұштастыру адамның ойлау әрекетінің даму процесінде болатындығы сөзсіз». 

Құрмалас сөйлемнің өзіндік айырым белгілері. Белгілі бір грамматикалық 

категориялардың өзіне тән айырым белгілері болады, грамматикалық көрсеткіштері болады. 

Бұл оны өзгелерден саралап, өзіндік қасиетін даралап тұрады. Осыдан келіп әрбір 

грамматикалық категория өзіне тән заңдылықтарымен қалыптасып, дамып жетіліп отырады. 

Құрмалас сөйлем синтаксисінің дамуындағы негізгі арна жеке жай сөйлемдердің мағыналық 

үйлесуіндегі қосындысынан алынады. Демек құрмаластың өзі жай сөйлемдерден өрбіп 

шыққаннан кейін, енді оның өзіне тән айырым белгілері, зерттеу объектілері келіп шығады. 

Ондай айырым белгі ең алдымен құрмалас сөйлем синтаксистің өз алдына үлкен бір саласы 

болудағы негізінен шығып жатады. 

Құрмалас сөйлемнің айырым белгісі дегенімізде, ол оны жай сөйлем синтаксисінен 

ажырата алатындай болу керек. Сонда ғана құрмалас сөйлем синтаксистің  жеке бір саласы 

ретінде танылады. Біз бұл жерде құрмалас сөйлемге тән жалпы айырым белгілерді ғана санап 

өтпекшіміз, ал оның нақтылай көріністері жеке түрлерінде толықтырылатын болады.  

Ондай жалпы белгілер мынадай: 

1. Жай сөйлемнің құрылыс материалы жеке сөздер мен сөз тіркесі болса, құрмаластың 

құрылыс материалы жеке сөйлемдер болады. Мұның өзі оларда болатын предикаттық 

қатынасқа негізделеді.  

2. Осыған орай да құрмалас сөйлем, негізінен алғанда, күрделі ойды білдіреді. 

Жоғарыдағы бірінші сөйлемнен кітап оқу жайында ғана жалаң бір ой хабарланса, екінші 

сөйлемнен белгілі бір обьектілердің әрі кітап оқу, әрі сурет салу жайынан күрделі ойы білініп 

тұр. Алайда бұл өзгешелікті шартты түрде санауымыз керек, өйткені жай сөйлемнің 

күрделенген түрі де күрделі ойға йе бола алады. 

3. Жай сөйлемде жеке сөздер мен сөз тіркестері өзара тығыз байланысқа түссе, 

құрмаласта әрбір жеке жай сөйлемдер өзара тығыз байланысқа түседі. Бұл ретте олардың 

арасын байланысқа түсіретін арнайы байланыстырғыш амал-тәсілдер болады. 

4. Әрбір жай сөйлем аяқталған интонацияға ие болады. Ал құрмалас сөйлемде бұл 

басқашарақ көрініс табады. Атап айтсақ, құрмаластың алғашқы сөйлемі (сөйлемдері) 

байланыстырғыш қызметке де йе болып, интонация жағынан тиянақсыз, ұласпалы қасиетті 

ғана сақтайды, ал тиянақты интонация тек оның соңғы сөйлемінде ғана болады. 

Құрмаластың қарамағына түскен әрбір жай сөйлем бір-бірімен белгілі бір амал тәсілдер 

арқылы байланысады. Байланыстырушы амал ретінде алғашқы сөйлемнің баяндауышы 

айырықша қызмет атқарады. Өйткені жеке жай сөйлемдердің арасы осы баяндауыш 

сөздерінің қатынасы арқылы жүзеге асады. Бұл ретте осындай қызметтегі баяндауыш сөздері 

өз бастауыштарымен қиыса жұмсалып, тиянақтылық қалпын сақтайды, неболмаса тиянақсыз 

қалыпқа түсіп, енді өз объектісімен жақтаса айтылмайтын болады. Сондай-ақ жеке жай 

сөйлемдердің арасы түрліше жалғаулық, шылау сөздер арқылы да байланысқа түседі. Жеке 

жай сөйлемдер арасын байланыстырудағы осындай амал-тәсілдердің негізінде құрмаластың 

өзі іштей бірнеше түрге ажыратылады. 

Құрмалас сөйлемдердің қазақ тіл білімінде осылайша жіктелу барысында әр түрлі 

көзқарастар болды. Атап айтсақ, кезінде ғалым-азамат А.Байтұрсынов құрмаластарды ең 

алдымен сыйыса құрмаласу және қиыса құрмаласу деп жіктеп алады. Ал қиысулы құрмалас 

деп отырғаны- бүгінгі тіліміздегі салалас және сабақтас құрмалас сөйлемдер. Автор екі жай 

сөйлем бір-бірімен өзара тең болып құрмаласса, ондай түрін салалас деп атайды да, ал 

егерде-кем болып құрмаласса, оны сабақтас сөйлем деп атайды. 

Проф. Қ. Жұбанов құрмалас сөйлемдерді екі түрге бөліп қарастырған: салалас құрмалас 
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сөйлем және сабақтас құрмалас сөйлем. С. Аманжоловтың жіктеуінде елеулі айырмашылық 

байқалады. Ол өзінің синтаксиске арналған еңбегінде құрмалас сөйлемдерді төрт түрге бөліп 

саралаған: Салалас құрмалас, сабақтас құрмалас, аралас құрмалас және тиянақты 

басыңқысыз сабақтастар. Алдыңғы үшеуі, әрине, түсінікті. Төртінші түрін автор былайша 

түсіндіреді: «Қазақ тілінің тағы да бір ерекше қасиетінің бірі-онда кәдімгі басыңқы-

бағыныңқылы түрден де, аралас құрмаластан да басқа сабақтастың тиянақты басыңқысыз 

түрінің де болуы. Бұлардың формасына қарасақ, бәрі басыңқылы, ал жеке мағынасына 

қарасақ әрбір суреттің үзігі сияқты, бірақ әрбірі ерекше, тиянағы  бар сияқты».  
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САБАҚТАС ҚҰРМАЛАСТЫҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ 

 

Жоғарыдағы талдаулардан байқалғандай, құрмалас сөйлемнің өзі бірнеше жай 

сөйлемдерден тұрады. Осы жай сөйлемдер құрмаластың құрамында енді әдеттегі қасиетін 

толық сақтай бермей, бір бүтіннің ішінде байланысқа түскен жеке компоненттер ретінде 

танылады. Сондықтан да бұларды әдеттегі жеке жай сөйлемдермен тепе-тең түрде бірдей 

қарастыруға болмайды. 

Құрмаластың қарамағына түскен жеке жай сөйлемдер (синтаксистік компоненттер) енді 

жаңаша сипат алатын болады. Бұл олардың мағыналық және тұлғалық жақтарынан тығыз 

үйлесімділігін тауып, бір бүтін синтаксистік конструкция құрау негізінен шығып жатады. 

Міне, осындайда олар бұрынғыдай сөйлемдік қасиетін сақтай ма, не болмаса ол дәрежеден 

айырылып қала ма – мәселенің грамматикалық табиғаты осыған келіп саяды. Бұл сұрақ 

жалпы тіл білімінде бұрын да қойылған болатын. Бұған екі түрлі жауап қайтарылады. 

Құрмалас сөйлемнің салалас түрінде бұл аталған жайт онша қиындық туғыза 

қоймайды, өйткені жеке синтаксистік компоненттердің баяндауыштары тиянақты тұлғада 

аяқталуына байланысты олардың сөйлемдік қасиеті айқын байқалып тұрады. Ал егерде 

құрмаластың алғашқы компонентінің баяндауышы өзгеріске ұшырап, тиянақсыз қалыпқа 

түссе (бағыныңқы сөйлем), мұндайда бірден жоғарыдағыдай «сөйлемдік дәрежедегі» 

жауапты табу қиындыққа соғады. Демек, құрмалас сөйлем компоненттердің грамматикалық 

табиғатының мазмұны, негізінен алғанда, оның сабақтас түрінен өрбіп шығатын болады. 

Өйткені сабақтас құрмаластың құрамындағы синтаксистік компоненттер мағыналық 

жағынан өзара тең болмай, бірі бағынушы, екіншісі бағындырушы (басыңқы) ретінде 

жұмсалады. Осыған орай да бұлардың бойындағы сөйлемдік дәреже әр сипатта түсіндіріледі. 

Атап айтсақ, кезінде А.Байтұрсынов сабақтас сөйлемнің бағыныңқы компонентінен 

басыңқының «сөйлемдік қасиеті молырақ» екендігн көрсеткен болатын. Осындай 

айырмашылығына байланысты автор бағыныңқы сөйлемді «бітпеген шала сөйлем», 

басыңқының «шылауындағы қосшы сөйлем» деп атайды. Сабақтас құрмаластың 

синтаксистік компонентін осылайша бірдей дәрежеде қарастырмаушылық кейінгі 

зерттеулерден де орын алды. Ғалымдар С.Жиенбаев пен Н.Сауранбаев өз еңбектерінде 

сабақтас құрмаластың бағыныңқы компонентін басыңқының бір мүшесі ретінде қарастырды. 

Осыдан келіп бағыныңқы компоненттің мәні сөйлем мүшелерінің қызметімен тепе-тең 

түсіндірілді. Бұл жайында ғалым С.Жиенбаевқа: «Бағыныңқы сөйлемді басыңқы сөйлемнің 
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бір мүшесі қатарында есептеу керек. ...бағыныңқыларды да жай сөйлемнің мүшелерінше 

жіктейміз». Бағыныңқы сөйлемнің табиғаты жайында проф. Н.Т. Сауранбаевтың пікірі де 

осымен үндес жатады: «...бағыныңқылар басыңқы сөйлемдегі бір жай мүшенің қызметін 

атқарады, я соның орнына жүреді».  

Құрмалас сөйлемдегі жеке синтаксистік компоненттердің грамматикалық табиғатына 

орай осы бір қысқаша пікір-түсініктерден нені аңғаруға болады? Жоғарыда аты аталған 

ғалымдар бұл заңдылықты сабақтас құрмаластың табиғатынан шығарып, оның бағыныңқы 

компонентін таза сөйлемдік дәрежеде танымай, тек басыңқысын ғана осы қасиетте түсінеді. 

Сонда мұндай пікір жоғарыда келтірген тіл біліміндегі екінші көзқараспен үндес жатады: 

бағыныңқы компоненттің сөйлемдік дәрежеден айырылуы, деформацияға ұшырауы. 

Сонымен, сөз болып отырған мәселені қалайша тұжырымдауға болады?  

Құрмалас сөйлемнің құрылыс материалы жеке сөйлемдер екенін ескерсек, мәселенің 

түйінін шешу онша қиындыққа соқпайды. Құрмалас сөйлем болу үшін жеке сөйлемдер 

мағыналық бірлікке түсуі қажет, бір түтін тұтас конструкция құрауы қажет. Мұндағы бір 

бүтінділік – ондағы жеке компоненттердің сөйлемдік қасиетін жоғалтып жібере алмайды. 

Бұл әсіресе оның салалас сөйлем түрінен анық байқалады: Қоңырау соғылды, сабақ 

басталды. Ал егерде осы сөйлемді «Қоңырау соғылған соң, сабақ басталды» түрінде құрсақ, 

рас, алғашқы компоненттің құрылысынан болған өзгерісті бірден байқаймыз. Ол өзгеріс – 

оның баяндауышының тиянақсыз тұлғамен аяқталуы. Бұл – құрмалас сөйлемге (сабақтас) 

тән заңдылық. Алғашқы компоненттің баяндауышы осылайша тиянақсыз қалыпқа түспесе, 

сабақтас құрмалас сөйлем де шақпаған болар еді. Алайда сол «тиянақсыз қалып» оның 

сөйлемдік дәрежесін жоғалтып жібере алды ма, әрине, жоқ. Рас, бұл жерде оны әдеттегі жеке 

жай сөйлемдермен тепе-тең бірдей қарастыра алмаймыз. Құрмаластағы жеке сөйлемдер – 

өзара тығыз байланысқа түскен сөйлемдер. Ал байланысу барысында оның баяндауыш 

формалары түрліше өзгерістерге түсіп отырады. Осыған орай да мұндайда бағыныңқы 

компонентті сабақтас сөйлем жасаудағы аралық желі ретінде қарастыруымыз керек. Демек, 

құрмалас сөйлемнің әрбір синтаксистік компоненттерінің өзіндік атқаратын қызметі болады. 

Мұндай қызмет ондағы жай сөйлемдердің мағыналық, тұлғалық тығыз үйлесім 

заңдылығынан көрініс тауып жатады. 

Сөйтіп, құрмаластың құрамындағы синтаксистік компоненттер сөйлем дәрежесінде 

танылып, күрделі ой білдірудің құралына айналады. Осытурасында проф. М.Балақаевтың 

мына бір пікірі назар аударарлықтай: «Құрмалас сөйлем мағыналық және тұлғалық 

жақтарынан жалпы алғанда тұтас бір бүтін болғанмен, ол жеке сөйлемдерден құралад. 

Алайда сол жеке сөйлемдер құрмаластың қарамағында мағыналық және интонациялық 

тиянақсыз қалыпқа түскенмен олар негізгі сөйлемдік белгілерін жоғалта алмайды
1
». 

Құрмалас сөйлем компоненттерінің грамматикалық табиғатын осы негізде түсінетін 

боламыз. Сонда олардың бір бүтіннің қарамағында бір-біріне сіңісіп кетпей, өзіндік қасиетін 

сақтап тұратындығы белгілі болады. Ондай қасиет әрқайсысының өзінше белгілі бір 

қызметке ие болуына негізделеді. 

Бұл әсіресе сабақтас құрмалас сөйлем табиғатында айқын орын алады. Мұнда бір 

синтаксистік компонент ойдың негізі болса (басыңқы сөйлем), екіншісі – соны әр түрлі 

жақтан айқындап, толықтыру қызметін атқарады (бағыныңқы сөйлем). Мұндай қызмет 

сөйлем мүшелерінің атқаратын қызметінен әлдеқайда кең де көлемді болып келеді, 

сондықтан да бағыныңқы компонентті сөйлем мүшелерінің атқаратын қызметімен тепе-тең 

бірдей қарастыруға болмайды. Бұл арада проф. Н.Т. Сауранбаев айтқандай, бағыныңқыны 

«сыпаттағыш сөйлем» деп қарастырған жөн. 

Рас, сабақтас құрмаласта сөйлемді аяқтаушы – басыңқы компонент болады. Алайда 

жалаң басыңқы компонент құрмалас сөйлемді жасай алмайды, оның «сыпаттағыш 

бағыныңқы сөйлемі» болуы қажет. Екеуі де – бір бүтіннің екі қанаты. Демек, бағыныңқы 

сөйлем – басыңқыда хабарланған ой желісін әр жақтан айқындап, толықтырушы сөйлем. 

Осы реттен келгенде, басыңқының мазмұнын бағыныңқы компонент толтырады. Бұдан оның 

тұлғалық жағынан тиянақсыз түрде болғанмен, басыңқы компонентке байланысты 
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мағыналық үлесі барлығын байқаймыз. Жоғарыда келтірілген сөйлемнің (Қоңырау соғылған 

соң, сабақ басталды) басыңқы компонентіне бағыныңқысы мезгілдік қатынасты білдіру 

ыңғайында жұмсалған, сонымен қатар мұнда шарт мәні де байқалады Бұл айтылғандардан 

шығатын қорытынды – әсіресе сабақтас құрмаласта оның басыңқы компонентіне негізгі 

жүкті үйіп-төге бермей, бағыныңқының да өзіндік үлесін ескеріп отыруымыздың қажеттігін 

аңғартады. Мұны кезінде тіл білімінің көрнекті ғалымдары да ескерткен болатын.  

Тіпті көпшілік жағдайда бағыныңқы сөйлемдердің бойында ең негізгі мағыналық 

жүктер болады да, басыңқыда баяндалған оқиғалар солардың нәтижесінен шығып отырады. 

Сабақтас сөйлем де өзіне тән айырым белгілері арқылы құрмаластың басқа түрлерінен 

ажыратыла алады. Әсіресе салалас құрмалас сөйлемнен оның тұлғалық және мағыналық 

ерекшеліктері сараланып тұрады. Бұлай болмаған жағдайда сабақтас сөйлем құрмаластың 

арнайы бір түрін құрай да алмаған болар еді. Ал әдеби тіліміздің материалына қарағанда, 

сабақтас құрмаластың қолданысы салалас сөйлемге қарағанда жиірек ұшырасып жатады. 

Мұның басты себебін айтушы адамның белгілі бір оқиға, әрекеттерді әр түрлі қырынан 

суреттеп отыруымен түсіндіруге болады. Бұлайша баяндаудың көрінісі көбінесе сабақтас 

құрмалас сөйлемнің құрылысының бағыныңқы және басыңқы компоненттерден 

тұратындығымен тығыз байланысты болады. Өйткені, жоғарыда ескерткеніміздей, басыңқы 

сөйлемде хабарланған оқиға желісінің мазмұны бағыныңқы компонент арқылы толығырақ 

ашылады. Бұдан бағыныңқының сипаттағыш қызметі одан сайын айқындала түседі. 

Сабақтас құрмалас сөйлемге тән болып келетін айырым белгілер оның құрамындағы 

компоненттердің осындай грамматикалық табиғатымен тығыз байланысты болып келеді. 

Сонымен, аталған сөйлемнің айырым белгілері қандай болып келеді, ол белгілерді қалайша 

түсінуіміз керек, бұл мәселелердің мазмұнын ашу – жалпы сабақтас құрмаластың табиғатын 

айқындауға бірден-бір көмекке келеді. Ондай айырым белгілер төмендегідей: 

1. Сабақтас құрмалас сөйлемнің синтаксистік компоненттері бір-біріне тұлғалық, 

мағыналық жақтарынан тәуелді болып келеді. 

2. Мұндай тәуелділік, негізінен алғанда, алғашқы сөйлем (бағыныңқы) 

байланыстырғыш баяндауышының тиянақсыз тұлғада аяқталуынан шығады. Осы арқылы 

соңғы сөйлеммен (басыңқы) тығыз байланысқа түседі. 

3. Осыдан келіп сабақтас құрмалас өз құрылысы жағынан бағыныңқы және басыңқы 
сөйлемдерден тұратын болады. 

4. Бағыныңқы сөйлемнің байланыстырғыш амалы ретінде етістіктің шартты рай 
тұлғасы, есімше, көсемше формалары және есімшемен тіркесетін түрліше жалғаулықтар мен 

шылау сөздер жұмсалады. 

5. Сабақтас құрмаластағы (бағыныңқыдағы) ұласпалы байланыстырғыш интонация 
салаластағыдай емес, өте әлсіз, солғын болады. 

Демек, құрмалас сөйлемнің синтаксистік компоненттері бір бүтіннің қарамағында 

құрылыс материалы ретінде әрқайсысы өзіндік қызметке ие болады. Тек қана жеке жай 

сөйлемдердің мағыналық, тұлғалық тығыз үйлесімділігі, өзара бірлігі оларды бір бүтін 

құрмаластың қарамағына түсіре алады. Мұндайда бір синтаксистік компонент екіншісінің 

мағыналық мазмұнын әр түрлі жақтан сипаттап, айқындап тұрады. Айқындалушы компонент 

құрмалас сөйлемді аяқтаушы болады да, өзгесі (өзгелері) соны айқындаушы, толықтырушы 

мәндегі қызмет атқарады. Мұндай қызмет жеке сөйлем мүшелерінің қызметінен әлдеқайда 

кең де аумақты болып келеді, өйткені бұл жерде синтаксистік компоненттер сөйлемнің жеке 

мүшелері рөлінде болып қоймай, өз алдына сөйлемдік қасиетін сақтай отыра орын алады. 

Құрмалас сөйлем синтаксистік компоненттерінің грамматикалық табиғаты осындай 

заңдылықтарға негізделетін болады. 
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ҚАЗІРГІ АҚЫНДАР ПОЭЗИЯДАҒЫ АЙҚЫНДАУЛАРДЫҢ  

ПОЭТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 

 

Айқындаудың өлең контексіндегі, жалпы поэзиядағы негізгі қызметі әдеби бейне 

жасауға араласатындығы мен бүтін әдебиетке тән сипаттарды айқындауынан, дәлелдеуінен 

көрінеді. Абай мұрасын зерттеушілер ақында бір ғана жүрек сөзі елуге тарта 

айқындаулармен беріліп, бұның бәрі басқалардан бұрын Абай тұлғасын жасауға қызмет 

еткендігін айтады. 

А.Н.Веселовский өзінің «Тарихи поэтикасында» айқындауға «Эпитеттер тарихына» 

деген атпен тарау бере келіп, «Егер мен эпитеттердің тарихын поэтикалық стиль тарихының 

қысқартылған басылымы дер болсам, бұл айтқанымда ешқандай әсірелеу жоқ», – деп, оның 

әдебиет өміріндегі орны мен қызметін жоғары бағалайды[1, 73].Ал, А.А.Потебня 

айқындауларды жүйелі түрде зерттеу – жалпы әдебиеттің мәнін ашуға, оның әр түрлі 

сатылардағы шындық болмысқа қарым-қатынасын анықтауға бара-бар деп жазады [2, 105]. 

Сонымен қатар, А.С.Вольф айқындаулардың әдеби бейнеге қарым-қатынасын жан-жақты 

аша келіп: «Суреткердің көркемдік ойлау мен таным әлемдері бәрінен бұрын әдеби 

бейнелерде жинақталса, сөз өнеріндегі сол әдеби бейнені жасайтын стильдік құралдардың 

ішінде айқындаулардың орны бөлек. Айқындау арқылы әдеби бейненің тәні мен жанындағы 

белгілі бір сипаттардың атауы, ерекшелігі, өзгешелігі анықталады және нақтылығы, жекелік 

сипаты іске асып отырады», - деп жазады [3, 55]. Бұл жерде қатты ескеретін бір мәселе – 

айқындаулардың сыңарлары болып тұрған сөздердің өзгергенімен, олардың жасалу 

тәсілдерінің тұрақты түрде сақталып отыратындығы. Айқындаулардың теңеу мен ауыстыру 

сияқты тәсілдерін, технологиясын және қызметінің негізгі бағыттарын тұрақты түрде сақтап 

келуі – бүгінгі поэзиямыздағы ұлттық сипаттың танылуының өзгеше бір қыры. 

Ақын өлеңдерінде халықтық поэзиямыздан бастау алған дәстүрлі эпитеттер бейне 

жасауда, табиғат құбылысын не адамның көңіл-күйін танытуда қолданылады. 

Адамның бет-бейнесін, сезім-құбылысын таныту мақсатындағы айқындауларға 

мынадай мысалдар келтіре аламыз: 

1) Қараалмаскөзді, бал ерін 

2) Қасы да керік, қараалмаскөзі ай қабақ. 

3) Қаракөзбенсиқырлыойынойнастық 

4) Тәкаппар аппақ жүзіңде 
Тарыдай бір мең бар еді. 

5) Бұлаөскенасқақжанедің 

6) Тәкаппар асқақ түрменен. 
7) Қараалмаскөзден «қарағым» дегенді оқып қап, 

Алтайы көрген шөгелдей төте ұмтылғам. 

Табиғаттағы заттар мен құбылыстардың сапасын айқындайтын бейнелі сөздер  

Жұматай қолданысында өзіндік сипатымен дараланады. Дәстүрлі айқындаулар қатарында 

«алалы жылқы, ақтылы қой», «аққұмақ жол», «ала бұлт аспан», «ақ сары құм», «сәмбі тал», 

«көгілдір көйлек», «желекті жел», «қара қою көлеңке», «бал ерін», «мұңды жанар», «ащы 

жаңбыр», «боз жусан», «алқара шашты көктем», «шәркез тағдыр» тағы басқаларды атауға 

болады. Ақын көздің өзін бірнеше айқындаумен берген «қара алмас көз» деген тіркес сұлу 

қыз бейнесін берудегі басты белгі ретінде бірнеше рет қайталанса, бұдан кейін «қап-қара 

көз», «жаутаң көз», «қара көз» деген айқындаулар кездеседі. 

Сондай-ақ, түр-түске қатысты айқындауларды дәстүрлі ұғымда қалдырып қоймай, 

құбылта, түрлендіре қолдану Жұматайға тән ерекшелік екенін айта кеткеніміз жөн. Мысалы, 

«қызыл өмір», «қара көз сөз», «ақ құба ән» тек ақын поэзиясынан ғана ұшырасатын 
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айқындаулар.   

Айқындаулардың әр ақынға тән қолданысында өзіндік ерекшелігі бар екенін 

Ж.Әбдірашев өлеңдерін мысалға ала отырып дәлелдеуге болады. Бейнелеу құралдарынан 

дерлік ұлттық сипатты анық көруге болатыны заңды. Осы тұрғыдан келгенде Жарасқан 

өлеңдеріндегі айқындаулардың ұлттық белгісі анық екенін айтамыз. Ақынның 

«Армысыңдар, қарттарым» өлеңіндегі айқындаулар мынадай: алмас жүзді анттарым, ақ боз 

атты дәстүрім мен салттарым, сұңқар мінез дәстүрім мен салттарым. Бұл айқындаулар  

екінші қырынан ауыстыруға ұласады, ақын дәстүр, салт, антдеп қарттарды айтып тұр [4, 24]. 

«Ұйқысыздық» өлеңінде  ақын көңілді уақытқа сәйкес әр түрлі айқындаулармен береді. Ең 

әуелі «сәби көңіл» деп алынып, сол айқындауға сәйкес іс-әрекет, мінез беріледі: 

Сәби көңіл қол созып күнге жырақ, 

Жүргеннен бе жете алмай мүлде бірақ, 

Бірде толқып оянам, бірде қорқып, 

Бірде күліп оянам, бірде жылап [4, 43]. 

Сәбиге тән мінез бен қылық суреттеліп, мұның бәрі сәби көңіл деген эпитетті  бейнелеп 

тұр. Келесі шумақтағы айқындау «пенде көңіл» болып, енді сол көңілдің пенделік болмысы 

айқындалады: 

Пенде көңіл өзінше шын данасып, 

Жүргеннен бе тірлікте жұлмаласып, 

Бірде бөсіп оянам, бірде шошып, 

Бірдетасыпоянам, бірдежасып [4, 44]. 

Тірліктегі пенделік әрекеттердің барлығы осылайша жинақталып келіп, «пенде көңіл» 

айқындауын жан-жақты танытады. Сол сияқты «жігіт көңіл, «батыр көңіл» 

айқындауларының да мән-мағынасы шумақ мазмұнында ашыла түседі. Ұйқысыздық – 

мазасыздық мәні, өмір қағидасы адам жанын түрлі құбылыстарға әкелетінін бейнелеудегі 

ақын эпитеттері өте сәтті шыққан. «Көңіл» ұғымы тағы бір өлеңінде «сері» деген 

айқындаумен беріледі: 

Сері көңіл қашты алып,  

Сұлу қызға сыр аштым [4, 74]. 

«Бойдақ жыры» деп аталатын бұл өлеңінде қыздың өзі мінез болмысына сай әртүрлі 

айқындаулармен келтірілген: «ойлықыз», «еркеқыз», «алуанқыз». Жастық шақалбырттығы, 

алып-ұшқан арманшыл көңілді бейнелеуде бұл айқындаулар да маңызды орынға ие. Көңіл-

күй құбылыстарын танытуда ақынайқындауларға көп жүгінеді. Қайғы-мұң әлеміне қарама-

қарсы «жаз күлкі», «жарқын мінез» айқындаулары алынады: 

Қашан да қайғы-мұңға майдан ашқан, 

Жазкүлкі, жарқынмінез қайда қашқан? [4, 68] 

Ақын тіліндегі айқындаулардың өзі асқақ пафосқа бағындырылған: 

Тарықсаң табатұғын көңілемін – 

Тарқатты талай тойды төңірегің. 

Жатырма жүрегіңде тайталасып, 

Толғақтыой, тентексезім, өмір-өлім! [4, 68] 

Сезімнің «тентек» деген айқындаумен берілуі ақынның лирикалық қаһарманының 

бөлекше мінезін аңғартқандай. «Тентек сезім» айқындауы енді бірде «бұла сезім» 

түріндекеліп, реңктік мәнін сәл өзгертеді: бұла сезім буған кезде кеудеңді [4, 69].  

Жарасқан тіліндегі «күзгі гүл», «суық сыңай», «ызалы түр», «сыздап қалған жүз»   

айқындаулары көңіл-күй, мінез, сезім құбылыстарын бейнелеуде маңызды роль атқарған.  

Айқындаулар К.Мырзабековте көбінесе табиғат суретіне қатысты ұшырасады. Ақын 

табиғатты суреттегенде теңеулер сияқты айқындауларды да мезгілді, құбылысты көрсету 

мақсатында пайдаланған. «Таң» өлеңінде теңеулермен бірге айқындаулар да осы мезгілдің 

өзіндік бояуын танытады. Бозалатаң, тып-тыныш дала, ұйықтаған бұлт, ұйтқыған жел [5, 

11] айқындаулары таңның суретін көзалдымызға әкеледі. Көңіл-күй құбылыстары да табиғат 

суретімен астасып, әсем бір көркемдік мазмұн құрайтынына мына өлеңінен мысал келтіре 
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кетейік: 

Көктемнің кезі, көлдерге құйған қарсуы, 

Бал құрақ қамыс, қозғалып кетсе – бал шуы. 

Бойыңды кейде дір еткізеді, дүние-ай, 

Байқатпай ғана аяулы сезім шаншуы [5, 19]. 

«Бал құрақ қамыс», «аяулысезім» - бірі табиғат, бірі адам болмысына тән нәрселер. 

Психологиялық егіздеуге жақын бұл суреттеу адам-табиғат бірлігінің, тұтастығының көрінісі 

тәріздес. Сондай-ақ көктем-жастық егіздеуі айқындаулар астарынан көрінеді. Өлеңде бір-

бірін ашатын, толықтыратын айқындаулар сәтті көрініс тапқан. Мысалы «ояуы сөнген, 

бояуы семген солғын мұң» күрделі айқындауы табиғатпен жарыстырыла, қатарластырыла 

қолданыла отырып, көңіл-күйді танытады.  

Дәстүрлі айқындаулар ақын өлеңдерінде көркемдік мазмұн көріктілігі наша түсу үшін 

пайдаланылады. Олардың қатарында «жарық дүние», «жалқын сәуле», «қоңыр қыр», «байтақ 

дала», «көк шалғын», «ақжал құм», т. б. атайаламыз. Ақын тілінде айқындаулардың жаңа 

түрлері кездеседі. Бұл – ақын стилін танытатын бірден бір белгі екенін айтқан жөн. 

Ұлттық поэзиямыздағы айқындаулар көбінесе табиғатпен етене байланысты болса, осы 

сипат К.Мырзабеков поэзиясының көркемдігіне де тән. Академик З.Ахметовше айтсақ 

«айналасындағы табиғаттың әр сипат-белгісі оның ой-санасында ерекше орын алады» [7,39-

40]. Бұл – барлық суреткерге қатысты айтқан пікір. Пікірді дәлелдей түсу үшін Кеңшілік 

өлеңінен мысал келтірейік: 

Жазық жердің көзге ұрған жалғыз тауы, 

Жасыл белдің көктеген жалбыздары. 

Жайдақ жолдың бойына сіңіп жатқан 

Жалқын кештің сәулесі жалғыз-жарым. 

 

Жорға көлдің жым-жылас ағыстары, 

Жолдағы елдің жылыжүз-таныстары. 

Жоны кере – қырлардың ақ шағылы, 

Соры сере – ойпаңның таспа құмы[ 5,53]. 

Көріп отырғанымыздай, табиғаттың шынайы болмысы суреткер сезімі арқылы 

бейнеленіп жырланған. Өлең көркемдігінде айқындаулар алдыңғы орынға шығып, табиғат 

суретін көңіл-күймен астастыра беруге атсалысып тұр. Тұтастай алғандағы айқындаулар 

тізбектелекеліп, бір сурет түзіп тұрғанына жазық жер, көзге ұрған жалғыз тау, жасыл бел,  

жайдақ жол, жорға көл, жоны кере ақшағыл, соры сере таспа құм сияқты суретті сөздер 

мысал бола алады. Бұл айқындауларға назар аударсақ, тура мән мен ауыспалы мәндегі 

сипаттарды көреміз. Мысалы, таспақұм «соры сере» деп сипатталады. Бұл тәсіл салыстыру, 

ауыстыру мәнінде. Кеңшілік өлеңдерінде қат-қабат жан әлемін айқындаулармен беруде де 

өзгеше мәнер танытады.  

Еліктей орғып жасқанамыз біз, 

Биік көңілдер баурайында [6,8]. 

Нақты ұғымда көңіл биік болмайды, оның баурайы болмайды. Бұл жерде салыстыру 

бейнелі ұғымға негіз болып, соның аясында «биік көңіл» айқындауы орын тепкен. Өлең 

шумағы әдемі бейнелеуге құрылған. Екі балғын, екі өскіннің алаңсыз халі «биік көңіл 

баурайында еліктей орғыған» түрде суреттелген. Балалық дәуренді «балқаймақ күндер» [6,9] 

деген айқындау мен сипаттау кеңшілікке тән жаңалық.   

Сағынышқа ұласа келетін мұң – ақын өлеңдеріне көп бой көрсетеді. Мұңды да ақын 

өзгеше айқындаумен бере білген: 

Бәрі де елес. Өткен бір өмір – мұнардың  

Мұхиттай шексіз мұңына малтып тұрармын [6,20]. 

«Мұхиттай шексіз мұң» тіркесінің бойынан бір-бірімен астасып кеткен бірнеше 

көркемдік тәсілді аңғаруға болады. Ең әуелі бұл жерде «мұхиттай шексіз» бейнелеуі «мұң» 

сөзін айқындап тұр. Мұңның ауырлығын беруде бұл сәтті айқындау болған. Шексіз мұң енді 
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«мұхиттай» деген теңеуге тіркестіріледі. «Өмір – мұнар» ауыстыруын мұхиттай шексіз 

мұңмен айқындап, ақын тұтас бір бейне әлемін көз алдымызға әкеледі. Сол арқылы 

лирикалық қаһарманның бастан кешіріп тұрған көңіл-күйі айқын сезіледі. Сондай-ақ 

«мұхиттай шексіз мұң» – ұлғайтуға да (гипербола) мысал бола алады. «... теңеу, метафора, 

метонимия, аллегория, символ, эпитетіңауыспалымағынасы бар мол тобы... – екінәрсені, екі 

құбылысты бірімен бірін салыстыруға, бірінің сипатын біріне ауыстыруға негізделеді. Ал, 

поэзиядағы осындай салыстырудың өзі жайдан-жай тумайды ...Мәселе осындай 

салыстырулардан аңғарылатын жайдың, ойдың, сезімнің молдығында, әсерлілігінде» [7,22] – 

деген тұжырым жасайды З.Ахметов. Осы түйін негізінен көзтастасақ, Кеңшілік салыстыруы 

бір айқындау шеңберінен шығып, тұтастай бейнелісуретке ұласқан.  

«Композициялық тұтастық танбастап, жеке айқындаулармен аяқталатын туындының барлық 

элементтер бірлігі стильдік жүйені құрайды, яғни стиль болып табылады» [8,371] деген 

Л.И.Тимофеев тұжырымы айқындаулардың, басқа да көркемдегіш құралдардың тікелей стильге 

қатыстылығын көрсетеді. Ақындар тіліндегі стильдік ерекшеліктерді тануда бұл бейнелі сөздің 

өзіндік маңызды орны бар екеніне өзіміз жасаған талдаулар нақты дәлел бола алады. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ТӘУЕЛСІЗДІК КЕЗЕҢІНДЕГІ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Ғалым Ербол Жанпейісов  өзінің «Қазақ тіл білімінің мәселелері» атты зерттеу 

еңбегінде ұлт лингвистерін мынадай үш буынға бөліп қарастырған болатын: біріншісі –  

А. Байтұрсынұлы бастаған Қ. Жұбанов пен Т. Шонанов қатарлылар; екіншісі – аталмыш 

мерейтойгерлер және оларға тұстастар мен өкшелестер; үшіншісі – ғылымға негізінен 

тәуелсіздік жылдарында келгендердің легі. 

«Тіл тағдыры – ұрпақ тағдыры, ұрпақ тағдыры – ел тағдыры» дегендей адамзат 

тарихының сандаған ғасырлар бойы жинақтаған тәжірибесі көрсеткендей қоғам мен 

мемлекет құрылымындағы күрделі құбылыс – тіл мәселесі болып табылады. Осы тіл мәселесі 

біздің іргелі Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейінгі 25 жылда қандай деңгейде зерттелді, 

өзекті, жиі зерттелген  салалары қандай болды, ғалымдар қандай әдісті басшылыққа алғаны 

жайлы сөз қозғасақ. 

Зерттеу барысында біздің байқағанымыз, 1990 жылдардан бергі  ғалымдар тіл білімінің 

біраз  салаларына зерттеулер жүргізіп, түрлі көзқарастары мен пікірлерін білдіріп, тіл 

білімінің дамуына өз үлестерін қосқан. Филология саласына бет бұрған жас студенттердің 

тіл біліміне бастар «әліппесі» болып табылатын К. Ахановтың  «Тіл біліміне кіріспе» атты 

зерттеу еңбегінде тілді белгілі  бір дәуірде  өмір сүріп тұрған қалпы тұрғысынан  қарастыра 

отыра  сипаттама беретін тіл білімі бар, нақтылай атауы – сипаттама тіл білімі  немесе 

синхрониялық лингвистика болса, оны (тілді) шығуы мен тарих  бойында дамуы тұрғысынан 

зерттейтін тіл білімі тарихи тіл  білімі  немесе диахрониялық лингвистика болмақ – деп 

айтып өткен болатын [1, 4-5 бб.].  
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Тәуелсіз елдің қазақ ғалымдары бастапқы кезеңде зерттеу еңбектерінде  диахрониялық  

әдісті кеңінен қолданған. Яғни, жалпылама сипаттама беру, түбі бір туыстас тілмен  

салыстыру. Б. Қасым «Түркі тілдерінің күрделі етістіктер мен аналитикалық формалы 

етістіктері» деп аталатын мақаласында сөздің  ішкі мағынасы – лексикалық мағына да, 

жалпы дерексіз мағынасы – грамматикалық мағына  болатынын айта келіп, түркі тілдеріндегі  

көмекші етістіктердің, қалып етістіктердің, күрделі етістіктердің, құранды және аналити- 

калық етістіктерге жекелей анықтама бере отырып, айырмашылықтарын көрсетіп берген. 

Б. Қасым: «Тарихи жағынан алғанда, қалып етістіктері -ур/-үр қосымшасы арқылы 

қалыптасқан деп беріледі. Бұл қосымша аталған етістіктерде дыбыстық жағынан өзгеріске 

түсіп, түбірмен жымдасып, кірігіп кеткен: отыр – ол тұрур; тұр – тұрұр; жүр – жүрүр; жатыр 

– жатұрұр. Сөйтіп отыр, тұр, жүр, жатыр етістіктерінде көрсетілген қосымша сіңісіп 

кеткендіктен, олардың осы тұлғаларында шақтық мағына сақталған, нәтижесінде олар 

шақтық мағына білдіретін ешбір қосымшасыз тікелей жіктеліне алады. Қалып етістіктерінің 

бойында шақтық мағынаның сақталуы – олардың грамматикалық ерекше белгісі» - дей келе, 

зерттеу  жұмысын теориялық жағынан  нақтылаған [2]. 

Сонымен қатар, тіл білімінде тәуелсіздік жылдары  грамматикамен қатар  қазақ 

терминологиясы да кең ауқымда зерттелген. Дәлел ретінде, өз еңбектерін жазу барысында 

синхрониялық әдісті қолданған ғалым Айтбаев Өмірзақ Айтбайұлын айта аламыз. Ғалымның  

ғылыми-зерттеулерінің негізгі бағыттары қазақ тілінің лексикологиясы мен терминологиясы 

мәселелеріне арналған. Бұған ғалымның  «Терминдер және олардың аудармалары», 1990 ж.; 

«Қазақ сөзі», 1997 ж.; «Основы казахской терминологии», 2000 ж.; «Тіл майданы» (оқулық), 

2004 ж.; «Қазақ тіл білімінің мәселелері», 2007 ж. атты еңбектері дәлел. 

Және де,  ғалым «Қоғамдық ғылымдар терминдерінің орысша-қазақша сөздігінің» екі 

томдығын түзіп шықты. Бұл сөздікті жасай отырып Ө. Айтбайұлы Тәуелсіздік жылдарында 

 ғылымның әртүрлі саласында пайда болып, орынсыз қолданылып жүрген терминдердің бір 

жүйеге келуіне, ғылыми тұрғыдан зерттелуіне атсалысты. Ғылыми еңбектің биология,  

химия, физика, математика, теміржол, музыка, спорт, компьютер саласына қатысты 

терминдерді, сөздіктерді рет-ретімен  Мемлекеттік терминдер комитеті талқысына салып, 

жұртшылыққа ұсынуда  үлесі мол. 

Зерттеуші, ғалым Мәулен Балақаев ағамыздың алпыс жылдан астам  ғұмыры қазақ тіл 

білімі ғылымының  тарихымен тығыз байланысты. Зерттеуші осы аралықта үзбей  бастауыш, 

орта және жоғарғы  оқу  орнының оқытушы, студенттеріне, жалпы лингвист-ғалымдарға 

арналған оқу құралдарын, монографиялық зерттеулерін жариялады. Қазақ тіл білімінің сөз  

тіркесі синтаксисі салаласының дамуына, қалыптасуына зор еңбегі сіңген ғылым ұйымдас- 

тырушысы. Қазіргі біз оқып жүрген синтаксис саласының іргетасын қалаған М. Балақаев сөз 

тіркесі мен сөйлемнің айырмашылығын анықтай отырып, сөз тіркесі синтаксисіне өзіндік  

анықтама беріп өткен: «Синтаксис словосочетания изучает структуру, способы и типы связи 

сочетаемых слов. Не менее важным для синтаксиса словосочетания  является установление 

функции и значения слов  в составе словосочетаний» [3]. 

Сөз тіркесін бағыныңқы сыңарына қатысты есімді және етісті деп екі түрге бөле отыра, 

тіркесу жолына қарай 5 топқа жіктеген: қиысу, меңгеру, матасу, қабысу, жанасу. Жай 

сөйлемдер мен сөз тіркестерін жүйелік сипаттама тұрғысынан грамматикалық категория- 

ларға үлестірген. Кейіннен АлМУ-дың қазақ тілі кафедрасы жоғарғы оқу орындарына арнап 

бірнеше еңбектер, бағдарлааларды және оқулықтарды жарыққа шығарған. 

Тәуелсіздік жылдарында жоғарыда аталған еңбектермен бірге Н. Оралбаева мен  

Ғ. Қалиевтың «Қазіргі қазақ тілі» (лабороториялық жұмыстар, орыс тілді мектептерде қазақ 

тілі маманын дайындайтын), Н. Оралбаева, Т. Әбдіғалиева, Б. Шалабаевтардың бірлесе 

шығарған  «Практикалық қазақ тілі», Н. Оралбаева мен Қ. Жақсылықованың «Орыс тіліндегі 

мектептерде  қазақ тілін оқыту әдістемесі» атты оқулықтары жарық көрді. Бұл еңбектерде 

түп негізі берік бекіген мемлекеттік тілімізді өзге ұлттарға  салыстырмалы түрде үйрету әдіс-

тәсілдері қарастырылған. 

Ендігі кезекте қазақ тіл білімінің соңғы 10 жылдығында жарияланған ғылыми 
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еңбектерге келетін болсақ.Қазіргі тіл білімінің теориялық зерттеу аймағының 

антропоцентристік нысанасы тілдің  ең маңызды екі қызметінің, яғни танымдық 

(когнитивтік) және қарым-қатынастық (коммуникативтік) қызметін зерделеп, тіл білімін 

заман талаптарына  сүйене отырып  бір деңгейге  жоғары көтеру нысанға алынып отыр. 

Аталмыш зерттеулердің негізгі мақсаты осыған дейінгі болған лингвистикалық зерттеулерді 

жаңашылдықпен жүргізе отырып, ұлттық сананың ерекшеліктерін көрсету болып табылады. 

Зерттеу нәтижесінде 2002 жылы  «Қазақ грамматикасы» еңбегі, 2007 жылы «Грамматиканың 

өзекті мәселелері» атты ғылыми мақалалар жинағы, 2010 жылы  «Қазақ тілінің 

функционалды грамматикасы» және т.б. іргелі ғылыми-зерттеу еңбектері жарық көрді.  

Қорыта келе айтарымыз, Егемендікке қолымыз жеткеннен кейін  ғалымдардың 

көпшілігі білім беру саласына, әсіресе жоғарғы оқу орындарына тереңдетіп оқытуға арналған 

арнайы  оқулықтар жазуды қолға алған. Кейбірі  Кеңес дәуірінде зерттеген тақырыптарын 

өңдеп, толықтырып  қазақ тілінде қайта жарыққа шығарған. Тілді зерттеудің тарихи әдісін 

ғалымдар  лексика, диалектология салаларын зерттеу барысында негізге алса, сипаттамалық 

әдіс фонетика мен грамматикада кең өріс алған. Бұл зерттеулерді танып-білу біз үшін теңізге 

құйған тамшыдай болмақ, ал тіл білімі салаларының әлі ашылмаған сырларын зерттеу  

болашақ ұрпақ біздің міндетіміз деп білеміз. 
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Kazakhs mythology was started to research by Sh.Ualikhanov, M.Auezov, A.Konyratbayev, 

A.Margulan. In the time of the Soviet Union the national mythology was one of “close themes” of 

folklore. The famous Kazakh scientists polymathic Sh. Ualikhanov [1] has done many scientific 

researches in this sphere:  he has deep searched theoretical problems. They were very valuable for 

history ethnography of Kazakhstan. After him these problems were researched by M.Auezov [2],  

A. Margulan [3], A. Konyratbayev [4]. 

In 50-60 years of the 20
th

 century the theoretical problems of mythology started to systematize 

in Kazakhstan.  The representatives of linguistic schools were based their research works on marx-

lenin’s methodology. In connection with that the mythological cognitive significance was out of the 

attention of scientists. The shaped concept “shamanizm” connected with ancient faith of Turk 

nations  didn’t give a possibility  to open the real nature of mythology of european opinion about 

mythology in the turk culture.  

Based on strict Marxist-Leninist methodology, the theory of myth in Soviet science was 

investigated in two directions: Ethnography associated with religion and philology related to the 

genre. This narrowed the study. Because of this, there were erroneous opinions about the worship of 

Kazakhs to animals, totems. Shokan Ualikhanov is one of the first scientists who tried to explore 

mythology from the point of view of science. His scientific works have been investigated so far 

only on one side. When talking about ancient Kazakh religious beliefs, it is erroneously believed 

that Sh. Ualikhanov "thoroughly explored this area". The description of the Kazakhs by Shokan as 

an ignorant or religious people pleased the colonial regime or the red empire. Hence, it was widely 

believed that Shokan Ualikhanov wrote "traces of shamanism among the Kirghiz". But if we 
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carefully consider his small work, we will see that he does not justify or recognize the "black 

religion", but, on the contrary, he sees the mythical consciousness of the people and for example, 

the customs and traditions of the people is the projection of the real life of people. 

In the 50th years of the 20th century, the study of Kazakh mythology resumed. This period is 

distinguished by the consideration of mythology in terms of linguistics.  

In the era of the development of fiction and the development of aitys, M. Auezov initiated the 

study of mythology in a new direction, on the basis of the epos "Manas" showed the cultural 

heritage and way of thinking of the Türkic people. From the 90s of the 20th century, domestic 

science began to form the philosophical foundations of the Kazakh national mythology. The 

emphasis was on her well-known aspects. Kazakhstani scientists have deepened the methodology of 

mythology problems. Studies went beyond the national circle of culture and raised general 

theoretical, general philosophical, general human issues, made an analysis of the nature of myths 

that reveal the characteristics of the era of the revival of the East, as well as the patterns of 

development of ancient culture. 

We want to name the name SA Kaskabasov, who was the person who raised the national 

mythology to a high level, systematized mythology. His works, such as "Kazakhs Halyz Prozas", 

"Cradle of Art", "Golden vein", monographies, "Kazakty", "Baba takti shashty izzyz", "Zhalmauz 

camper", "Kazakh mythology" "," Bags of the Saryna "," Mythology "," Myths "," Mythological 

characters ", are devoted to mythology. 

Myth, from the point of view of Kazakh folklore, it does not go beyond the influence of world 

mythology, even from the point of view of the typological description of the prose, explaining 

different phenomena of nature, the causes of the appearance of objects, the causes of the appearance 

of heaven and earth, the appearance of the first man, animals and birds, their Character, features, "- 

says the scientist. [5]. 

If you look at the international term myth from the point of view of Kazakh folklore, you can 

find out its peculiarities that differ from the European trend. The Kazakh scientist who noticed this 

says: "... Kazakh society, people, way of life." His whole nature, his whole mind spoke of the fact 

that the Kazakh folklore differs from the European one, and the differences must be sought in the 

way of life of the people. The scientist refers Kazakh myths to the ancient classical and shows the 

features of archaic myths. The peculiarities of archaic myths are: 

1. The connection of any points of things with their appearance; 

2. . The description of the surrounding world is a description of the appearance of this world; 

3. Mythical consciousness; 

4. . Mythical time.  

Mythical consciousness corresponds to worship.   

According to the mythical consciousness, the causes of the appearance of various phenomena, 

the appearance of animals and plants, stones and mountains, rivers and lakes - are realized due to 

mythical changes. The folklorist examines the phenomenon that has not been studied before, he 

makes scientific explanations and classifies them [6].  

"Kazakh myths in all their components are closely related to ancient classical myths," the 

folklorist wrote, "but in Kazakh myths one can find two ways of developing mythical 

consciousness, a model of the cosmos, the nature and temper of birds and animals, the opposition of 

man and nature, creativity of the Creator [ 7]. Thus, Kazakh myths absorbed different levels of 

knowledge of the world, are diversified.  

Folklore singled out from previously published Kazakh myths as fairy tales or byelas, and 

also worked with the still unknown and unknown, rare material from rare manuscripts. Show the 

image of our Kazakh people, their customs and habits, nature, way of life is the material of 

scientific monographs of S.A. Kaskabasov, as well as material for further collections of myths. 

In his monograph "Kazakh Folk Prose" the scientist gives definitions to mythical 

consciousness, mythical epoch, mythical conclusions, mythical time. The time of mythical events is 

a mythical epoch. 

If we consider the concept of a myth, then it was explained for a long time from the point of 
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view of European peoples and it was not taken into account that it is also among the Kazakhs. The 

reason for this can be explained by the words of N.I.Konradt: "... if we take into account the 

humanitarian kind of science and shift mechanically all the historical and cultural categories open in 

Europe to the Eastern historical and cultural categories, we can find dangerous Eurocentrism in 

science." [8]. 

Myth is not only a genre of prose, but it is also a form of thinking at the head of all arts. 

However, the Kazakh people, having created myths, did not survive the slave formation, which led 

to a unified system. Therefore, myths passed into the category of genre. And the transition of prose 

into the adventure genre of myths was conditioned by the nomadic way of life of the people. The 

fact that this phenomenon is especially true only for the Kazakh people can be seen in the image of 

Zheztyrnak (Long nails). And the fact that the genre of the genre has gradually moved into the 

genre of the legend can be seen in the example of Jambul's "Brave Otigen". In this way, the 

appearance of the genre is associated with the tribal age, and it is very important to investigate them 

in connection with tribal, toponymic legends. 

S.A. Kaskabasov classifying Kazakh myths on topics and ideas, identified three main groups: 

1. myths of celestial bodies (cosmogonic); 

2. myths about animals and birds (etiological); 

3. Myths about the origin of people and genera (genological). 

A scientist who has studied national mythology for many years, systematized it and laid the 

foundations for further research. He also showed the necessity of studying mythology to such sciences 

as philosophy, folklore studies, archeology, ethnology, culturology, philology, and musical art. 
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С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 
 

АКАДЕМИК С.А.ҚАСҚАБАСОВТЫҢ ЖАНР МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ   

ПІКІРЛЕРІ 

 

С.А.Қасқабасов – қазақ фольклортану ғылымында үлкен мектеп қалыптастырған 

ғалым, қоғам қайраткері. Ол «алпысыншы жылдардың» көрнекті өкілі. Бұл буынға тағдыр 

мен тарих отандық ғылым-білімді жаңа деңгейге көтеру, қателіктерді жою, болдырмау, 

алдын алу, саясатты ел мүддесіне орайластыру, адамзат құндылықтарын игілікке жарату, 

ғаламдық ойлау сатысына ілгерілеу өркениеттер үйлесімін сақтау міндетін жүктеді. Ғалым 

С.А.Қасқабасов осы міндетті орындады, орындап келеді, орындап жүр деуге толық негіз бар. 

Бұған Сейіт Асқарұлының күллі шығармашылығы, әр саладағы бастамашыл қызметі куә.  

Фольклортану саласымен қырық жылдан астам уақыт шұғылданған Сейіт 

Асқарұлының қаламынан 300-дің үстінде ғылыми мақала, 11 монография туған. Ғалым 

зерттеулерінің құндылығы – қазақ фольклортану ғылымының бұрын арнайы бара алмаған, 

барған күнде де идеология қыспағынан жанама түрде ғана зерттелген күрделі проблемаларға 

батыл бет бұруы. Осы еңбектерінде фольклортану ғылымының методологиялық негіздері, 

қазақ фольклорының типологиясы, тарихилығы және жанрлық мәселелері бүгінгі 

фольклортану талаптары тұрғысынан қарастырылады.  



82 

 

Ғалым зерттеулерінде баса назар аударатын мәселесі – жанр табиғаты, оның дамуы мен 

қызметі. Жанр мәселесі фольклортану мен әдебиеттанудың ең өзекті мәселелерінің бірінен 

саналады. Оған берілген анықтамалар шексіз көп, әрі сан қилы. Фольклортанушы Белинский, 

Веселовский, Пропп, Жұмалиев, Қабдолов, Уахатов т.б. жанрға берген анықтамаларын 

салыстыра қарап, ғалымдар пікірінің ұтымды жақтары мен даулы тұстарын атап көрсетеді. 

Мәселен, Қ.Жұмалиев «Әдебиет теориясы» еңбегінде: «Бұрын да әдебиеттің тектері деудің 

орнына «жанр» дейтін. Эпостық жанр, лирикалық жанр, драмалық жанр. Дұрысының өзі де 

осы », [1, 5б.] десе, З.Қабдолов жанрды даму үстіндегі ұғым, нақты тарихи түр деп анықтаған 

[2, 6б.].  

Жанрға алғаш рет фольклортану тұрғысынан анықтама берген Б.Уахатов болды. 

«Қазақтың халық өлеңдері» атты монографиясында: «Жанр – белгілі бір қоғамдық қызмет 

атқаратын және соған лайықты мазмұны бар, әбден қалыптасқан көркемдік форма»[3, 54б.], - 

деген анықтама береді. Ал Сейіт Асқарұлы жанр табиғатын жанрдың жалпы фольклор 

атаулыға ортақ заңдылықтары мен ұлттық фольклордың дара табиғатынан іздейді. Ол 

классикалық фольклортану ғылымы мен ұлттық фольклортану ғылымының жетістіктерін 

ұштастыра отырып, жанрға төмендегідей анықтама береді: «Жанр – өнердің, әдебиет пен 

фольклордың, бір жағынан, жалпы, көп қырлы (универсалды) категориясы да, екінші 

жағына, нақтылы категориясы. Көп қырлы болатыны – онда әр түрлі әдістер мен тәсілдер 

көрініс табады, ал нақтылы болатыны –  шығарма белгілі бір жанрдың аясында жазылады. 

Әр жанрдың өзіндік ерекшелгі, заңдары болады. Оларды білмейінше, өнердің, фольклор мен 

әдебиеттің жалпы сырын түсіну мүмкін емес, сондай –ақ шығарманы дәл танып, терең 

талдап, әділ бағалау да қиын» [4,15б.].  

Ғалымның ойынша Б.Уахатов жанр ұғымына терминдік сипат берумен бірге оның 

негізгі қасиеттерін дұрыс қамтыған: белгілі бір қоғамдық қызмет, сол қызметке лайық 

мазмұн. Фольклортанушы бұлардан басқа эпикалық прозаны зерттеген Н.П.Утехин және 

жанрды хронотоп жүйесі арқылы зерттеген М.Бахтин пікірлеріне жүгініс жасап, өзіндік 

талдау ұсынады. 

Ғалымның пікіріне жүгінсек, фольклор жанрларын зерттегенде екі жағдай ескерілуі 

қажет: олардың біріншісі, фольклордың сөз өнері ретінде әдебиетпен туыстығы; екіншіден, 

фольклорды әдебиеттен алшақтатын еркше белгілері. Тағы бір ерекше есте ұстау қажет 

дүние фольклор жанрларын зерттегенде этнография материалдарына міндетті түрде сүйену 

керектігі. «Этногафиялық материалды пайдалану жанрлардың шығу тегін анықтау үшін ғана 

қажет емес. Этнография фольклорлық жанрлардың ерте замандағы сипатын, алғашқы даму 

жолдарын зерттеуде өте пайдалы. Себебі жанрлардың да, сюжеттер мен мотивтердің де 

пайда болуы ғана емес, сондай-ақ, олардың өмір сүру мен өзгеру, даму жолдары да 

тұрмыспен, болмыспен тікелей байланысты»,- деп жазады ғалым [4,66б.]. Осы ұстанымын 

ғалымның өзі де фольклордың ертегі, миф, аңыз, әпсана, хикая, хикаят, эпос сынды 

жанрларын зерттегенде қатаң басшылыққа алады.  

Әдебиет пен фольклордағы жанр ұғымдарының бірдей еместігі ұғынықты. 

Фольклортанушы фольклордағы жанр ұғымының өзіндік еркшеліктері ретінде төмендегідей 

сипаттарды атап береді: 

- фольклорда алдымен сюжет пайда болады, ол сюжет бірден-бірге тарап, тұрақтанады, 

әрленіп, көркемделеді, өзгереді  соның нәтижесінде жаңа жанрлар қалыптасады; 

- фольклор жанрларын анықтауда олардың әлеуметтік-тұрмыстық функциясы ескерілу 

қажет. Өйткені, фольклордың өзіне тән ауызша туып, ауызша таралу, варианттарының 

болуы, халық тұрмысымен тығыз байланысы, орындалу мәнері, әнмен сүйемелденуі т.т. 

осыған байланысты туындайды. 

Демек, фольклорлық жанрдың туып, қалыптасу процесі әдеби жанрлардан өзгеше. Бұл 

өзгешелік фольклорлық туындының ауызша өмір сүріп, ауызша дамуымен, ауызша 

сақталуымен тығыз байланысты. Бұдан басқа қоғамдық қызметінің өзіндік сипаты, айтылу 

мақсаты да фольклор жанрларының табиғатын белгілемек. Сондықтан фольклор жанрларына 

әдеби жанрдың талаптары тұрғысынан қарап, бағалау қателікке ұрындырады.  
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Ғалым фольклор орындалу мәнері мен ел арасында өмір сүру жағдайына байланысты 

өзінше текке және жанрға саралануы керек, дейді де, халық мұрасын қара сөз (проза), өлең 

(стих), сөйлесу (диалог) деп үшке бөледі.  

Жанр – тек типологиялық қана ұғым емес, ол - әрі тарихи ұғым, құбылыс, категория. 

Сондықтан жанрды зерттеу үшін оның қашан, қай дәуірде пайда болғанын анықтау аса 

маңызды.  

Жанр мәселесінің ауқымындағы өзекті мәселелерді сөз ете келіп, ғалым мынадай 

анықтама ұсынады: «Жанр дегеніміз – оқиғаны, сюжеттік материалды белгілі бір мақсатпен 

тұтас мазмұнды, айқын идеалы шығармаға айналдырудың жолы, құралы» [4,66б.].  

Белгілі бір жанрды анықтау барысында мынадай факторлар ескерілуі қажет: 

1. Жанр қай заманды, қоғамды, дәуірді көрсетеді; 

2. Өмірді қандай әдіспен, тәсілмен, құралдармен бейнелейді; 

3. Бейнелеп отырған нәрсесіне қалай қарайды, оны қалай бағалайды; 

4. Осы өзінің бағасын, қатысын қалай, қандай түрде көрсетеді; 

5. Ол жанр қандай мақсатта қызмет етеді осы жайларды атап көрсетеді.   

Фольклорда да, әдебиетте де жанрлардың табиғатын анықтайтын басты фактор 

олардың қоғамдық қызметі, өмірлік нысанасы екені белгілі. Зерттеушінің пікірінше, 

фольклордың қоғамдық функциясы өзгермелі, ол әр түрлі дәуірде әр түрлі функция атқаруы 

мүмкін. Мәселен, 15-18 ғасырларда фольклордың барлық жанрынан батырлар жыры 

маңызды болды, оның тәрбиелік, идеологиялық қызметі артты. Ал 19-20 ғасырларда осы 

жанр көбіне сейілдік, сауықтық функция атқарды.  

Сондай-ақ, фольклордағы жанр табиғатын қарастыру барысында ғалым кейбір 

жанрлардың тұрақты «еншілі» функциясы болатынын байқаған. Фольклорлық мұраларды 

саралау барысында осы заңдылықты басты назарда ұстаған жөн. Осы заңдылықтарды 

білмегендіктен немесе ескермегендіктен жекелеген жанрлардың поэтикасын, образдар 

жүйесін талдау барысында фольклортануда теріс көзқарастар, қате қисындар орын алған 

болатын. Мысалы, эпостың атқаратын функциясына орай қалыптасқан батырдың канондық 

образын «штамп образдар» деп бағалаған сыңаржақ пікірлер жанрдың ішкі заңдылығын 

білмегендіктен айтылған еді. С.А.Қасқабасов осындай біржақты көзқарастарды өз 

зерттеулері арқылы жоққа шығарды.  

Ғалым кез келген жанрдың дамуын стадиялық тұрғыдан қарастырады. Оның пікірінше 

жанр өзінің даму барысында үш түрлі кезеңнен: даралану (дифференцация), тұрақтану 

(стабилизация), ортақтасу (интеграция) өтеді. Жанрдың туып-қалыптасуы өте күрделі 

процесс екенін ғалымның осы тұжырымынан – ақ байқауға болады.  

Ешбір жанр таза күйінде кездеспейтіні белгілі. Өйткені, даму, қалыптасу, көркемделу 

процесінде жанрлар бір-бірімен тығыз байланысқа түседі, олар бір-бірне кірігіп, тіпті жаңа 

жанрға негіз де болады, бірақ олар қосылып кетпейді, әрқайсысы өзіне тән қасиеттерімен 

ерекшеленеді. Фольклортанушы осы жағдайларды жіті байқаған, әрі нақты мысалдармен 

дәлелдей білген.  

Қорыта келе, айтарымыз филология ғылымдарының докторы, академик С.А.Қасқабасов 

қарастырмаған фольклортанудың өзекті мәселелері кемде-кем. Соның ішінде жанр 

теориясына қатысты пайымдаулары өзіндік жаңалығымен ерекшеленеді. Ол нені 

зерттемесін, қандай өзекті мәселенің айналасында ізденіс жүргізбесін терең танымын, 

ғалымдық зердесін, қалам қарымын танытып келеді. Фольклортанудың өзекті  мәселелерін 

сөз етуде ұлттық шеңберде қалып қоймай, әлемдік фольклортанудың биігі тұрғысынан қарау 

оның зерттеушілік еңбегінің бір қыры. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

С КОМПОНЕНТАМИ СРАВНЕНИЯ 
 

Фразеологические обороты придают языку яркость черт национального характера и тот 
неповторимый колорит, который отличает один язык от другого. Они обогащают речь не 
только и не столько количественно, сколько качественно за счет своей способности метко и 
образно выражать сущность довольно сложных явлений. 

Изучение фразеологии и обогащение речи фразеологическими единицами является 
одним из действенных средств познания системы языка и повышения культуры. 

В своей работе «Фразеология современного русского языка» Шанский дает следующее 
определение: «Фразеологический оборот – это воспроизводимая в готовом виде языковая 
единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, 
фиксированная (т.е постоянная) по своему значению, составу и структуре» [1]. Лингвист 
полагает, что основным свойством фразеологического оборота является его воспроизводимость, 
так как фразеологизмы не создаются в процессе общения, а воспроизводятся как готовые 
целостные единицы. Так, фразеологизмы «за тридевять земель», «след простыл», «ничем крыть» 
и др. извлекаются из памяти целиком.  

Для фразеологизмов характерна воспроизводимость их в готовом виде с 
закрепленными и строго фиксированным целостным значением, составом и структурой. 

В преподавании иностранных языков фразеологические обороты являются уникальным 
по своему многообразию материалом. Использование фразеологизмов в учебном процессе 
является эффективным способом не только обогащения словарного запаса учащихся, но и 
усвоения грамматического материала. Благодаря своей выразительной форме фразеологизмы 
передают содержание сообщения с высокой степенью эмоциональной окраски, создают 
условия для высказывания личного отношения к обсуждаемому факту или явлению. А это, в 
свою очередь, создает мотивационное обеспечение процесса общения на уроке иностранного 
языка. Как показывает практика, учащиеся реагируют с большей заинтересованностью на 
образцы идиоматической речи. Использование фразеологических единиц способствует, 
таким образом, реализации практической цели обучения иностранным языкам – овладению 
навыками живого общения. 

Изучение английского языка широко распространено в нашей стране. Знакомясь с 
иностранным языком, человек одновременно проникает в новую национальную культуру. И 
хорошее знание языка невозможно без знания его фразеологизмов. Мир фразеологии 
русского и английского языков велик и многообразен. А есть ли что-то общее во 
фразеологизмах этих двух языков? Или они различаются?  

Фразеология (греч. phrasis - “выражение”, logos – “учение”) – раздел языкознания, 
изучающий устойчивые сочетания в языке. Они называются фразеологическими единицами 
или фразеологизмами. По моим наблюдениям, большинство фразеологических единиц 
состоят не из морфем, а из целых слов со всеми свойственными для них формами, 
функционируют в языке как раздельно оформленные образования. Кататься как сыр в масле. 
– Toliveinclover. «Жить в клевере».[2] 

Основная особенность фразеологических оборотов – постоянство его состава. Любое 
устойчивое сочетание слов состоит всегда из одних и тех же слов. Определить состав 
фразеологического оборота нетрудно. Однако для этого необходимо строго отграничивать 
слово, входящее в фразеологический оборот, от тех, которые находятся вне его. 
Устанавливая границы фразеологизма, следует иметь в виду, что устойчивое сочетание слов 
всегда представляет собой воспроизводимую единицу.  

При сравнении фразеологизмов в английском и русском языках были обнаружены 
сходные по структуре фразеологизмы. При анализе их было обнаружено сходство в 
строении, образности и стилистической окраске: 
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Игратьсогнем – to play with fire; 

Сжигатьмосты – to burn bridges; 

Нетдымабезогня – there is no smoke without fire; 

Часть этих идиом являются уже интернациональными, и на исконность их претендуют 

разные языки, т.е. в каждом языке они считаются своими. 

Следующие выражения весьма сходны в русском и английском языках: 

Трудентолькопервыйшаг – it is the first step that costs; 

искатьиголкувстогесена – look for a needle in a bottom of hay; 

аппетит приходит во время еды – appetitecomeswitheating; 

В английский язык, а впоследствии и в русский, вошли единицы, наделенные 

необыкновенной красочностью. Этим объясняется их распространенность в обоих языках и 

сходство образов. 

В. Шекспир: To be or not to be – бытьилинебыть. 

Saladdays – молодо-зелено. 

Английский писатель У. Теккерей является автором фразеологизмов: 

VanityFair – Ярмарка тщеславия 

A skeletoninthecloset – скелет в шкафу (о семейной тайне, скрываемой от посторонних). 

Anuglyduckling – гадкий утенок (о человеке, оцененном ниже своих достоинств, но 

изменившемся неожиданно для окружающих).[3] 

Исследуя фразеологию английского языка нужно проникнуть в её глубины. 

Познакомиться с огромным количеством фразеологических единиц и выражений, которые 

составляют то самое, что мы называем « тонкостью языка», чтобы понять, например, 

выражение(as) mad as a hatter следует знать английскую литературу. Непосвященный может 

перевести это как «сумасшедший как шляпочник», и ничего не понять. В действительности же 

это выражение популяризовано английским математиком и писателем Ч. Доджсоном 

(Ch.Dodgson), известным нам как Льюис Каррол (L. Carrol) в книге «Алиса в стране чудес». 

Аналогичный примерGrin like a Cheshire cat – ухмыляться, улыбаться во весь рот.[2] 

Между фразеологией, фразеологической системой различных, разносистемных  и 

разноструктурных, родственных и неродственных языков существуют тесные связи и 

взаимовлияния, выражающиеся в самой различной форме: заимствование - прямое или 

опосредованное, калькирование ФЕ, ареальные культурные контакты, устный и письменный 

перевод, международные связи, межкультурная коммуникация. 

Одинаковая биологическая и физиологическая реакция организма человека любой расы 

и национальности фиксируется человеческим сознанием, мышлением и она одновременно 

фиксируется и закрепляется в языке. Это является главной причиной того, что 

словосочетания, фиксирующие и закрепляющие вербально эти реакции одинаковы во всех 

исследуемых языках, и все они, как правило, выступают как деривационные базы 

фразеологизации, и тем самым образуют ФЕ.  

Таким образом, с помощью фразеологических выражений, которые схожи с образами в 

русском и английском языках, а также которые не переводятся дословно, а воспринимаются 

переосмыслено, усиливается понимание языка. Изучение фразеологии составляет 

необходимое звено в усвоении языка и повышении культуры речи. Правильное и уместное 

использование образной речи придает ей неповторимое своеобразие, выразительность и 

меткость. Такие выражения доставят немало забот изучающимязыки. Изучение 

фразеологизмов во многом помогает понять культуру и быт народов, освоить иностранный 

язык. На примере рассмотренных единиц можно отчетливо представить, насколько 

разнообразны и выразительны фразеологизмы современного английского и русского языков, 

насколько они схожи и различны между собой. В отличие от тех фразеологизмов, которые 

приобрели межъязыковую эквивалентность вследствие заимствований, сходство 

фразеологизмов в образной и стилистической окраске обусловлено простым совпадением. 

Общие и отличительные свойства образных средств родного и английского языков помогло 

нам увидеть единство и своеобразие языковых единиц, ведь соотношение этих образов – 

очень интересный феномен в языкознании. 
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РОЛЬ  ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

В ФОРМИРОВАНИИ  ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ  МИРА 

 
Понятие картина мира связано с отражением и познанием мира в любой области 

деятельности человека. Человек представляет в ходе своей практической, 
преобразовательной, творческой, научной  деятельности либо разные картины мира, либо 
разные картины продуктов, результатов своей деятельности, а тем самым и самого себя: свои 
вкусы, представления, предпочтения. Поскольку материальный мир бесконечен в своем 
разнообразии, а потребности человека столь же беспредельны, постольку картины мира и 
результаты деятельности человека также не знают границ. В разных картинах мира мы 
имеем в сущности своей разные знания, представления и разный личный, индивидуальный 
опыт о реальном мире и о творении человека. При этом особую значимость для  жизни 
человека и обеспечения прогресса в развитии общества имеют научные знания. Вот почему 
при определении картины мира особый акцент делается на эту ее составляющую: «К этим 
знаниям могут быть отнесены как знания обо всех процессах материального мира – 
физических, химических, биологических,  так и знания обо всех проявлениях духовной 
позиции самого человека – этика, эстетика, искусство.  Это соответствовало бы таким 
выражениям, как: «физическая картина мира», «картина биологической природы», 
«химическая картина мира», «картина животного мира»  и т.д.. Однако целесообразным 
является конденсированное понимание выражения «картина мира», такое понимание, 
которое соотносилось бы с обобщенным научным представлением человечества о сущности 
окружающего мира на определенном этапе его развития. Содержание выражения «картина 
мира» может быть в этом случае синонимично содержанию выражения «совокупность 
знаний о мире» [1]. Понятие «картина мира» связано, прежде всего, с человеком, с понятием 
человеческой деятельности, с самыми разнообразными видами человеческой деятельности. 
Среди всех видов деятельности человека  в аспекте картины мира определяющей, главной 
является познавательная деятельность, а тем самым знания и личный опыт человека. Ведь 
именно от ее результатов зависят в своей конкретности все остальные виды деятельности 
человека: предметная, практическая, преобразовательная, коммуникативная [2].  

Человек со времени своего возникновения и развития так или иначе, создавал себе 
свою картину мира, жил и действовал именно в соответствии со своей картиной мира, со  
своим представлением о мире. Картина мира человека  постоянно менялась, уточнялась 
благодаря глубинному, разностороннему и адекватному познанию мира, накапливаемому 
опыту человечества, разнообразных наблюдений над природой, обществом, человеком, 
благодаря  развитию науки. Свою картину  мира создают, таким образом,  любые науки и 
понятие картины мира выступает как предмет специального анализа в современной  
философии, в общей и частной методологии наук, во всех частных науках. Наряду с 
термином «картина мира» в лингвистической науке на современном этапе ее развития очень 
популярны термины «концептуальная картина мира» и «языковая картина мира». Они тесно 
связаны между собой и отражают в сущности своей более глубокую и фундаментальную 
связь, а именно единство мышления и языка.  

Языковая картина мира как форма отражения и представления мира складывается 
только при определенных условиях отражающей действительности человека в познании 
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реальной действительности. Дело в том, что человек вступает в контакт с материальным 
миром, природой через пять органов чувств, по которым к нему поступает информация об 
объективном мире. Это чувственная форма отражения и познания мира. Но она не 
предполагает такую форму отражения мира как языковую, а значит, не ведет к языковой 
картине мира. Причины, которые препятствуют этому при чувственной форме отражения 
мира, хорошо и убедительно раскрыты в ряде работ, рассматривающих проблему 
соотношения языка и мышления [3]. В этих работах и обосновываются условия, 
предпосылки, которые приводят к возникновению и развитию человеческого языка, а тем 
самым к языковой картине мира. Вместе с тем представляется необходимо указать на одно 
отличие в отношении языка и языковой картина мира.  Язык в свой онтологии  связан с 
человеком, с такими особенностями в биологии человека и человеческого мышления, как 
человеческий мозг, разум, сознание, интеллект, умственные способности. На таком фоне 
язык и мышление не могут не образовывать природное единство. Но человек владеет всегда 
конкретным языком, родным языком, а не языком вообще. Человек всегда конкретен также 
во многих других отношениях, например, по своей принадлежности к определенному этносу, 
социальному классу,  культуре. А все это сказывается на его языковой картине мира. В этом 
смысле языковые картины мира также конкретны и не совпадают в разных языках и у их 
носителей. Они являются интегрированными в систему общечеловеческого, частью 
человеческого и отдельно специфически человеческого. В разных языках, в разных языковых 
картинах мира это соотношение самое разное.   

Фразеологическая система языка – это плод обобщения и систематизации научно-
лингвистических исследований в области языкознания, как и вся система языка. В реальном 
наблюдении имеются только устная или письменная речь, а значит и конкретные, реальные, 
единичные языковые единицы, а не вся совокупность фразеологических единиц языка, 
которая может быть установлена только посредством изучения всех языковых единиц в речи, 
коммуникации, в словарях.  

Изучение английского языка широко распространено во всем мире. Знакомясь с 
иностранным языком, человек одновременно проникает в новую национальную культуру. 
Хорошее знание языка невозможно без знания его фразеологизмов. Мир фразеологии 
английского языка очень разнообразен.  

Известно, что через изучение устойчивых словосочетаний и фразеологических единиц 
можно понять культуру другого народа «изнутри». Этимология фразеологизмов позволяет 
проникать в историю, культуру нации и в ее мировоззрение в целом.  

Фразеология – сохраняет отдельные участки в языковой картине мира. Не стоит 
забывать, что фразеологизмы – это устойчивые универсальные выражения. Они существуют 
во всех языках мира. 

Таким образом, суть эволюционного процесса, взаимосвязь языка и социальной среды, 
национальная, этническая, историческая и культурная особенности мышления, 
унаследованные от предков, ярко выражены и представлены в различных фразеологических 
выражениях. Человечество передает историю и культуру в языке от одного поколения к 
другому, что делает язык не только средством общения, но и драгоценным кладом нации.   

Благодаря свойствам фразеологизмов, а именно: образности, метафоричности, 
экспрессивности, оценочности и слитности значения — речь становится ярче, эмоциональней, 
образней и выразительней. Например: «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» [4]. 

Как русские фразеологизмы, так и китайские, через какое - либо образное 
представление характеризуют предмет, явление и ситуацию, выражают оценку. Образное 
представление как раз отражает национальную культуру. В русских анимализмах чаще всего 
употребляются медведь, ворона, волк, гусь, а в китайских — это журавль, черепаха, змея. 
Например, русские фразеологизмы -  волчий аппетит; медвежий угол; медвежья услуга; и 
китайские - журавлиные волосы, но младенческое лицо, обозначает, что человек очень 
молодо выглядит, несмотря на его старость; возвышаться подобно журавлю среди петухов, 
напоминает русское выражение белая ворона. 

Однако, нации, говорящие на разных языках, имеют и разное мировосприятие. 



88 

 

Национальное своеобразие мировосприятия той или иной этнокультурной общности 
коренится в образе жизни и психологии народа, отраженных в языке семантической 
структурой языковых знаков. Даже национальное своеобразие в еде запечатлено во 
фразеологизмах.  В русском языке: «хлеб всему голова», «не лошадь ведет, а хлеб», «хлеб да 
живот — и без денег живет».[5] 

В китайском языке: «даже хорошая хозяйка не может готовить ничего без риса», в 
значении -  для каждого дела нужна тщательная подготовка. «Сырой рис уже сварен», в 
значении -  делать что-то, чтобы добиться нужного результата. 

Существует около тысячи работ, посвященных именно этой теме. Множество 
лингвистов пытаются по сей день по - новому раскрыть эту тему. Каждый, кто брался за эту 
тему, видит свои особенности этого раздела в языке. Хотя фразеология занимаети маленькую 
долю, в речи любого человека, но изучение фразеологии играет важную роль в 
совершенствовании речевого мастерства человека, повышении его речевой культуры. 
Правильное употребление фразеологизмов оживляют и украшают как устную речь, так и 
литературные произведения. 
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ 

 

Сыбайлас жемқорлық бұл бүкіл әлемдік дерт. Биологиялық тұрғыдан қарастырғанда 

бұл дертті алдын алудың көптеген дәрі дәрмегі болғанымен әлі күнге дейін толық емі 

табылған емес. Сол сияқты сыбайлас жемқорлыққа қарсы әр елде өз принципіне сай заңдар 

мен қағидалар бар. «Коррупция» термині латынша «бұзу, сатып алу»деген мағына береді. 

Заң энцоклопедиясында бұл терминге «лауазымды адамның өзіне сеніп тапсырылған 

құқыктар мүмкіндіктерді бас пайдасына жұмсайтындығын көрсететін саясат немесе 

мемлекеттік басқару саласындағы қылмыстық әрекет»деген анықтама берілген» [1]. 

17.12.1979 жылғы Лауазымды адамдардың құқытық тәртібін сақтау жөніндегі кодексте 

былай делінген:«сыбайлас жемқорлық ұғымын ұлттық құқық анықтайды», «лауазымды 

адамның өзі өкілетті салада кез келген формадағы сияқы үшін сол сияқыны берген адамның 

мүддесіне лауазымдық нұсқаулықты бұзып та, бұзбай да қандай да бір әрекет жасауы немеес 

жасамауы» сол анықтамаға жатқызылған»[2].БҰҰ ның Анықтамалық құжатында «сыбайлас 

жемқорлық-өз пайдасы үшін мемлекеттік билікті теріс пайдалану делінген» [3].Дәл осындай 

анықтама Дүниежүзілік банкте берілген» [4].Қазіргі Қазақстандық криминологияда  да 

сыбайлас жемқорлыққа «мемлекеттік немесе өзгедей қызметкерлерлің сатқындығымен 

сипатталатын әлеуметтік құбылыс» деп анықтама берген»[5].«Сыбайлас жемқорлық - 

мемлекеттік қызметті жеке басының пайдасы үшін  заңсыз пайдалану. «Заңсыз » термині 

мемлекеттегі қызметтегі адамның іс - әрекетін реттейтін заңның бар екендігін білдіреді»[6]. 

Осы анықтамаларды талдай келе,сыбайлас жемқорлық жайлы мынадай қортындыға 

келеміз: 
-бұл, бәрінен бұрын, заңдық дәл анықтамасы жоқ әлеуметтік құбылыс; ол үйреншікті 
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жағдайға айналғанда азаматтық қоғам, мемлекет ыдырай бастайды; 
-бұл құқық бұзушылықтың өзіне тән субъектілері бар ; 
-бұл субъектілердің жүктелеген қызмет мүддесіне және құқық пен моральдің 

белгіленген нормаларына қарамай өз қызмет бабын, құқықтық мәртебесін және лауазымдық 
беделін теріс пайдалануы; 

-жоғарыда аталған субъектілердің өзінің баюын немесе басқа адамдардың мүддесін 
көздеп атқарған қызметі. 

Сонымен сыбайлас жемқордық қоғам мен мемлекетті іштей ыдырататын әлеуметтік 
құбылыс [7]. 

Көптеген зерттеулер ішінде әлемдегі сыбайлас жемқорлық туралы жалпы ең толық әрі 
дұрыс мағлұмат беретін және жемқорлық факторларын анықтайтын Трансперенси 
Интернэшнл халықаралық зерттеу ұйымы болып табылады. Трансперенси Интернэшнл 
(Transparency International) сөзінің аудармасы-халықаралық айқындық деген мағынаны 
білдіреді.Бұл халықаралық деңгейде және жеке елдердегі сыбайлас жемқорлықпен күресті 
зерттейтін тәуелсіз коммерциялық емес ұйым. Олардың мақсаттарының бірі – билік 
органдарының айқындығына, есеп берушіліктеріне қол жеткізу. Transparency International 
бөлімдері көптеген елдерде құрылған, олардың барлығын ең алдымен қаржы саласындағы 
айқындықты қалыптастыруға бағытталған жемқорлыққа қарсы идеология біріктіреді. Бұл - 
ұзақ уақыттан бері сыбайлас жемқорлықтың сан алуан салалардағы көріністерін зерттеп, 
анықталған мәселелердің шешу жолдарын ұсынатын көпшілікке танымал ұйым. 1993 жылы 
Transparency International әлемдегі жемқорлық деңгейін жүргізетін статистикаға балама 
ретінде пайда болды десек те болады.  

Ары қарай біз Сингапур, Қытай, АҚШ,Ресей, Эстония елдерін мысалға ала отырып, 
осы елдердің жемқорлықпен күресу тәжірибелеріне тоқталамыз.Сонымен, Transparency 
International ұйымының 2008 жылы жариялаған мәліметтеріне сүйнесек, сыбайлас 
жемқорлықты қабылдау индексі бойынша Азия өңіріндегі ең төмен ел Сингапур болып 
табылады екен. Transparency International ұйымының есебі бойынша сыбайлас 
жемқорлықтың ең төменгі деңгейі 10 балл деп есептелінсе, 9,2 баллдық жүйемен Сингапур 
елі 4-ші орында тұр. Бұл рейтингте Қазақстан 2,2 баллмен 145-ші орынды иеленгенін айта 
кеткен жөн. Дамыған Сингапур елінің сыбайлас жемқорлықпен күресудегі жетістікті 
тәжірибесі біз үшін құнды, себебі біздің де менталитетіміз «азиаттық», сонымен қатар бұл 
«цифрлық экономикасы» бар мемлекет тәжірибесі болып табылады.Қытайелінің тәжірибесін 
әмірші, өктем режимдегі мемлекет тұрғысынан қарасақ, біраз бізді қызықтыратын 
мәліметтер аларымыз сөзсіз. Бұл елде жемқорларға қарсы өте қатал шаралар қолданылады. 
1989 жылдың өзінде ғана сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылық жасағаны үшін 
30 адам өлім жазасына кесіліп, 30 мың адам әр түрлі мерзімге бас бостандығынан 
айырылған. 2008 жылы Қытай елі сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша 3,6 
баллмен 180 елдің ішінде 72 орынға иеленді. 

АҚШ елі 2008 жылы  сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша 7,3 баллмен 
18 орынға иеленіп, «жиырма көшбасшы» елдің қатарына енді. АҚШсыбайлас жемқорлыққа 
қатысты заңнамалық бастамаларды тек өз елінің шегінде ғана қабылдап қоймайды, сонымен 
қатар халықаралық тәжірибеге де сүйенетіні ойланарлықтай. АҚШ шетелдік шенеуніктерге 
пара беруге тыйым салатын «Сыбайлас жемқорлықтың шетелдік тәжірибесі туралы» атты 
Заңды (1977ж.) тұңғыш қабылдаған ел болып табылады. Әр түрлі себептерге 
байланысты Ресей елінің сыбайлас жемқорлықпен күресі біздің қызығушылығымызды 
тудырады. Біріншіден, сыбайлас жемқорлықпен күрестің жаңа тарихында Қазақстан да Ресей 
де тең бірдей сатыда. Екіншіден, Transparency International жариялаған 2008 жылы  сыбайлас 
жемқорлықты қабылдау индексі бойынша екі ел «көршілес» орналасқан: Қазақстан 2,2 
баллмен 145-ші орында, ал Ресей 2,1 баллмен 147-ші орында. Үшіншіден, көп жылғы бірегей 
мемлекеттілік тәжірибесі, КСРО болып бір ел «өмірін» бастан кешкеніміз – азаматтарымыз 
бен шенеуніктерімізде қалыптасқан бірыңғай салттар, тәрбие, идеология. Сонымен бірге 
олардың сыбайлас жемқорлыққа деген көзқарастары мен жемқорлық әрекеттеріндегі 
ұқсастықтарды да ескергеніміз жөн. Екі ел де аумағы жағынан үлкен, халықтың орналасуы 
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сирек. Екі ел де табиғи ресурстарға бай, әрі білімді халқымен ерекшеленеді. Ресей қазіргі 
уақытта  Қазақстанның саясат жағынан да, экономикалық, мәдени жағынан да стратегиялық 
серіктесі болып табылады.Эстония елі посткеңестік республикалар ішінде сыбайлас 
жемқорлықты қабылдау индексі бойынша 6,6 баллмен 27 орында, яғни жоғары рейтингке ие. 
Испания, Израиль, Португалия сияқты елдердің алдыңғы қатарына шықты. Бұл тәжірибенің 
ерекшелігі сыбайлас жемқорлықпен күресті компюьтерлендіру арқылы жүзеге асыру 
қарастырылған, бұл Қазақстан үшін де таңсық емес. Шығыс Қазақстан облысы Қазақстан 
Республикасында «электрондық үкіметті» құру пилоттық бағдарламасын іске асырып 
жатқанын естеріңізге сала кетейік.Осы елдерді қарастыра отырып, қазақтардың XVII 
ғасырларда Тәуке хан тұсында жазылған Жеті жарғы заңыбойынша айта кетсек:"Жетi 
Жарғыға"сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тікелей қылмысты адам тартылады, сонымен 
бірге қауымның ұжымдық жауапкершілігі қағидасы кеңінен тараған. Сонымен, егер жауапқа 
тартылушы сотқа келмесе немесе тиісті айыппұлды төлемесе, онда айыппұл бүкіл қауымға 
салынатын. Мұндай жағдайда қауым мүшелеріне жауапқа тартылушыға өз қалаулары 
бойынша жаза қолдану құқығы беріледі. Қазақтарда бас бостандығынан айыру сияқты 
жазалау шарасы да, абақты да болмаған. Зерттеушілер қазақтардың қылмыстық құқығының 
адамгершілігін атап өтеді. Тек жеке жағдайда ғана өлім жазасы қолданылған. Мұндай 
жағдайларға зорлау және біреудің әйелін ұрлау жатады. Үкімді орындайтын ешқандай 
арнайы органдар болмаған. Бұл құқыққа талапкер ие болған. Билер соты жоғары 
адамгершілік соты ретінде судьяның параға сатып алынбаушылығы, сот шешімдерінің 
адамгершілік бейімделуі және әділеттілік мәні ретінде, соттың ашықтығы және әйгілігі, сот 
шешімін дәлелдеуде және негіздеуде судьяның шешендігі, соттың екі жақты бірін-бірімен 
татуластыруға және құқық бұзушылықпен келтірілген зиянның орнын толық толтыруға 
бағытталуы сияқты қағидаларына негізделіп, құрылды. Билер сотының ең әйгілі 
ерекшеліктерінің бірі – оның руханилығында: қарастырылған даулардың рухани мазмұны 
әрдайым басым болды, билер ең алдымен қоғамда қалыптасқан адамгершілік нұсқауларды 
ұстануға тырысқан[8]». 

Сонымен, қорытындылай келе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы «дайын рецепт» жоқ. 
Бірақ енгізілген және тәжірибеде қолданылып жатқан көптеген табысты мысалдар, әдістер, 
«жаңалықтар» бар. Қазақстан өзінің ерекше менталитетін, адамгершілігін және жеке тұлғаға 
деген құрметін сақтай отырып, әрдайым басқа елдердің тәжірибесінен ең жақсысын таңдап 
алатындығымен, басқалардан үйренуге ұялмайтындығымен ерекшеленеді. Мұның сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрестің тиімді тәжірибесіне де тікелей қатысы бар. 
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КАБИДОЛДАНОВА Е.Б.,  ҚАЙЫРБАЕВА Ж.Қ.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.  

 

ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ «ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ» МӘСЕЛЕСІ 

 

«Біздің бүкіл тарихымыздан мен екі олжамызды бөліп айтар едім. Оның біріншісі, 

әрине, ата-бабаларымыз өздерінің қанын төгіп, жанын беріп жүріп, ақ найзаның ұшымен, ақ 

білектің күшімен қорғап қалған қазақтың қасиетті жері. Тағы бір олжамыз – сол ата-
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бабаларымыздың арқасында бар бояуымен, сырлы сазымен осы күнге аман-есен жеткен тұп-

тұнық, мөп-мөлдір қазақ тілі. Бүгінде қазақ тілі – Қазақстан халқын бір мақсатқа 

топтастыратын ұлттық жаңғыруымызға серпіліс туғызатын айрықша күшке ие болды», - 

деген Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың тамаша сөздері бар. Алайда «Мемлекеттік 

тіл мәртебесін алғалы 25 жылдан астам уақыт болған қазақ тілінің бүгінгі жағдайы әлі 

көңілден шығатын жағдайда болмай тұр» - деген ала-құла пікірлер қоғамда көбейіп келе 

жатыр. Мұның барлығы да «Үш тұғырлы тіл» мәселесін халықтың дұрыс түсінбегендігінен. 

Алдымен ақты ақ, қараны қара деп, мәселені жеке-жеке бөліп, мемлекеттік тілге ешқандай 

зиян тигізбейтіндігін насихаттау мәселесінің жетіспей отырғандығынан болып отыр. Сол 

себепті осы тұста «Үш тұғырлы тіл» саясатының мәні неде? Оның біздің қоғамға тигізер 

әсері қандай? –деген орынды сұрақ туады.  

«Үш тұғырлы тіл» идеясының негізі мынадай: Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді 

бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі, ағылшын тілі – жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Яғни мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін 

қолдаймыз, ағылшын тілін үйренеміз. Енді оның біздің қоғамға тигізетін әсерін айтар болсақ, 

үш тіл білу біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін 

тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды құралы болып 

табылады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының шет елдермен халықаралық 

байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол байланыстарды дамыту үшін көп тіл білетін 

жас ұрпақ тәрбиелеу қажет-ақ. Елбасымыз: «Мектеп жасына дейінгі білім беру деңгейінде 

үш тілді оқытуды жаппай енгізуді қамтамасыз ету қажет. Осылайша біз тілдерді меңгерудің 

қисынды жүйесін қалыптастыра аламыз: әліпбиі – балабақша деңгейінде, мектепте – базалық 

деңгей, университет пен колледжде – мамандық бойынша кәсіби тіл», - деп, көптілді білім 

беруді дамытуға басымдық танытып отыр[1]. 

Тілді қабылдауға бейімді ұрпақ – бұл балабақша бүлдіршіндері. Сондықтан бала тілінің 

қарқынды дамуына мектепке дейінгі мекемелердің атқаратын қызметінің маңызы аса зор. 

Алайда өтпелі кезеңнің қиын жылдары бала тәрбиесіндегі өте қажет буын – балабақшаларды 

біржола жоғалтып ала жаздап, енді-енді қалпына келтіру қолға алынды. Бүгінде олардың 

саны Тәуелсіздік алған жылдармен салыстырғанда 6 есе аз. 1391 балабақшаның әр үшіншісі, 

яғни 487-сі қазақ тілінде. Қазақ баласының 17%-ы ғана ана тіліндегі балабақшада тәрбиеленеді. 

Мұндайда айта кететін маңызды мәселелердің бірі – бүлдіршінге ана тілінен басқа екінші тілді 

қабаттастыра ерте үйретудің кереғар жақтары. Ол турасында белгілі ғалым Қ. Жарықбаев: 

«Баланы екінші тілге сәби шақтан үйрету, оны ана тілінде аузына жарытпау, жасөспірімнің 

биологиялық даму үйлесімін бұзып, оның әлеуметтік және саяси салдары қоғам үшін өте ауыр 

зардап тарттырып, мәңгүрттер санын көбейте түседі». Бұл мәселеде баланың тілін ана тілінде 

шығарып, ана тілінде дамытуға, сөз жоқ, ата-ана тарапынан үлкен қамқорлық керек. Тіл – аса 

маңызды ұлттық құндылық ретінде ұлттық өзіндік сана, азаматтық адамгершілік қасиеттер мен 

толыққанды жеке тұлға қалыптастырудың негізі, ол ұлттық рухани әлемнің өзіндік даралық 

көрсеткіші. Тіл – адам қарым-қатынасының, ұлттық тәрбиенің басты құралы. Осы тұста біз ащы 

да болса, бір шындықты мойындауымыз керек. Рухани кеңістікте тіл деп шырылдап жүрген 

кешегі қазақ мектебін бітірген зиялы қауым. Ал бизнес, банк секторлары, ірі-ірі холдинг, 

өнеркәсіп, шикізат кенін басқарып отырғандар негізінен орыс мектебін бітіргендер. Осы екі 

топтың әсіресе, олардың балаларының арасында қайшылықтар тумауын ойлауымыз керек. 

Себебі қалада тұратын бақуатты адамдардың балалары оқитын жеке меншік мектептерге, әр 

түрлі фитнес клуб, т.б. демалыс орындарына барсаңыз, қазақша бір ауыз сөз естімейсіз. Ал 

бесіктен белі шықпай, шет елдің мектептеріне кеткен өте бай адамдардың балалары үшін қазақ 

жерінің берекесінің игілігін көріп отырса да қазақ  тілі қажет емес. Көп тілділіктің қоғамға 

тигізетін осы әсерін де ескеруіміз керек сияқты [2]. 

Дегенмен де, «Үш тұғырлы тілдің», шын мәнінде, мемлекеттік тілге мүлде зияны жоқ. 

Бұл жерде мәселе сол стратегияны, сол саясатты дұрыс жүргізуде, жарқын болашақта 

нәтижесінің оң болуын қамтамасыз етуде болып отыр. Мәселен, Орыс тілі мен ағылшын 
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тілін оқытатын мұғалімдер міндетті түрде қазақ тілін, яғни мемлекеттік тілді өте жақсы білуі 

тиіс. Жоғары оқу орнында да ағылшын мен орыс тілін қазақ тілімен біріктіріліп ғана 

оқытылуы керек. «Үш тұғырлы тілді» тек мәдениетаралық қатынас негізінде қарап, ақпарат 

алмасу, білім үйрену, тәжірибе жинау үшін үйретіледі. «Үш тұғырлы тіл» саясатын дамыту 

үшін қазақ тілін, яғни мемлекеттік тілді мемлекет тарапынан ең бірінші орынға қойылып 

жатқаны да көзі ашық адамдарға шындық. Соңғы санақ бойынша, Қазақстан халқының 93,5 

пайызы өз ұлтының тілін - ана тілі деп санайды. Ал, 74 пайызы қазақ тілінде ауызша сөйлей 

алады, түсінеді. Сонымен қатар 94,5 пайызы орыс тілді болса, 15,4 пайызы ағылшын тілін толық 

меңгергендер. Демек, 130-дан астам ұлт пен ұлысқа қызмет етіп отырған еліміздегі орыс тілінің 

қазығы әлі де мықты. Саны бойынша 3/2 құрайды, бұл бізді бір жағынан үлес салмағы жағынан 

құтқарып та отыр. Бұл статистикаға қарап, «Үш тұғырлы тіл» саясатын жүргізудің нақты 

уақыты екенін, яғни темірді қызған кезінде басатын кез екенін атап өту керек. Егер, «Үш 

тұғырлы тіл» саясатын кейінге қалдырсақ, онда дамудан тоқтап қаламыз [3]. 

Әрбір мемлекетті әлемдік аренаға танымал ететін – спорт, мәдениет, әдебиет деп 

айтатын болсақ, сол танымалдылыққа ие болу үшін де ағылшын тілінің атқаратын қызметі 

орасан зор. Мәселен, М.Әуезовтің «Абай жолы» романы дүниежүзі халықтарының 116 

тіліне, Ғ.Мұстафиннің «Миллионер» повесі ағылшын, француз, испан, поляк, чех, болгар, 

венгр, қытай, т.б., тілдерге, сол сияқты, С. Жүнісов, М. Мақатаев, Ж. Жабаевтардың, О. 

Бөкейдің де бірқатар шығармалары ағылшын тіліне аударылған. Яғни, ағылшын тілі арқылы 

дүниежүзі халықтары тек еліміздің тарихын ғана емес, бүгінгі қоғам үрдісімен, ұлт 

мүддесімен астасып, бостандық рухы мен өркениеттің өшпес құндылықтарына ұмтылатын 

мінез тәрбиелейтін, көкірегімізге ұлттық сенім, сана ұялататын қуатты шығармаларымызды 

тани алады. Ал спорт саласы арқылы елімізді қалай әлемге таныта аламыз? Біріншіден, 

көптеген әлемдік спартакиадалар және халықаралық спорт олимпиадаларына қатысушы 

дүниежүзі  мемлекеттерінің барлығында ресми тіл – ағылшын тілі. Яғни, дүниежүзілік спорт 

сайыстары түгелдей ағылшын тілінде хабар таратады. Екіншіден, сол олимпиадаларға 

қатысқаннан кейін, еліміздің әлемдік экономикада алатын орнын, жеріміздің кеңдігін, 

халқымыздың қонақжайлылығын ағылшын тілінде бір-екі ауыз сөйлем арқылы неге 

танытпасқа?  

Қорытындылай келе айтарымыз, үш тілді меңгеру – бүгінгі заман талабы. Алайда, қазақ 

балалары ең алдымен қазақ тілін жетік меңгеруі керек. Орыс тілі мен ағылшын тілі – 

қолданыс аясы кең дамыған халықаралық тілдер. Ағылшын тілінде шамамен жер бетінде бір 

миллиардтан астам адам сөйлей алады. Әлемдегі экономикасы дамыған мемлекеттер - 

Ұлыбритания мен АҚШ-тың мемлекеттік тілі. Сонымен қатар, ондаған мемлекеттердің 

ресми тілі. Дүниедегі барлық аударма шығармалардың, ақпараттардың 33%-ы ағылшын 

тілінен аударылса, 15 % – француз тілінен, ал 1%-ы ғана неміс тілінен аударылады. Бұл 

статистикалардан-ақ, ағылшын тілін меңгерудің қаншалықты маңызды екенін, ақпарат пен 

білімнің барлығы да сол тілде екенін түсінуге болады. Ағылшын тілін білетін адам жер 

жүзінде бір миллиард адаммен еркін коммуникацияға түсе алады деген сөз. 

Шет тілдердің арасында ағылшын тілі ешкімге шаң жұқтырмай, алғашқы орынды 

бермей келеді. Бизнес, туризм, ғылым, білім беру жүйесі, интернет, кинемотограф т.б. 

әлемнің түрлі саласында дәл осы ағылшын тілі қолданылып, көптеген әлемдік жобалар, 

саяси кездесулер мен жиындар, спорттық жарыстар мен олимпиадалар ағылшын тілінсіз 

өткен емес. Біздің президентіміз Н.Назарбаев бостан босқа бұл тілге көңіл бөліп жатқан жоқ, 

әлемдік деңгейде мойындалған елбасымыз ағылшын тілінің қаншалықты маңыздылығын 

бізден әлдеқайда жақсы біледі. Сондықтан еліміздегі білім мен ғылымды т.б. саланы 

дамытамын деген әрбір жас, әрбір патриот ағылшын тілін білуге міндетті. Оның пайдасы да 

шаш етектен. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ  

НА НАЦИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

В конце ХХ в. в системе международных отношений заметно усилилась роль 

межгосударственного взаимодействия и регулирования в энергетической сфере. Это стало 

очевидным в 1997-2000 гг., когда после резких колебаний цен на рынках нефти произошло 

серьезное потрясение в мировом энергетическом хозяйстве, что дало повод говорить о новом 

энергетическом кризисе приведшим к существенной активизации международной 

энергетической политики. 

Энергетика является важнейшей движущей силой мирового экономического прогресса, 

она влияет на благополучие миллиардов жителей планеты. Сбалансированное и равномерное 

обеспечение энергией – это первый из факторов глобальной безопасности. После первого 

«нефтяного кризиса» в 1973 г. энергетический фактор стал играть в международных 

отношениях не меньшую роль, чем военный, что привело к дальнейшему развитию внешней 

энергетической политики. 

Энергетическая политика и энергетическая дипломатия вошли в число неотъемлемых 

элементов внешнеполитической стратегии ведущих государств, а энергетическая 

безопасность – в число центральных компонентов международной безопасности. В рамках 

национальной экономической безопасности естественно выделяется понятие национальной 

энергетической безопасности, т.е. защита страны и ее экономики от угроз гарантированным 

бесперебойным поставкам энергоресурсов для хозяйственных нужд. Американские 

специалисты в сфере энергетики Х. Калиски и Л. Голдвин в своей книге «Энергия и 

безопасность: на пути к новой внешнеполитической стратегии» определили «энергетическую 

безопасность» как «обеспеченность доступа к энергетическим ресурсам, необходимым для 

поступательного развития национальной мощи» .Обеспечениеэнергобезопасности 

происходило с помощью инструментов военного свойства: военные базы, военное 

присутствие, тайные операции – использовались транснациональными компаниями. 

Экономическими механизмами обеспечения энергетической безопасности в середине XX 

века были модернизированные концессии, Соглашения о разделе продукции (СРП), 

сервисные контракты – предшественники современных контрактных механизмов. Период 

1970–1980 гг. был ознаменован формированием разных категорий накапливаемых запасов 

добытых энергетических ресурсов – стратегические, коммерческие, чрезвычайные, 

государственные и т.п. Именно в это время, в 1974 году в ответ на нефтяные кризисы (1970-

1972, 1973-1974) образовалось Международное энергетическое агентство (МЭА). Главные 

задачи организации – создание стратегических и коммерческих запасов углеводородного 

сырья и оказание понижающего давления на цены. 

В развитых странах определение понятия «энергетическая безопасность» сводится 

просто к обеспечению достаточного объема поставок по доступным ценам. Развивающиеся 

страны озабочены тем, как изменение цен на энергоносители влияет на их платежный 

баланс. Например, для Китая энергетическая безопасность – это способность быстро 

приспосабливаться к новой зависимости от мировых рынков, что знаменует собой серьезный 

отход от их прежнего стремления к самодостаточности. Энергетическая стратегия Китая 

тесно связана с вопросами обеспечения энергетической безопасности страны.  

С точки зрения китайского исследователя ПаньЧжунЦы, энергетическая безопасность 

касается не только китайского экономического развития, но и политической безопасности и 

международного статуса КНР. Стратегия энергетической безопасности Китая исходит из 

анализа безопасности потребления, безопасности поставок и транспортной безопасности. 

Экономическое развитие неизбежно связано с увеличением энергопотребления. КНР, 
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поставившей экономический рост в качестве главной цели своей национальной политики, 

необходимо поддерживать непрерывный прогресс. В современном мире развитие 

государства невозможно без стабильного энергообеспечения.  

Таким образом, энергетика в целом становится все более политизированной сферой.  

Можно выделить пять составляющих стратегии Китая по обеспечению энергетической 

безопасности: 

1) дипломатическая работа, направленная на получение прав базирования, что делает 

правомерным крупномасштабное присутствие Китая в районе Индийского океана;  

2) укрепление экономических связей с соседними странами и странами-поставщиками 

для обеспечения постоянных поставок энергоресурсов;  

3) внедрение альтернативных видов топлива и их развитие, а также экономия энергии в 

целях снижения зависимости от импорта углеводородного сырья;  

4) поощрение китайских компаний к участию и инвестированию в зарубежные проекты 

добычи нефти и газа;  

5) образование стратегических запасов нефти и создание рынков нефтяных фьючерсов, 

что позволит компаниям страховать ценовые риски.  

Фазал-ар-Рахман, директор Центра по исследованию Китая в Институте стратегических 

исследований в Исламабаде, полагает, что энергетическая политика Китая более всего 

сфокусирована на двух аспектах: 

1) сдерживание спроса на энергоресурсы;  

2) удовлетворение национальной потребности в них [1, с. 13]. 

Для ограничения спроса на энергоресурсы Китай предпринимает внутренние меры по 

введению адекватной политики энергосбережения. Для стабильного удовлетворения 

энергетических нужд Китай вынужден обеспечивать безопасность заграничных поставок из 

различных регионов мира. Поэтому сейчас для Китая важно диверсифицировать и 

обеспечить безопасность импорта нефти, получить доступ к основным ресурсам и усилить 

безопасность транспортировок нефти с Ближнего Востока и стран Африки. Национальный 

спрос на энергоресурсы более чем удвоился за последние 20 лет, и это обстоятельство 

значительно повысило интерес к зарубежным энергоресурсам. Только за 1995– 2005 гг. 

потребление энергии в Китае увеличилось на 80%, в то время как рост добычи в самом 

Китае замедлился [2, с. 80]. Как известно, с 1993 г. Китай стал нетто-импортером нефти, а в 

2003 г. Китай вышел на второе место в мире (после США) по потреблению нефти и 

нефтепродуктов[3], и по оценкам к 2020 г. зависимость КНР от поставок нефти составит 

60%. В то же время Китай на 30% зависит от импорта природного газа [4]. Растущая 

зависимость Китая от импорта энергоресурсов (в первую очередь нефти и газа) связана не 

только с ростом ВВП и стремительным развитием промышленности, но и с изменением 

структуры энергопотребления. Когда-то целью КНР было энергетическое 

самообеспечение, но конец 1970-х гг. четко обозначил обратное движение. С момента 

активного импорта нефти в конце 70-х годов, и особенно после того, как Китай стал нетто-

импортером нефти в 1993 г., акцент сместился на рациональное использование 

энергоресурсов. В 2007 г. КНР заняла третье место по импорту нефти после США и 

Японии [5, с. 68]. Производство нефти в мире постепенно растет, но спрос на нее растет 

намного быстрее, особенно с 2001 г., когда на фоне расширения экономического развития 

резко возросло потребление энергоресурсов, после чего показатели потребления и 

производства нефти стали различаться в разы, а в 2005 г. спрос почти в два раза превысил 

объем производства нефти. Соответственно, эта разница заполняется импортом, и 

зависимость от импорта нефти возрастает от 22% в 2002 г. до 47,5% в 2007 г., достигая 51% 

в 2008 г. [6, с. 41]. При этом в 2006 г. Китай произвел 185 млн тонн нефти, оказавшись на 

пятом месте в мире [7, с. 3]. В 2016 году Китай импортировал 381 миллион тонн сырой 

нефти, а за 2015 год — 335,48 миллиона тонн.[8] Спрос на нефть непрерывно растет, 

заставляя правительство Китая находить все новые пути его удовлетворения и обеспечения 

энергетической безопасности страны. При таких показателях потребления нефти и 
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зависимости от ее импорта для энергетической безопасности Китая стало жизненно  

необходимым обеспечить диверсификацию путей транспортировки и стран – поставщиков 

нефти. КНР старается действовать во всех доступных регионах мира, формируя нужную 

инфраструктуру с помощью сети трубопроводов, дорог, инвестиционных проектов и 

дружественных отношений. Согласно прогнозам, потребление нефти к 2020 г. увеличится в 

2– 2,6 раза по сравнению с 2000 г., но добыча ввиду ограниченности ресурсов существенно 

не возрастет. Подобный объем потребления увеличит зависимость Китая от импорта нефти 

до 55% (по максимальному прогнозу – до 77%) [9]. Если в 2006 г. импорт нефти составлял 

3,5 млн барр. в день, а в 2016 году 7,14 млн бар./сутки.[10] то, по прогнозам 

Международного энергетического агентства, к 2030 г. он достигнет 9,8 млн барр. в день, а 

к 2045 г. Китай обойдет США в качестве самого крупного импортера нефти [11, с. 28]. Для 

установления более тесной связи с поставщиками Китай внедряется в зарубежные проекты 

разведки и добычи углеводородов. КНР ищет энергоресурсы в Африке и Персидском 

заливе. Китайские фирмы вовлечены в 65 нефтяных проектов в 30 странах мира, их общая 

стоимость составляет 7 млрд долл. Три главные китайские нефтяные компании участвуют в 

наибольшем количестве проектов по всему миру. Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация (CNPC) действует в 18 проектах в пяти странах мира, а Китайская 

нефтехимическая корпорация (Sinopec, или ChinaPetroleum&ChemicalCorporation) – в 36 

проектах в 14 государствах. Самую высокую активность проявляет Китайская морская 

нефтяная корпорация (TheChinaNationalOffshoreOilCorporation, CNOOC), работающая в 25 

странах над 70 нефтяными и газовыми проектами [12. с. 70]. После провозглашения 

стратегии «выхода за пределы» в рамках десятого пятилетнего плана в 2001 г. 

инвестиционная активность китайских компаний в иностранных нефтяных и газовых 

проектах резко возросла. Большинство проектов являются мелкомасштабными, тем не 

менее три проекта имеют потенциал, способный сыграть важную роль в удовлетворении 

будущего всевозрастающего нефтяного спроса КНР:  

1) месторождение в Анголе Африка;  

2) месторождение Ядаваран в Иране; 

3) приобретение казахстанской компании PetroKazakhstan.  

Соображения энергетической безопасности вынудили Пекин обратить внимание на 

стратегические пути сообщения (SLOCs). К таким стратегическим путям необходимо 

отнести Ормузский пролив, являющийся выходом в Индийский океан для стран Ближнего 

Востока. Через него проходит 17 млн барр. нефти в день, что является абсолютным рекордом 

среди всех путей сообщения [13. с. 18]. Свободный доступ к водным путям от берегов Китая 

в Индийский океан приковал особое внимание. Очевидно, что Китай опасается присутствия 

США в Индийском океане, точнее контроля над стратегическими морскими путями от 

Персидского залива через Индийский океан до Южно-Китайского моря. Главным образом 

это касается Малаккского пролива, через который проходит почти вся нефть, идущая из 

Персидского залива, что составляет 15 млн барр. нефти в день и делает пролив вторым по 

объему проходящей нефти морским путем в мире. 80% нефти Китая идет через этот пролив. 

Подобное исключительное положение этого пролива и позиция США создают 

потенциальную угрозу энергетической безопасности Китая. Некоторые эксперты считают, 

что Китай сам завлек себя в ловушку. При любых проблемах в Малаккском проливе, таких 

как его блокада иностранными силами, Китай столкнется с серьезным кризисом, который 

отразится на его энергетической безопасности. Учитывая эту уязвимость, Китай разработал 

долгосрочную стратегию, нацеленную на обеспечение безопасности морских коммуникаций. 

Стратегия включает в себя следующие задачи:  

1. Сводить к минимуму обеспокоенность стран Южной и Юго-Восточной Азии, 

которые настороженно относятся к целям и претензиям Китая.  

2. Подрывать притязания США на контроль над морскими пространствами Азии.  

3. Усмирять национализм в самом Китае для обеспечения политической и социальной 

стабильности.  
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Все это выражается в применении так называемой мягкой силы. Здесь Китай чрезвычайно 

силен. Медленно и постепенно, без конфронтации и споров он добивается поставленной цели, 

используя главным образом дипломатию и финансовые средства. В основном китайские 

военные эксперты и стратеги сходятся в том, что как минимум до 2020 г. у Китая есть 

возможность сконцентрироваться на увеличении внутреннего экономического развития и 

расширении торговых связей со всем миром в целях создания истинно великой державы. Китай 

успешно использует свое умение применять мировой опыт, модифицируя его наиболее 

успешные примеры на своей земле. Китайская специфика заключается в хорошем знании не 

только своих сильных и слабых сторон, но и в изучении и понимании достоинств и недостатков 

различных стран мира. Китай успешно изучает военную стратегию США. Многие эксперты 

отмечают, что в будущем Китай будет находиться в гораздо лучшем положении, чем Америка, 

хотя бы потому, что китайцы понимают и знают Америку намного лучше, чем американцы 

знают Китай. Сейчас его стратегия проявляется через двусторонние договоры и экономические 

меры. Тем не менее, китайские стратеги сходятся во мнении о необходимости создания 

внушительного военно-морского флота [14]. Он будет нужен для защиты новых портов и таких 

стратегических объектов, как трубопроводы в Пакистане и Мьянме. Считается, что без наличия 

сильного флота стратегия не имеет смысла, так как если перекрыть доступ к Персидскому 

заливу, проливу Ормуз и Суэцкому каналу, то все схемы транспортировки также будут 

бессмысленны. Исходя из этого, китайские стратеги склонны полагать, что пока флот Китая не 

достигнет определенного паритета с флотами крупнейших стран, проблемы энергетической 

безопасности, а именно проливов и стратегической транспортировки нефти, останутся 

неразрешенными.  

Поставив своей целью обеспечение собственной стабильности, а тем самым и 

достижение общей стабильности в регионе, Китай старается обзавестись надежными 

условиями бурного роста и развития. 
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УДК 371.076 

КАЛКЕНОВА Ә., КАСЫМГАЛИЕВ Д., КУАНДЫК А., КАДЫРОВА А.С.  

ВКГУ  имени С. Аманжолова, г.Усть-Каменогорск 

 

О ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РЕШЕНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

В УСЛОВИЯХ ТРЕХЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В современных условиях будущему специалисту мало только теоретических знаний, 

поскольку это не способствует конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 

Образовательная программа подготовки специалиста информационных специальностей 

может быть адаптирована к к будущей профессиональной успешности выпускника, для этого 

необходимо подготовить его к применению профессиональных умений и творческому 

подходу к решению различных профессиональных проблем. [1, c.24-28]. В образовательной 

деятельности технологии обучения влияют на повышение качества образования, например, 

инновационные технологии стимулируют развитие творческих способностей, влияют на 

формирование готовности к коммуникации, умений обосновывать и отстаивать свои 

решения, а также на развитие навыков применения, систематизации и самостоятельного 

пополнения знаний при решении производственных задач [2-4]. 

Рассмотрим на примере изучения темы «Транспортная задача» разные технологии, 

применяемые преподавателем с целью разнообразия учебной деятельности студентов при 

обучении их решению учебно-производственных задач. На лекциях возможна комбинация 

технологий: таксономия Блума (рисунок 1), использование видеоматериалов (рисунок 2), 

метод ассоциаграмм (рисунок 3).  

 

Обосновывает применение метода решения задачи,

исходя из условия, умеет интерпретировать

численные результаты для принятия рекомендаций

Формулирует правила применения методов в

зависимости от исходных данных задачи

Находит и исправляет ошибки в процессе

применения разных методов решения транспортной

задачи

Классифицирует транспортные задачи по их

условию, распознает опорный план перевозок,

значение общей стоимости перевозок

Определяет смысловые различия между видами

транспортных задач и методами их решения

Формулирует основные определения, записывает о

формулы для расчета баланса, ограничения, общей

стоимости перевозок.

Оценка

Синтез

Применение

Понимание

Знание

Анализ

Таксономия Б.Блума (лекция)

 
 

Рисунок 1 – Таксономия Блума на лекционных занятиях 

 

Схема по таксономии Блума показывает преподавателю, какие знания и умения 

должны сформироваться у студентов после изучения темы, результат преподаватель 

проверяет путем организации на лекции бесед, обсуждений, выполнения простых заданий на 

заполнение таблиц, формулировки контрольных вопросов [5-6]. Если уровень студентов 
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позволяет, то можно включать в материалы тексты на английском языке, например на уровне 

«Знание», «Понимание». 

 

 
 

Рисунок 2 – Применение видеоматериала на лекционных занятиях 

 

Применение видеоматериалов организуется на занятиях СРСП, где происходит 

закрепление темы. Преподаватель приготавливает студентам карточки  с простыми 

вопросами, на которые студенты отвечают после просмотра видеоматериала. Если 

предложить этот же материал на английском языке, то в карточках задания будут на 

распознавание терминов, в форме кратких ответов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Применение ассоциолграммы на лекционных занятиях 

 

Задания по  ассоциограмме означает самостоятельную работу студента в программе 

Power Point по теме «Опорный план транспортной задачи» по созданию 5 ассоциаций и по 
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теме «Виды транспортных задач» по созданию 7 ассоциаций. Можно попросить составить 

такую же ассоциограмму, но на английском языке. Затем преподаватель просит студентов 

пояснить каждую ассоциацию  в смоделированной ассоциограмме. 

Не менее разнообразно может быть организована деятельность студентов на 

практических занятиях: таксономия Блума, метод Колба (рисунок 4), разработка 

SCREENCAST (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 4 – Метод Колба на практическом занятии 

 

SCREENCAST представляет записанный преподавателем озвученный видеоряд 

действий по выполнению расчетов для решения производственной задачи, которые должен 

самостоятельно воспроизвести каждый студент. Для разнообразия можно составить 

карточки, в которых включены вопросы по действиям при выполнении расчетов на 

английском языке. 

По таксономии Блума на этапе «Знание» преподаватель просит студентов привести 

примеры понятий «опорный план», «баланс», «ограничения», «стоимость перевозки», 

«количество перевозок», «общая стоимость перевозки», «поставщик», «заявка». Студенты 

перечисляют способы заполнения транспортной таблицы, воспроизводят вычисления общую 

стоимость перевозок. На этапе «Понимание» студенты поясняют  алгоритм решения по 

методу северо-западного угла, осуществляют формализацию условия задачи на других 

примерах, применяют приемы заполнения транспортной таблицы на других примерах. На 

этапе «Применение» таксономии Блума организуется решение  простых производственных 

задач на грузоперевозки; задач при нарушении баланса, при нехватке транспорта или 

отсутствия прямого маршрута.  

На этапе «Анализ» таксономии Блума студентами совместно с преподавателем 

анализируются взаимосвязи стоимости перевозки от  наличия маршрута, организуется 

решение экономических задач на грузоперевозки по критерию времени с применением 

методов, анализируются различные источники информации для проведения расчетов. На 

этапе «Синтез» таксономии Блума преподаватель организует решение прикладных задач с 
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использованием ИТ, нахождение способов решения  путем получения системы абстрактных 

отношений в математической модели транспортной задачи, экспериментирование  с 

данными о поставщиках и заявках. 

При самостоятельной работе студентов преподаватель применяет технологии сase-

study, метод проектов, рефлексию. Например, рассматривается ситуация по сase-study по 

минимизации транспортных расходов подрядчика по доставке асфальта от  6 

асфальтобетонных заводов 5 бригадам строительных участков автодорог области. Студентам 

ставится проблема: при нехватке транспорта и отсутствия прямого маршрута между первым 

заводом и пятым участком строительства дороги определить минимизующий затраты план 

перевозок асфальта строительно-дорожным бригадам. 

 

 
 

Рисунок 5 – Screencast  на практическом занятии на тему «Транспортная задача» 

 

Преподаватель   предлагает   студентам  провести  следующие   этапы: 1) оцените и 

проанализируйте описанную ситуацию из жизненной практики; 2) определите 

характеристики, структуру ситуации, ее функции; 3) установите  причины, которые привели 

к возникновению данной ситуации; 4) обоснуйте и выберите варианты решения данной 

ситуации с помощью методов решения транспортной задачи; 5) найдите варианты решения к 

данной ситуации с применением компьютерных технологий. 

Затем проводится рефлексия, преподаватель просит студентов ответить на вопросы: 1) 

Как вы оцениваете собственный результат работы (является ли он точным, полезным)? 2) 

Какие сложности вы преодолели в ходе работы с кейсом? 3) Как вы оцениваете, насколько 

актуальна выполненная работа? 4) Какие эмоциональные реакции ощутили при решении 

кейса?  

На занятиях СРСП преподавателем могут применяться следующие технологии: сase-

study, мозговой штурм, тестирование, рефлексия. Например, предлагается проект на тему  

«Разработка программного приложения по минимизации временных издержек по перевозкам 
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груза», в котором следующая проблема: отсутствует научное обоснование оптимизации 

плана автомобильных перевозок с учетом скорости доставки грузов.  

Решение проекта заключается в разработке программного обеспечения по оптимизации 

временных затрат грузоперевозок путем нахождения оптимального плана перевозок, 

минимизирующего затраты по времени. Решение возможно на основе метода решения 

транспортной задачи при нехватке транспорта или отсутствия прямого маршрута для 

составления рекомендаций подрядчику по перевозке грузов. К решению преподаватель 

просит составить аннотацию на английском языке. 

В условиях трехязычного обучения на сегодняшний день студенты информационных 

специальностей разрабатывают электронные ресурсы на казахском и английском языках, 

вводя в их содержание элементы выше описанных технологий. Например, в пособии по 

дисциплине «Алгоритмы и их сложность» предлагаются в качестве упражнений кадры, в 

которых показаны сообщения  инструментальной среды программирования об ошибках на 

английском языке. Обучающийся должен отметить правильный вариант ответа, поясняющий 

о какой ошибке сообщает среда разработчику программы.В пособии есть ассоциограммы и 

тесты.  

Для усвоения произношения терминов на английском языке преподаватель предлагает 

всем студентам дать определение любого основного термина по теме на разных уровнях: 

нейтральная информация, эмоциональная, подробная информация, нужная, ненужная 

информация на английском языке об этом термине, и наконец, где этот термин применяется.  

Следующее задание в форме диалога по теме «Алгоритмы» между клиентом и 

служащим на английском языке. Материалы берутся из разработанного нами электронного 

учебника.  Клиент задает простые вопросы: когда будет выполнена его заявка? Какой свой 

документ он должен принести? Как называется сайт? Какой барузер он может использовать? 

Остальные студенты группы слушают, делают записи в тетради. 

В следующем задании преподаватель готовит диалоги, которые могут возникнуть у ИТ-

специалиста при разговоре с клиентами, руководством на английском языке. Материал 

доступен в электронных учебных пособиях зарубежных издательствах, а термины 

встречаются в разработанном нами электронном учебнике. Студенты парами озвучивают эти 

диалоги, читая по бумаге. Остальные участники слушают, затем поочередно выступают в тех 

же ролях. 

Проведенный нами эксперимент по применению разнообразных технологий и заданий 

показал, что в этом направлении остаются малоизученные проблемы [7-9]. Однако 

потребность в кадрах, способных решать с применением информационных технологий 

профессиональные расчетные задачи, и недооценивание дидактических возможностей 

педагогических технологий обученияставит проблему исследования разработок по органи- 

зации  самостоятельной работой студентов по решению учебно-профессиональных задач.  
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ҚАЙРАТОВА А.Қ., АХМЕТЖАНОВА К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖАСТАРДЫҢ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ МӘДЕНИЕТІНІҢ  

КӨРІНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  

Әлем елдерінің ықпалдасу үрдісі күшейген сайын экономикалық, саяси, ақпараттық 

салалармен қатар, мәдениет те өзгеріске ұшырауда. Сауда, туризм, ғалымдар мен өнер 

қайраткерлерінің халықаралық диалогы, білікті мамандардың ұтқырлығы, миграция көптеген 

елдерде өзге мәдениет өкілдерінің өмір сүруіне, еркін қозғалысына әкелді. Бұл 

мультимәдениетті қоғамды тудыруда. Мультимәдениеттілік жаңа мәдениеттанулық 

концепция ретінде еркіндік, толеранттылық, дискриминацияға ұшыратпау және 

мәдениаралық сұхбат принциптері негізінде құрылған полиэтникалық қоғамның ерекше 

түсінігін білдіреді. Мультимәдениетті қоғам – тегі, ұлты, тілі мен діні әртүрлі адамдар өмір 

сүретін қоғам. Адам бойында мәдениаралық компетенцияларды қалыптастыру 

мультимәдениетті қоғамда сұхбат орнатуға мүмкіндік туғызады, үдемелі жаһандану 

шартында ортақ өмір сүруді үйрету үдерісінде маңызды рөл атқарып, сөйтіп қоғамның 

мәдени фрагменттеуі және шиеленістер тәуекелін төмендетеді. Шынтуайтына келгенде, олар 

ассимиляцияға емес, өзге мәдениетке қатысты сыйластық және төзімділік танытуға 

талпынады. Сәйкесінше, толеранттылықты қажет етеді. Толеранттылық – өркениет 

дамуының ажырамас шарты.Латын тілінен аударғанда «төзімділік» деп аударылып жүрген 

бұл ұғымды түсіндіруде қарама-қайшылықтар көп.В.И.Дальдің сөздігінде «төзімділік» сөзі 

«тек аяушылықтан ғана» әлдекімге немесе әлденеге төзу қабілеті, қасиет ретінде 

түсіндіріледі [1]. Қазіргі сөздіктердің де көбі осы түсіндірмені ұсынады. А.М.Прохоровтың 

«Энциклопедиялық сөздігінде» «толеранттылық» «...өзге пікірлерге, діни сенімге, мінез-

құлыққа төзушілік» ретінде түсіндіріледі [2]. 

Әртүрлі халықтардың, ұлттардың және діндердің ерекшеліктерін ескеруге келгенде, 

толеранттылықтың мәні зор. Ол – өз-өзіне және өз ұстанымдарының беріктігіне сенімділіктің 

белгісі, өзге көзқарастармен салыстырудан қорықпайтын және рухани бәсекелестіктен 

қашпайтын, барлығы үшін ашық идеялық ағымның белгісі. Төзімділікке берілген 

анықтамалардың ішіндегі ең толыққанды ұсынылғаны – А.А. Гусейнов және И.С. Конның 

этика жөніндегі сөздігінде берілген түсіндірме: «Төзімділік – өзге адамдардың мүдделеріне, 

нанымдарына, діни сенімдеріне, әдеттеріне және мінез-құлықтарына деген қатынасты 

сипаттайтын моральдық қасиет. Өзара түсіністікке, қысым көрсетпей, тек түсіндіру және 

көндіру тәсілдері арқылы ғана  әртүрлі мүдделер мен көзқарастардың келісуіне жетуге 

ұмтылыста танылады…» [3]. Бұл анықтама толеранттылық шеңберін тарылтпайды, оның тек 

өзге ұлт, ұлыс және дін өкіліне қатысты ғана емес екендігін көрсетеді және тұлғаның 

моралдық қасиетін айрықшалайды. 

ЮНЕСКО «толеранттылық» ұғымын халықаралық терминге айналдырды. ЮНЕСКО 

бас конференциясы қабылдаған төзімділік принциптерінің Декларациясында төзімділік үшін 

келесі сипаттамалар айқындалады: 

1. Әлем мәдениеттерінің, өз-өзіне деген сыйластық пен адами жекешелікті таныту 
формаларының саналуандығын құрметтеу, қабылдау және дұрыс түсіне білу; 

2. Саналуандықтағы бірлік; 
3. Бейбітшілікке жету, жеке мәдениеттен әлем мәдениетіне өту; 
4. Адамның әмбебеап құқықтары мен бостандығын мойындау негізінде қалыптасатын 

белсенді қарым-қатынас, адам құқықтарын, плюрализмді, демократия мен құқық үстемдігін 

бекітуге ықпалдасу міндеті [4]. 

Толеранттылық – индивидтің, топтың, жалпы қоғамның биік рухани және зияткерлік 

дамуының белгісі. Ол ХХІ ғасырдың адамзат алдына қойған гуманитарлық міндеттеріне 

толығымен сай келеді. Түрлі адамды түрліше қабылдау қажет, олардың әдет-ғұрпын, 
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дәстүрлерін, мінез-құлық ерекшеліктерін ескеру шарт. Алайда, шынайы өмірде әдеттегі 

санада белгілі бір топ адамдарына қатысты негативті қарым-қатынас қалыптасады, агрессия 

орын алады. Толеранттылықтың пайда болуы мен дамуына білім, ашықтық, қарым-қатынас 

және ой, ар-ұждан мен сенім еркіндігі әсер етеді. Толеранттылық – алуантүрліліктегі 

үйлесімділік. Ол – дүниетанымы, құндылық бағыттары, мінез-құлықтары бір-бірінен 

ерекшеленетін адамдардың, топтардың арасындағы гуманистік қарым-қатынасқа жетуге 

бағытталған саналы жеке әрекет етудің дайындығы. Толеранттылық – ықпалдасқан қасиет. 

Егер ол қалыптасқан болса, онда барлық өмірлік жағдайларда және кез келген адамға 

қатысты көрініс береді.  Сондай-ақ, тәжірибе көрсеткендей, адам жақындарына, таныстарына 

қатысты толерантты бола отырып, өзге дін немесе ұлт өкілдеріне шыдамсыздық көрсетуі 

мүмкін. Осыған байланысты тұлғааралық, әлеуметтік, ұлттық толеранттылық пен діни 

төзімділік туралы айтуға болады. Адам құқықтарын сыйлаумен пара-пар түсіндірілетін 

толеранттылық әлеуметтік әділетсіздікке төзуді, өз сенімінен бас тартуды немесе өзгенің 

сеніміне мойынсұнуды білдірмейді. 

Адамзат қоғамы бірыңғай емес, ол түрлі әлеуметтік топтардың, мәдени құндылықтар 

мен мүдделердің өкілдеріне толы. Сол себепті, жастардың бойында толеранттылық сана-

сезімді қалыптастыру және мәдениетаралық коммуникацияны дамыту ХХІ ғасырда өзекті 

мәселе ретінде танылуда. Ол түрлі деңгейде, түрлі аспектіде талқылаудың нысанына 

айналды және адамдар қарым-қатынасына байланысты мәселелер жиынтығын қамтиды. 

Эникааралық және конфессияаралық шиеленістердің өрши түскен бүгінгі кезеңінде 

шиеленіске бара бермейтін тұлғаны тәрбиелеу мәселесі бірінші кезекке шығады. Ондай 

тұлғаның басты ерекшелігі – толеранттылыққа ие болуында. Алайда, толеранттылық 

мәселесінің социомәдени аспектілерін зерттеу оның философиялық, этикалық немесе 

психологиялық қырларын зерттеуден қарағанда артта қалуда. Қазіргі зерттеушілер 

жұмысында толеранттылықты ұлттық сана-сезімге тәрбиелеу контексінде қарастыруға 

басымдық беріледі. Сонымен қатар, толеранттылық құрылымының, оның социомәдени 

тәрбиелеу жұмысындағы рөлінің, бос уақыт шеңберінде жастардың толеранттылығын 

қалыптастырудың тәсілдері мен әдістерінің жеткілікті зерттелмеуі көрініс береді. Жастардың 

толерантты тұлға ретінде қалыптасуына, ең алдымен,  әлеуметтік-педагогикалық жағдай әсер 

етеді.  Экономика және саясатпен қатар, әлеуметтік-мәдени аймақ та ішкі өмірді, сондай-ақ, 

мемлекеттер арасындағы қарым-қатынасты реттейтін маңызды фактор екендігі күннен-күнге 

айқындала түсуде. Бұл орайда, «диалог» және «толеранттылық» ұғымдары барлық тілдерде 

және континенттерде бірдей түсіндірілуі керек екендігін ескерген жөн.  

Бүгінгі таңда жастардың өзге ұлттарды қабылдау немесе қабылдамауы, адамдар 

арасындағы айырмашылықтарға толерантты болуы, сол айырмашылықтарды құрметтеуге 

дайын болуы орта, тұлға мен қоғам құндылықтары, тәрбие, адамның туып-өскен елінің ділі 

тәрізді көптеген факторларға байланысты. Қазіргі жастар адамдар арасындағы 

айырмашылықтарды түсінуге бейім екендігін көреміз, себебі толеранттылық ұстанымдары 

өткен ұрпақпен қаланған. Жастар бейсаналы түрде өзге адамды оның ерекшеліктерімен бірге 

қабылдайды. Алайда, бұл барлық жастарға тән қасиет емес. Ұлттық, діни, мәдени белгілері 

бойынша өз халқының дәстүрлерінен ерекшеленетін адамдарға агрессивті көзқарас 

танытады. Осылайша, толеранттылықты үш қырынан қаарастыруға болады: 

1. Толеранттылықты құндылық ретінде қарастырып, оның философиясын меңгеру 

ретінде; 

2. Толерантты сана мәдениеті ретінде; 

3. Шынайылыққа қарым-қатынас ретінде. 

Әлемде орын алып жатқан бірыңғай емес әлеуметтік-экономикалық және ұлтаралық 

үрдістер жастар ортасындағы толеранттылық мәселесін зерттеуді өзекті етуде. Әртүрлі 

әлеуметтік топтар мен мәдени дәстүр өкілдерінің арасындағы коммуникацияны қиындататын 

– жастардың толеранттылық мәселесіндегі құзіреттілік деңгейлерінің төмендігі. Сол себепті, 

жастардың толеранттылық проблемасы туралы ақпараттандырылуы аса қажет.  

Зерттеу нәтижесінде, жастардың «толеранттылық» ұғымын түсінуі айқындалды.  
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Респонденттердің көбі (45%) толеранттылықты адамдардың ұлтына, әлеуметтік, діни 

тиесілілігіне, көзқарастарына, дүниетанымына, ойлау ерекшеліктеріне және мінез-құлқына 

қарамастан,  олармен өзара әрекеттесуге дайын болу деп түсіндіретін анықтаманы қолдады. 

Респонденттердің 36%-ы үшін бұл – біздің өз-өзімізді танытуымыздың формалары мен 

адами жекешелікті көрсетудің әдістерін құрметтеу, қабылдау және түсіну; сауалнамаға 

қатысқандардың 15,6%-ы  толеранттылықты өзге мәдениетке қызығушылық, сыйластық 

және оны жасауға атсалысушылық деп түсінеді; ал 3,5%-ы төзімділік немесе бейқамдық 

ретінде қабылдайды [5]. 

Әлбетте, жастарға толеранттылық негіздерін үйрету үшін үйрететін адамдардың өздері 

де сол қасиеттерге ие болуы керек. Осыған байланысты, таңдалған бағыт бойынша өзіндік 

жүйені құру керек (1-сурет). 

 

 
 

Сурет 1 – Педагогтардың орта кәсіптік білім алушы студентердің бойында толеранттылықты 

қалыптастыру сызбасы 

 

Жастар – қоғамдағы ең «сезімтал», еліктегіш және құндылықтары бекіп үлгермеген 

әлеуметтік топ. Олар өздері өмір сүретін социомәдени кеңістіктің саналуандығын әрдайым 

толыққанды бағалай бермейді, сонымен қатар өздерін қандай социомәдени топқа 

жатқызатындықтарын, өмірлік бағдары болатын құндылықтарды айқындауда қиындықтарға 

тап болады.Экстремистік идеялардың кең қанат жаюы, шиеленіс аймақтарының кеңеюі мен 

шиеленісті жағдайлардың көбеюі, өзге де әлеуметтік құбылыстар жас ерекшелігіне 

байланысты максималистік көзқарасты ұстанатын, күрделі әлеуметтік мәселелерді тез әрі 
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оңай шешуге ұмтылатын жастарға әсер етуде. Бұл тұста көптеген жастарға тән эгоцентристік 

тұрғыдан ойлау ерекшелігі де, әлбетте, көрініс береді. Эгоцентристік көзқарас - әлемді дұрыс 

деп бағаланатын өз мүдделерінің, өз дүниетанымының ғана тұрғысынан тану.  Көбі 

алдарында оның өзіне ғана тән, айрықша ойлау қисыны мен мінез-құлқы бар өзге мәдениет 

тұрғанын мойындамақ түгілі,  елестете де алмайды. Сонымен қатар, жиі өз ойларын өзгеге 

тануға тырысады, толеранттылық ұғымымен толық таныс та емес. 

Жастардың толеранттылық мәселесі, ең алдымен, қарым-қатынастардың коммерциа- 

лануымен, бұрынғы құндылықтардың жойылуымен, жаһанданумен байланысты. 

Толеранттылықтың дамуын тежейтін ішкі факторлар – агрессия, өз-өзін ұстай алмау, мінез-

құлық ерекшеліктері, өз-өзін танытудың негативті формалары.Жастардың толеранттылық 

мәдениетін дамытуға әсер ететін факторларға келер болсақ, олар – әлеуметтік өмірдегі орын 

және білім үрдісімен байланысты факторлар (қабылдаудың саналылығы, дүниетанымды 

қалыптастыру, таным үрдісін кеңейту, өзіндік сананы дамыту, саналы өзін-өзі  

бағалау). Мұнда білім беру және еңбек қызметінің мәселелері бірінші орынға шығады.  

Қоғам білімге күш жұмсамаса, білім беру шаралары арқылы зорлықты азайтып,  

бейбітшілік сүйгіштік пен толеранттылықты дамыту үшін нысаналы және жүйелі түрде 

жұмыс істемесе, ол қоғам бейбітшіліктен кенде болатынына кәміл сенетін американдық 

білім теоретигі М. Липманмен келіспеу қиын. 

Осылайша, жастардың толерантылық мәдениетін дамытуда негізгі рөл білім жүйесіне 

тиесілі болуы керек. Ол өз кезегінде білім алушыларда толерантты сананың қалыптасуына 

және толеранттылық тәжірибесінің жиналуына жағдай жасайды [6].Толеранттық құндылық 

нысаналары білім алу барысында өзінен-өзі қалыптасады деп есептеуге болмайды. 

Толеранттық құндылық бағыттарының қалыптасуы тиісті сана-сезімді тәрбиелеп, адамның 

эмоциялық өрісін дамытқан кезде ғана іске асады. Кез келген мемлекеттің негізгі қозғаушы 

күші жастар екендігін ескерсек, оларды өздері тиесілі халықтың ұлттық мәдениеті аясында 

толеранттылыққа тәрбиелеу жалпыадамзаттық маңызы бар жұмысқа айналмақ. Сондықтан 

да, ЖОО-да студенттерді толеранттылыққа тәрбиелеу мәселесі бүгінгі таңда өзекті болып 

табылады.Сонымен қатар, кейінгі жылдары дүние жүзінде және елімізде болып жатқан түрлі 

өзгерістер адамдар арасындағы қарым-қатынас мәселесінің айқындаушы рөлін 

арттырыпотыр. Студенттерді толеранттылыққа тәрбиелеу мен өмірлік ұстанымын 

қалыптастыру мақсатында оқыту мен тәрбиелеу үшін жеке тұлғаға бағытталған жұмыс 

жүргізілуі тиіс. Бұл студенттер арасындағы тәрбие жұмыстарын адамдарға ортақ 

құндылықтарды: түрлі идеологиялық көзқарастарға, қоғамдық-экономикалық жағдайларға, 

саясатқа, мәдениетке, діни нанымдарға және төзімділікті қалыптастыруға бағыттаудан 

тұрады. Ізгілікті қоғамда білім мекемесі тәрбиеленушінің бойында өзара бір-біріне, ата-

анаға, айналасындағыларға деген сыйлы қатынасқа; жасы үлкен адамдармен жас балаларға 

қамқор болуға, көмек беруге; табиғат пен қоршаған ортаны қорғау ниетіне тәрбиелеуі тиіс. 

Әлемде орын алған әлеуметтік, дінаралық, ұлтаралық және т.б. әртүрлі сипаттағы 

қақтығыстар мен қайшылықтардың алдын алу үшін арнайы ұйымдастырылған механизмдер 

жасау, оны дамыту қажеттігі туады. Қоғамдағы әлеуметтік қайшылықтардың алдын алудың 

мүмкін жолдарының бірі – бұл қоғам мүшелерін толеранттылыққа тәрбиелеу. Сондықтан да 

бұл мәселе толеранттылықты тереңінен қарастырып, оны дамытуға жол ашады. Қазіргі таңда 

толеранттылық ұғымының мазмұндық толықтырылу мәселесі жеке тұлға үшін ғана емес, кез 

келген қоғам мен мемлекет үшін де маңызды. Жалпы тәрбие жүйесінде адам құндылықтар 

қатынасында толеранттлық фактор ретінде, жүйені тұлғаны ішкі жағынан тұрақтандыру, 

сонымен қатар тұлғааралық қатынаста қоғамда бейбіт өмірде бағыт-бағдарын және 

индивидтің дәстүрі, нормасы, мәдениетін байланыстырып қарастырады. Осыған орай, қазіргі 

таңда бұл фактордың әсерін назарға алу маңызды. Қоғамда ізгілікті білім берудің 

мәселелерімен шұғылдана отырып, соның ішінде жастар ортасында толеранттылыққа 

тәрбиелеу жұмыстарын қатар жүргізу керек. Сыныптан тыс сабақтар, ұжымдық-

шығармашылық жұмыстар білім алушылардың өзгелерге деген төзімділігін қалыптастыруға, 

кез-келген жаңа ортаға тез үйреніп, сіңісіп кетуіне мүмкіндік береді. Қорытынды қадам 
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ретінде әлем мәдениетіне тарту жүзеге асырылуы тиіс.  

Жастардың тәжірибе барысында басқа адамдарға деген сыйластық және төзімділік 

танытуына, студент жастарды толеранттылыққа тәрбиелеуде куратордың атқаратын 

жұмысының маңызы зор. Кураторлар – топтағы студенттердің жас ерекшелік, ұлттық 

индивидуалды ерекшеліктерін, әрбір студенттің топпен қарым-қатынасын ұйымдастырушы. 

Студенттерді толеранттылыққа тәрбиелеуде куратордың жұмысы адекватты болып 

табылады, себебі индивидуалды және эмоционалды күшке ие, сонымен қатар, ЖОО-ғы 

тұлғааралық, ұлтаралық қарым-қатынастың ұясы болып табылатын студенттер тобымен 

жұмыс жасайды. ЖОО-да студенттерді толеранттылыққа тәрбиелеудің әсерлі болуына 

олардың ұжымда бірлесе жұмыс жасауы әсер етеді. Студенттердің бойындағы 

толеранттылықтың эффективтілігі ұлттық және ұлтаралық сферадағы мінез-құлықтық 

дағдының және сенімнің, білімнің қалыптасу тұрғысынан қаралуы керек. ЖОО студенттерін 

толеранттылыққа тәрбиелеу үшін күрделілік деңгейіне қарай дәстүрлі және дәстүрлі емес 

формадағы жұмыс әдістерін қолдануға болады, яғни, дөңгелек үстелдер, дебат, диспут, 

студенттердің шығармашылық жұмыстарын көрсету, байқаулар, тренингтер өткізу. 

Осылайша, жастарды толеранттылыққа тәрбиелеу интеллектуалды, рухани-адамгершілік, 

эстетикалық, еңбек, патриоттық, құқықтық т.б. бағыттарда да дамиды. Бос уақыт шеңберінде 

жастардың толеранттылық мәдениетін қалыптастыруды үлгілеу тұрғысынан қарастыру 

керек. Үлгілеу толеранттылықты қалыптастыру үрдісін жүйелі түрде, әлеуметтік-мәдени 

қызметтің әдіснамасы, теориясы мен тәжірибесінің қырынан қарастырып қана қоймай, 

міндеттерді күрделендіру, ықпалдасқан мәдени-әлеуметтік технологияларды қолдану 

арқылы қатысушылар арасындағы қарым-қатынасты жақсарта отырып, толеранттылықты 

қалыптастыру үрдісін уақытылы түзетуге мүмкіндік береді. Үлгілеу толеранттылықты 

қалыптастыруды көпфакторлы, копфункционалды және мультиортадағы  үрдіс ретінде 

қарастырады. Ол жастардың бос уақытын ұйымдастырудың негізгі бағыттарын жүзеге 

асырумен байланысты және олардың қызмет ерекшеліктерімен, толеранттылықты 

қалыптастырудың педагогикалық аспектілерін құру сапасымен шарттастырылған.  

Бүгінгі таңда толеранттылыққа тәрбиелеу барлық әлеуметтік институттардың, әсіресе, 

жастармен жұмыс істейтін институттардың қызметін қамтуы тиіс. Жастар толерантылығы 

мәселесін шешуде көмектесе алады: 

1. Мемлекеттік мекемелер. Олар келіспеушіліктерді диалог арқылы шешуге 

көмектеседі, құқық қорғау мәселесінде маңызды рөл атқарады; 

2. Азаматтық қоғам. Расизмге қарсы күресте, қоғамдық қызығушылықты арттыруда 
азаматтық қоғамның рөлі басым. Қоғам ішіндегі әртүрлі топтардың өзара сыйластықтары 

мен бір-біріне деген сенімдерінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету мемлекеттік 

институттардың, саяси көшбасшылардың дифференциалдық міндеті емес, сол қоғам 

азаматтарының өз бастамасы болуы тиіс; 

3. Бұқаралық ақпарат құралдары. Мейлі аудиовизуалды, электрондық БАҚ немесе 

мерзімді басылымдар болсын, демократиялық қоғамда олардың алар орны зор. Кейбір 

бұқаралық ақпарат құралдарының мигранттар немесе босқындар туралы жаңсақ пікір және 

негативті таптаурындарды қалыптастыру арқылы расизмді, расалық дискриминацияны 

немесе ксенофобияны тудыруға ықпал ете алатындықтарын ескерсек, оны пайдалы бағытта, 

яғни толеранттылықты насихаттауға да, әсіресе, жастардың бойында өзге мәдениет 

өкілдеріне деген төзімділікті, әлемдік мәдени саналуандылықты сақтауға шақыру үшін де 

қолдануға болады; 

4. Білім беру. Білім беру саласының ақпараттандыру және сыйластық пен төзімділікті 
марапттау ісіндегі атқарар рөлін бағалау мүмкін емес. Қандай да бір дискриминацияға жол 

бермей, білім қолжетіміділігін қамтамасыз ету ғана емес, сонымен қатар, білімнің барлық 

мәдениеттер мен өркениеттер арасындағы өзара түсіністікті нығайтудағы мәні зор.  

Қорыта келгенде, қазіргі заманғы жастардың толеранттылық мәдениеті олардың қай 

ұлтқа, қай әлеуметтік топқа тиесілі екендігіне, діні мен ділі, тілі мен салт-дәстүрі, 

дүниетанымы, мінез-құлқына байланысты ерекшеленеді және қоғамда әртүрлі көрініс беріп, 
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сәйкесінше, әртүрлі сипатқа ие болады. Дегенмен, жастардың әлеуметтік топтардың ішіндегі 

ең белсенді, сонымен қатар, жас ерекшелігі мен құндылық бағдарларының толық 

айқындалмауына байланысты «ең өзгермелі» топ екендігін ескерсек, дәл осы жастардың 

бойында жалпыадамзаттық құндылық – толеранттылықты қалыптастыру аса маңызды 

екендігіне көз жеткізуге болады. Мультимәдениеттер жағдайындағы толеранттылық жатты 

«өзімдікіне» санауидеялық ұстанымын жүзеге асырмауы тиіс. Толеранттылық пен 

немқұрайлылықтың арасында теңдік белгісін қою ағаттық деп санаймыз. 

Мультикультурализм жағдайындағы толеранттылық екіұшты ахуалды қалыптастырады: бірі 

– «өзімдікі» - «өзгенікі» деп бөлу бөгде мәдениет өкілдеріне өзінің көзқарасын, 

дүниетанымы мен ұстанымдарын, өмір сүру әдеті мен салтын күштеп тану, яғни 

интолеранттылық таныту болса, екіншісі – «толеранттылық» ұғымының көптеген 

индивидтермен дұрыс түсіндірілмеуі, яғни оны өзгенің артынан көзсіз ілесу, барлығына 

рұқсат етушілік, жалпыадамзаттық шынайы құндылықтардың тапталуына көз жұма қарау, 

көптің (мульти) арасынан өзіндік ерекшелікті, идентификацияны сақтап қалуды жоққа 

шығару деген жаңсақ ойдың қалыптасуы.С.Хантингтонның айтқан «өркениеттер 

қақтығысы» жағдайында шиеленістен барлығының бірдей аман шығып, өз мәдениетін сақтау 

және өз болмысын жоғалтпау үшін толерантты болу және жастардың бойында 

толеранттылық мәдениетін қалыптастыру аса қажет. 
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ҚАЙСАНОВ А.С., БАРБОСЫНОВА Қ.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚАЗАҚТЫҢ ТҰҢҒЫШ ТАРИХШЫСЫ М.Х.ДУЛАТИ – ТҮРКІ ХАЛҚЫНЫҢ 

ІРІ ТҰЛҒАСЫ 

 

Қазақ ғылымымен мәдениетінің қалыптасуына өлшеусіз үлес қосқан ғалым, қазақтың 

тұңғыш тарихшысы Мухаммед Хайдар Дулати. Өткеніне үңіле бастаған елдің тарихының 

өшкенін тауып, қайнар бастауын зерттеп-білу Хайдар Дулатисыз мүмкін емес. Күні бүгінге 

дейін Қазақстан мен Орта Азия елдерін зерттеушілердің, тіптен түркі тектес халықтардың 

мәдениетін зерделеген европалық ғалымдардың қай-қайсысын алсақ та, оған 

жүгінбей,еңбегіне соқпай кете алмайды. 

Тарихтан біз Шыңғысхан жаулап алған жерлерін көзі тірісінде ұлдарына бөліп 

бергенде, Алтайдан Атырауға дейінгі өлкенің Шағатайға тигенін білеміз. Ал ол қайтыс 

болған соң, Мәуренахр мен Қазақстан жерлерін одан тараған ұрпақтары үзілістермен болса 

да, кезегімен билеп келгенімен, XIV ғасырдын ортасына таман Шағатай мемлекеті екіге 

бөлініп, Орта Азияны Әмір Темір (1336—1405) иемденді де, Моғолстан (Жетісу мен Шығыс 

Түркістан) жағы, қазіргі Қырғызстан мен Қазақстан жерлерін қоса, Шағатай ұрпақтарының 

қолында қала берді. Өзі тұрақтап қалған мемлекеттін шекарасы жайлы Мұхаммед  

Хайдар Дулати былай дейді: «Моғолстанның шығыс шеті қалмақ жерімен шектесіп 

Барыскөл, Еміл, Ертісті қамтиды. Терістікте оған Кекше теңіз (Балқаш), Бұм, Каратал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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қарайды. Батыста —Түркістанмен, Ташкентпен, оңтүстігінде Ферғана уалайатынымен, 

Турфанмен шектеледі».  

Хайдар Дулатидін бабалары кезінде осы елдін тарихында үлкен рөл атқарып, биік 

мансапқа ие болған Жетісу мен Қашғарды мекендеген дулат тайпасының белгілі бектері еді. 

Олардық Моғолстан тағына өз адамдарын отырғызған сәттері де болған. Қалың қол 

басқарып, ерлік көрсеткеніне риза болган хан әулеті Шағатай тұсында-ақ ғалым бабаларына 

Маңлай Сүбе деп аталған осы күнгі Қашқар жерін сыйға тартқан. Олар онда жеке патшалық 

құрды. Бірақ тақ үшін таласта Дулат тайпасы да өзгелер секілді өзара тартысқатүскен. Соның 

салдарынан Қашқарияны ғалымның Мұхаммед Хайдар ныспылы аттас бабасынан Әбу Бәкір 

Дулати деген тағы бір атасы 1480 жылы тартып алып, Ақсақ Темір ұрпақтары билеп тұрган 

Орта Азияға кетуге мәжбүр еткен.  

Бірақ жаңа мекенінде де ғалым бабасының тыныш өмірі ұзаққа созыла қоймаған. 

Жошы ханнын батыс Сібірді мекен еткен кіші ұлы Шайбанидің әулеті Ақсақ Темір 

ұрпақтары арасындағы алаусыздықты пайдаланып, олардың жерлерін тартып алуға 

әрекеттене бастаған. Бұл іс Шайбани тұқымынан шыққан Әбілхайыр хан (1412—1468) 

тұсында басталғанымен, оны ханның немересі Мұхаммед Шайбани ғана жүзеге асыра алды. 

XV ғасырдың соңына таман Дешті Қыпшақ елінің басын кұрап, үлкен күшке айналдырған 

ол, енді ат басын Мәуеранахрға қарай бұрды. Бұл ретте Ашанас, Сығанақ,Өзкент, Аққорған, 

Қыпшақ, Сауран секілді Сырбойы қалалары мен қоныстарын өздеріне бағындырған көшпелі 

өзбектерге тақ үшін таласып қырық пышақ болған Темір әулеті жөнді тойтарыс бере алмады. 

Орта Азияға бірнеше бағытпен сыналап енген шайбандықтар бірте-бірте Ташкентке 

жақындай түсті. 

Мухаммед Хайдар 1499 жылдың осындай қиын-қыстау күндерінің бірінде Ташкент 

қаласында Мұхаммед Хусайын Дулатидің отбасында дүниеге келді. Мұхаммед Хұсайын 

ұлына жоғарыда айтылғандай өз әкесі Мұхаммед Хайдар Дулатидің атын берген. Өйткені 

Әбу Бәкір Дулати Қашқариядан қуып жіберген Мухаммед Хайдар Дудати ол кезде тірілер 

санатында жоқ еді.Хайдар мырзаның әкесі Мухаммед Хұсайын да жастайынан билікке 

араласқан. Оның үстіне есейіп, оңы мен солын таныған кезде Моғолстанның  

билеушісі Шағатай ханның ұрпағы Жүніс ханның (1415-1487) кіші қызы Хуб Нигар ханымға 

үйленеді.  

Хайдар мырза шыр етіп дүниеге келгеннен-ақ тағдыр тауқыметін көп тартқан, 1501 

жылы ол екі жасқа толғанда анасы қайтыс болады. Ол жайлы Бабыр өзінің атақты, 

«Бабырнамасында»: «Менің шешемнің сіңлісі Хуб Нигар ханым жарық дүниемен 

қоштасыпты, оны анамыз екеумізге Ұратөбеде естіртті»-дейді.Бабырдың әкесі Омар Шейх 

Ферғана уалайатының билеушісі болатын. Сырдарияның жағасына орналаскан астанасы 

Ахсикентте 39 жасында «жардан үшып жан тәсілім еткен соң», оның иелігіндегі жерлерді 

Шайбани хан басып ала бастайды. 

Балалық шағының өзінде-ақ өліспей беріспес айқас, тақ үшін таластың талайын көрген 

Хайдарды ешқандай да соғыс, ешқандай да майдан шошыта алмаған еді. Кабулға келген соң 

ол Бабырмен бірге талай жорықтарға қатысып, жас та болса «етікпенен саз кешіп, 

ауыздықпен су ішкен» күндер мен түндерді өткізді. Әкесі өлгеннен кейін, Мырза Хайдар 

Кабулға 1509-1512 жылдар аралығында келіп, Бабыр сарайында тұрақтайды. 1512 жылы 

Мырза Хайдардың нағашы ағасы, Моғолстан ханы Сұлтан Саидхан Бабыр патшадан Мырза 

Хайдарды өз қолына алады.  

Сұлтан Саид хан 1533 жылы қайтыс болды. Оның ұлы Әбдірашид хан таққа отырғанда, 

дулат әмірлерін мемлекеттік істерден шеттете бастады. Бұл кезде Тибетте соғыс жорығында 

болған Мырза Хайдар бұдан хабардар болып, Моғолстанға қайтып оралуға батылы бармай, 

біраз уақыт Бадахшанда жүрді. Содан ол жерден Лаһурға, Бабырдың ұлы Камран Мырза 

хұзырына, 1539 жылында Аграға, Һомаюн қызметіне кірді. Оның Ширханмен жүргізген 

шайқасына кездейсоқ тап болып, қатысуына тура келді. Содан кейін Камран мырзаның 

құптауымен Кашмирді жаулап алып, сонда билік құрды. Ақырында  1551 жылы беймәлім 

кісілер тарапынан ұйымдастырылған қастандық нәтижесінде  мерт болды. 
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«Тарихи Рашиди» ұзақ жылдар бойы колжазба күйінде калып келгендігіне қарамастан, 

тарихи деректердің нақтылығы, дәйектілігі, айқындылығы мен шынайылығына орай Үнді, 

Пәкістан, Ауғанстан, Иран һәм Орта Азияның ғана емес, сондай-ақ Ресей, Еуропа елдері 

ғалымдарының назарында аударумен келеді.  

Шоқан Уалиханов Хайдар мырза еңбегін зерделей оқып, құрметпен қараса, 

В.В.Вельяминов-Зернов Хайдар мырзанын қазақтар туралы деректеріне қатты мән бере келе: 

«Мұхаммед Хайдардың жазғандарының барлығы дерлік — жаңалық және мейлінше 

қызғылықты. Әңгімелері қай жағынан қарағанда да үйлесімді және жауапкершілігімен 

ерекшеленеді»,-дейді. Әрі ол бабамыздың жазбаларын өз зерттеулеріне молынан 

пайдаланған. Орта Азия мен Қазақстан тарихын кеңінен зерттеген В.В.Бартольд те Хайдар 

мырзаның еңбегіне зор мән берген. Кеңес дәуірінде «Тарихи Рашиди» жайлы әр жылдары 

Ә.X.Марғұлан, Н.Н.Мингулов, Т.И.Сұлтанов, Б.Қожабеков, өзбек оқымыстыларынан 

Р.Г.Мукминов,С.Ә.Әзімжанова, X.Хасанова және тағы басқалардың үлкенді-кішілі 

зерттеулері жарияланды. Әлкей Марғұлан Хайдар мырзаны казақтың тұңғыш тарихшысы 

деп атаған. «Тарихи Рашидидің» кейбір үзінділері ағылшын, орыс қазақ тілдеріне аударылып 

жарияланған. 

Мухаммед Хайдар Дулатиді бiз негізінен тарихшы ретінде танып, бағалап келдік. 

Солай бола тұрса да, оның ақын болғанығы жайлы айтылғанымен, поэзиясы жайлы 

ешқандай нақтылы деректер жоқ.  

Екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі жылдардың бірінде башқұрт ғалымы Ахмет Заки 

Уәлиди бірде Берлин кітапханасының қолжазба қорынан Хайдар мырзаның жоғалдыға 

саналған «Жиһан наме» атты дастанын кездестірген. Оқи, зерделей келе ол дүниенің 

шынында да Хайдар мырза қаламынан туғанына көзі жетеді. 

Молла Умар ибн Молла-Қажы деген кісі 1814 жылы көшірген «Жиһан наме» дастаны 

125 беттен тұрады. Поэмада Шahcayap патшамен Жиһанбану ханымның Фирузшаһ атты 

жалғыз ұлы бірде түсінде елі мен жері түгілі тегі де белгісіз бір сұлуға ғашық болады. Жас 

шаһзада ол жайлы әкесінің уәзірі Сәлімнің баласы Фирузрейге айтады. Ғашықтық оты 

жүрегіне мұң байлаған Фирузшаһ аң аулап көңіл көтеріп жүреді, бірақ ғашығын ұмыта алмай 

құса болады.  

Ахмет Заки Уәлидің айтуйнша дастанның еш жерінде автордың аты аталмаған. Бірақ ол 

«Жиһан. намедегі» «Алғысөз» (2-11-беттер) мен «Соңғы сөзге» (121-125-беттер) қарап 

дастанды жазған Хайдар мырза екенін оп-оңай-ақ білуге болады дейді. Өйткені онда 

дастанның жазылған жылы мен дүниеге келуі жайлы айтылған екен. «Соған қарағанда,— 

дейді Ахмет Заки Уәлиди,-дастанды жазған Хайдар мырзадан баска ешкім де емес. Дастанға 

«Жиһан наме» деп ат берген де Хайдар мырзаның нақ өзі, әрі оны ол 1533 жылы аяқтаған.  

«Алғы сөз» бен «Соңғы сөзде» Хайдар мырзаның өмірі жайлы да нақтылы деректер 

бар. Мысалы ол онда хан екеуінің Әндіжанға, сонан соң қалың қолмен Қашғарға  

жасаған жорығы,Әбу Бәкір мырзаны биліктен айырып, тақты тартып алуы, яғни қысқаша 

айтқанда, «Тарихи Рашидидегі» өз өмірі жайлы деректерді мұнда тағы да қайталаған. 

Сондай-ақ ол Жаркентке Бадахшанның арнаулы өкілдері келіп, елдің аласапыран күйге 

ұшырағанын, егер хан бір әрекет жасамаса, өздері өзбектердің тепкісіне түсетіні туралы 

айтқанын еске алады.  

Хан олардың өтінішін құп алып, көп әскермен Бадахшанға аттанады. Алдыңғы 

шептегілерге Хайдар мырзаны басшы етеді. Автор "Бадахшанға қелген соң мұнда өзінің 19 

жыл бұрын болғанын, бірақ қазір ескі достарынан ешкімді кездестірмегенін айтады. Сөйткен 

олар Бадахшанның бас қаласы Қали-и-Зафар-ды («Жеңіс қаласын») үш ай бойы 

қоршағанымен, ала алмайды. Осында өткен ұйқысыз түндері ол «Жиһан наме» дастанын 

туындатыпты. 

«Соңғы сөздегі» 124-бетте ол дастанына өз басынан өткізген жайттарды да кіргізгені 

жайлы айтқан, яғни ондағы патшаның мемлекет ісін тастап, торығуға түсуі, ақыры тақтан 

бастартып, оны баласына беруге мәжбүр болуы, соңынан жапан түзге кеткені туралы 

баяндаған тұстары шын мәнінде өмірден алынған. Осы ретте айта кетер жайт – Сайд хан 
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Тибетке жорықты өз бетімен жасамағаны. Оған оны баласы Әбд ар-Рашид мәжбүр еткен. 

Өйткені хан өмірінің соңғы жылдары ішкілікке салынып,мемлекет ісін босаңсытып, 

беделден айрыла бастайды. Хан сарайындағылардың өкімет билігі күндердің күнінде Әбд ар-

Рашидке тиеді деген болжамына байланысты бірте-бірте жас ханзада сый-құрметке бөлене 

бастайды. Ақыры ол әкесін Тибетті шабуға жібереді. Сонан ол Жаркентке қайтып келе 

жатқан, жолда, жоғарыда айтылғандай, кенеттен қайтыс болады.  

Дастанның құрылысы мен оқиғасы, авторлық баяндауларына қарап, Хайдар мырзаның 

мұсылман шығысы мен үнді әдебиетін де жақсы білгенін, одан үйреніп, тіпті кей тұстарда 

еліктегіндігін де байқау қиын емес. Ахмет Зәки Уәлиди Хайдар баба-мыздың поэзиясына 

жоғары баға бере келіп, шығарманың тілі қарапайым, баяндауы анық та айкын, қызық та 

шебер екендігіненазар аударады. Ақынның әсіресе Фирузшаһтың аңға шыққан кезін 

суреттейтін тұстарының ерекше әсерлі екенін айтады.  

Хайдар мырзаның «Жиһан намесін» Берлин кітапханасынан алдырып, жарияласақ, бір 

ғанибет іс болар еді. 

Шығарманың бірінші бөлігін жазғанда Мырза Хайдар Әлиаддин Атамәлек Жовайнидің 

«Тарих-е-жаһангошай», Шәрәфеддин Әли Иәздидің «Зафарнама» еңбектеріне сүйенген. 

Сондай-ақ Саһиб Қыран Әмір Темірдің Мауароннәһрде дербес мемлекет құруын, оны 

сыртқы жаулардан қорғап, Моғолстан ханы Тоғлық Темір (1360 жылдар), тіпті кейінірек те 

тегі Дулат Әмірлерінен шығып билікті қолға алған Қамареддинге қарсы жорықтары түгелдей 

«Зафарнамадан» алынған. Мұндай жағдайларда автор «Зафарнамадан әңгіме» деп 

оқырманды хабардар етеді. Жовейнидің «Тарих-е-жаһангошай» еңбегінен алынған кейбір 

үзінділердің алдында да осындай ескерту береді. Зәһиреддин Мұхаммед Бабырдың 

«Бабырнама» еңбегі де Мырза Хайдар үшін дере көз қызметін атқарған. 

Бұлардан тыс, Мырза Хайдар жастары жүзге таяған қариялардан, әкесінен, немере 

ағаларынан, нағашыларынан және басқа сенімді замандастарынан естіген хикаяларды да 

мәлімет ретінде пайдаланады. Өз дәуірінің сопылық ағым өкілдерінің Рисалелерінен 

(трактат), әдеби шығармаларынан да үзінділер келтіреді. Бірақ, «Тарих-и Рашидидің» екінші 

дәптерін жазуда автор негізінен өзінің естеліктеріне арқа сүйейді.  

«Тарих-и Рашидиді» оқығанда, автордың өмірлік, философиялық көзқарасын, өз 

дәуірінің рухани-мәдени дүниетанымын да сезіну, ұғу қиын емес. Ол  оқып, еңбектерінде 

пайдаланған алпыстан аса шығармаларды назарға алсақ, тарихшының білім деңгейі өз дәуірі 

үшін жоғары дәрежедегі ғұлама, білімді кісілер қатарында болғанын көрсетеді.  

Мырза Хайдар өз еңбегінде Моғолстан хандары мен сұлтандарының билік үшін 

тынымсыз таласын баяндап берді.  

Мырза Хайдар «моғолдар» деп атап кеткен халықтар қазіргі кезде басқаға сіңісіп, 

солардың атымен аталып жойылып кеткен, не бірінің арасына бірі сіңіп кеткен. Моғолстан 

және оған тәуелді аумақтар қазіргі кезде Қазақстан, Қырғызстан, Қытайдың Шыңжаң ауданы 

және Батыс Моңғолияның жерінде орналасқан» [1,7-9] деп жазған. Моңғол және моғол 

сөздері туралы Шоқан Уәлихановтың да «Моғол Четені: (Жетені) моңғолдармен 

шатастыруға болмайды, олар мұсылман дініндегі түркі тілдес тайпалар» [2,273] деп 

нақтылай түскен жазбаларын мойындамаудан басқа амал қалмайды.  

«Тарих-и Рашидидің» қолжазба нұсқалары Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан, Үндістан, 

Пәкістан, Иран, Қытай, Ұлыбритания, Франция елдерінің қолжазба қорларында сақтаулы тұр. 

«Тарих-и Рашиди» –  тарихи  шығарма, ғылыми  тұрпатта  жазылған  ғұмырнамалық  

баян  екендігі даусыз  әңгіме. Дегенмен,  аталған  еңбектің  жанрлық  ерекшеліктері  туралы   

біраз  ойланып, ізденетін жақтары да жоқ емес. Өйткені, бүгінге дейін қазақ ғалымдарының 

көпшілігі   шығарманың тарихи мән-мағынасына баса назар аударып келеді. Солардың бірі 

әдебиеттанушы Ш.Елеукенов: «Қазақстан тарихына қатысты жайларды солтүстікте 

Қадырғали Жалаири баяндап берсе, оңтүстікте тарихымыздың және бір маңызды беттерін 

Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің “Тарих-и Рашиди” атты еңбегінде төгілтіп жазып берді» [4, 

45] деп жазған-ды.  

«Тарих-и Рашиди» шығармасының жанры туралы сөз болғанда ежелгі әдебиет 
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тарихының маманы профессор Н.Келімбетовтың: “Жанрлық тұрғыдан келгенде, “Тарих-и 

Рашидиді” ғылыми еңбек әрі түркі тілдес халықтардың шынайы шежіресі, сондай-ақ, тарихи 

тақырыпқа жазылған көркем туынды” [5, 310], – деген пікірлерінің жаны бар. 

Бұл орайда Ә.Дербісәлі бастаған шығыстанушылар да осындай пікірде. Ал қазақ 

әдебиетіндегі шежірелік шығармалардың тарихилығы және жанрлық, стильдік ерекшеліктері 

жөнінен диссертация қорғаған А.Оразбаева: «М.Х.Дулатидың «Тарих-и Рашидиі» – қазақ 

әдебиетінің әуезе текті жанрлары (шежіре, заманхат, өмірбаян, мінездеме, тарих, тарихи 

әңгіме) тұтастана, бірін-бірі толықтыра жазылған шығарма», – дей келе, оны әлем 

халықтарының әдебиеттеріндегі күнделік, эссе, мемуар, өмірбаян, сынды көркем тарихнама 

жанрларымен поэтикалық үндестігімен танылатын туынды ретінде санайды [5, 11]. Алайда, 

зерттеушілердің көбі Мырза Хайдар еңбегінің парсы тілінде жазылғанын, сондықтан 

негізінен оның Иран әдебиетіне жақындығын ұмытып кетіп жатады. Былайша  

айтқанда, Мырза Хайдарды түрік тілді ұлт мәдениеті мен тарихы  туралы  жазған парсы тілді 

қаламгер екені белгілі. Сондай-ақ, оның “Жаһаннама” атты дастаны түркі тілінде 

жазылғанын ескерсек, Мырза Хайдар екі жаққа да ортақ талант  иесі  болып шығары  

анық.  

Жалпы, жазушы өткен заманның, болмаса өзі өмір сүрген дәуірдің тарихи шындығын 

бейнелейтіндіктен, соған сәйкес шығарманың да жанры  мен  стиліне біраз өзгерістер енері 

даусыз.  

Шығарманың басты идеясы туралы біршама  тұжырымдар жасауға болады. Жалпы 

идея дегеннің өзі орыс ғалымы Л.Тимофеев жазғандай, автордың мақсатты ойы мен 

шығармашылық жұмысының барысында тууы мүмкін. Бұл идеяны жазушы өз 

оқырмандарына “жеткізуге” тырысады. Алайда, автордың идеясы оның шығармадағы 

материалдарын толық саралаған соң барып, сыншының салыстырмалы түрдегі бағасымен 

белгіленеді. Яғни, бұл – объективті идея [4, 151-152]. Осы пікірге сүйенсек, «Тарих-и 

Рашиди» авторының идеясы – өзі айтқандай, Сұлтан Саид хан мен оның ізбасары  

Әбдірашид ханды ұлықтап, есімдерін мәңгілікке қалдыру, сондай-ақ, Исламды тұңғыш 

қабылдаған моғол ханы Тоғлық Темірді мадақтау һәм тоқтаусыз соғыстардан саны  

азайып кеткен моғол халқына да, ескерткіш ретінде «сөзден сарай тұрғызу» болған. 

Дегенмен, бұл айтылғандар бар болғаны – «тақырыптық идея». Шығарманы тұтастай оқып 

қарағанда, Мырза Хайдардың бұл кітабының ішкі мазмұндық, сюжеттік, қала  

берді дидактикалық, философиялық, т.б. көптеген мәнді идеялары бар екендігіне көз 

жеткіземіз.  

Қорыта айтқанда, Мырза Хайдар өз еңбегінде Моғолстан хандары мен сұлтандарының 

билік үшін тынымсыз таласын баяндап қана қойған жоқ, сонымен бірге барлық ұлы 

ғалымдар сияқты өзі зерттеген тақырыпта жақсылық пен жамандықтың, білім мен 

надандықтың өзара мәңгі үзілмес егесін де баяндады. Ойшыл ғалым: «Парасатты ақыл - 

нағыз ерліктің жол сілтеушісі. Ақылдылық пен парасаттылықтың пайдасы оқ пен семсерден 

артық. Жебе қаншалықты айбатты болғанымен, нағыз жеңіске тек ақыл ғана жетелейді», - 

деп жазған. Сондықтан «Тарих-и Рашиди» еңбегінің тарихи құндылығымен қатар 

философиялық тұжырымдары да өте маңызды. Шығарманың даналық сөздері Мырза 

Хайдардың шығармадағы философиялық ойлар мен орайласып жатуы да оның жазу стилінің 

ерекшелігін байқатады. 
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ӘДЕБИ АУДАРМАТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аударма жұмысы қазiр бiздiң өмiрiмiзден үлкен орын алады. Әлемде әр алуан тiл, әр 

алуан  ел өмiр сүрiп отырған жағдайда аударма мәселесiнiң күнделiктi қажетке айналуы 

заңды. Аударманы көне, сонымен қатар жаңа ғылым деп есептеуге болады. Аударма пайда 

болған кезде әрине, сөзбе-сөз аударманың басым болғандығы рас. Кейіннен аударманың 

түрлері көбейді. Сөзбе-сөз, жолма-жол, еркін, балама аудармалар пайда болды. Аударма 

ғылымы біртіндеп өркендей бастады. Ал нағыз  аударма дегенiмiз түпнұсқаның стилiн, тiлдiк 

ерекшелiгін сақтай  отырып, оның көркемдiк-идеялық қасиетiн толық жеткiзу, әрi қазақша 

түсінікті етiп шығару. Осы екеуi ұштасқанда ғана аударма көркем болады. Аударма 

мәселелерi, соның iшiнде көркем аударманың проблематикасы тамырын тереңге жайып 

жатыр. Оның бастауы Ежелгi Римнен басталады. Сол дәуiрде аударманың түпнұсқаға 

адалдығы туралы аса маңызды мәселе төңiрегiнде Цицерон «аудару кезiнде сөздi санамау 

керек, керiсiнше сөздi салмақтау керек» деген екен. Қазақ әдебиетінде аударматану туралы 

сын пікірді біз С.Сейфуллиннің еңбектерінен кездестіре аламыз.  Аударманың түрлері 

туралы да біраз ғалымдар мен сыншылар жазған болатын. Қазіргі кезде аударманың барлық 

түрі қолданылады. Әдеби кітаптарды, ғылыми-техникалық әдебиеттерді, жарнамаларды 

аударуда аударманың кез келген түрін қолдануға болады. Қазіргі таңда синхронды 

аударманың көп қолданылып жүргендігін байқауымызға болады. Қай кезеңде болмасын, 

балама аударманы шынайы талантты аудармашылар ғана қолдана алады.  

Қазақ тілтанымында аударманы лингвистика ғылымының аспектісінде зерделеу ісі 

қазақ тілін теориялық тұрғыдан танып-білудің негізін салған белгілі ғалым Құдайберген 

Жұбановтың еңбектерінен басталады. Ол өзге тілден қазақ тілін тәржімалау ісіндегі 

синтаксистік құрылымдардың қандай ерекшеліктері болатындығын, стильдік 

айырмашылықтарды талдады [1, 531 б.]. Өткен ғасырдың орта тұсында атақты тұлға Мұхтар 

Әуезовтің пікірлері осы саладағы басты мәселелерді айқындап берді. Жазушы тәржіма ісі 

саласындағы нақты міндеттерді шешу үшін аудармадағы ұлттық дәстүр, ұлттық форма қалай 

берілуі керек, синонимдер, идиома, мақал-мәтел, афоризмдер қалай аударылған, аудармашы 

өз тарапынан қандай-қандай жаңа сөз туындыларын қосты, жаңадан қандай сөз 

байланыстарын жасады, төл сөздердің мағыналарын қаншалықты тереңдетіп, жаңартты, - 

міне, осы аталғандарды зерттеу қажет деп санап, аудармаға тілтанымдық тұрғыдан келудің 

маңыздылығына баса назар аудартты [2, 7 б.]. 

Содан бергі кезеңдерде, әсіресе соңғы ширек ғасыр көлемінде аударманың нысаны да, 

ауқымы да ұлғайды. Алдыңғы тұстарда орыс тілінен қазақ тіліне көркем әдебиетті 

тәржімалау ісі белсенді жүргізілсе, кейінгі жылдары мәдениетаралық коммуникация өрісінің 

кеңеюіне байланысты дүниежүзілік ақпараттар алмасуды барынша сапалы деңгейге көтеру 

мүддесінде еуропалық тілдерден, шығыс тілдерінен қазақ тіліне тікелей тәржімалау процесі 

қанат жая бастады. Ақпараттық-анықтамалық база құру үшін публицистикалық, қоғамдық-

саяси мазмұндағы материалдар, нормативтік құжаттар аударма арқылы жасалуда. Қазақстан 

Республикасының алыс және жақын шетелдермен қазіргі әлеуметтік-мәдени 

байланыстарының жаңаша, қарқынды арнада дамып отырғандығына қарай маман-

аудармашылар даярлау ісіне де баса көңіл бөлінуде. Ал болашақ мамандар, сондай-ақ 

тәржіма ісінде өз шығармашылығын байқап көріп, дамытып жүргендер үшін М.Әуезов 

айтқандай, «аударманың бірбеткей көлеңке жақтарын… байқастыру» жеткіліксіз; 

аудармашының кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейде қалыптасуында түпнұсқа тіл мен 

аударылатын тілдің типологиялық-құрылымдық ерекшеліктерін, мазмұны мен құрылымы 

дайын түпнұсқа мәтінді тәржімалау процесінде қазақ тілінің лексикалық-грамматикалық 

әлеуетінің қандайлық дәрежеде қозғалысқа түсетіндігін жетік меңгеру қажеттігі туады. 
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Сонымен қатар аудармашы аударудың негізгі ұғымдары мен түсініктерін, аударудың 

жолдары мен тәсілдерін білуде де біліктілік танытуы жөн. 

Аударма – түрлі тілдерде сөйлейтін адамдардың арасындағы қатынас (коммуникация) 

мүмкіндігін қамтамасыз ету құралы [3, 70 б]. Лингвистикада және аударматануда аударма 

бір тілдегі ойды басқа  тілге  жеткізіп  аудару  ретінде   анықталады (Л. С. Бархударов, 

В.Н.Комиссаров, Я. И. Рецкер, А. В. Федорова және т.б.). В.Н.Комиссаровтың пікірінше, 

аударманы – тіларалық қарым-қатынастың ерекше бір түрі, үш сөйлеу актісінің бірлігі 

ретінде қарастыруға болады:  

1) шет тілі арқылы түпнұсқаны тудыратын сөйлеу актісі;  

2) аудару тілі арқылы аударма мәтінді тудыратын сөйлеу актісі;  

3) бірінші және екінші актілерде іске асқан сөйлеу актісі арқылы сөйлеу 

шығармалардың біріктіру актісі (коммуникативті теңеу) [4, 34-35 б.]. П.И.Копаневтің 

анықтамасы бойынша аударманың мақсаты заттық-логикалық мәліметтерді хабарлау, қандай 

да болса істерге, белгілі бір сезімдерге түрткі болу. Осыдан келіп ол аударманың қызметіне 

төмендегідей анықтама береді: аударма қызметі – бұл тіларалық, мәдени-эстетикалық 

бөгеттерді бұзу [3, 144 б.]. Лингвист З.Е.Роганова зерттеулеріне сәйкес, аударма – бұл 

барабарлы нұсқаның барабарлы басқа тіл арқылы мазмұнын және формасын қарастырып, 

жаңадан құру. Екі тіл жүйесінің компоненттерін салыстыру негізінде, аудару кезінде керекті 

тіл бірліктерін таңдап алу. Қарастырылатын тілдерде, олардың ұлттық ерекшеліктеріне 

байланысты бір ой әр түрлі тәсілдермен жеткізілуі мүмкін [4, 5 б.]. Аударманы, ұлттық 

мәдени әдістердің маңыздысы және мәдени аралық қарым-қатынастың әсерлі тәсілдерінің 

бірі ретінде қарастыруға болады. Мәдениетаралық қарым-қатынас әр түрлі мәдениеттердің 

вербалды және вербалды емес, өзінің және басқа мәдениеттің және тілдің иеленушісімен 

қатынастағы ерекше үрдіс ретінде анықталады [5, 85-89 б.]. В.Г.Зусманның, З.Е.Рогановтың 

пікірлеріне сәйкес аудармашының мақсаты тілдердің ерекшеліктеріне, қызмет 

заңдылықтарына, мәдениетіне байланысты лингвоэтникалық бөгеттерді бұзу. Басқа сөзбен 

айтқанда, аудару үдерісі кезінде аудармашы әр түрлі тілдерде сөйлейтін, әр түрлі 

лингвоэтникалық қоғамға жататын адамдардың қарым-қатынасы әсерлі болу үшін 

лингвоэтникалық бөгеттерді бұзады. Сонымен, аударма – бұл лингвоэтникалық 

ретрансляция [4, 6-10 б.]. В.С.Виноградов, Г.И.Исина, М.Т.Сабитова, А.В.Федоров екі 

аспектіде қарастырылатын «аударма» терминіне өз назарларын аударады: біріншіден, бұл 

аудару жұмысының әр түрлі кезеңдерімен байланысты үдеріс және екіншіден, бұл 

аудармашының шығармашылық жұмысының нәтижесі – мәтін. Аударманың теоретигі және 

практигі Л.К.Латышевтың, сол сияқты В.С.Виноградовтың және А.В.Федоровтың 

пікірлерінше аударманың заты аудармалы мәтін болып табылады. Аудармалы мәтін  

үдеріс кезінде екі тілді қарым-қатынас кезінде түпнұсқа мәтінді алмастырады. Сонда 

аудармашы әр түрлі тілдерде сөйлейтін коммуниканттар арасында лингвоэтникалық 

бөгеттерді бұзып, оларға бір тіл коммуникациясында қатынасуға мүмкіндік береді. Басқа 

сөзбен айтқанда, қажеттілік – аудармашының ісін айқындап, аударылған мәтін ретінде 

қанағаттандырылады [5, 14-15 б.]. Л.К.Латышевтың пікірінше аударма үш негізгі талапқа сай 

болу керек:  

1) аударылған мәтін коммуникативті-функционалды жағынан берілген мәтінге барабар 

(эквивалентті) болу керек;  

2) семантикалық құрылымы жағынан берілген мәтінге максималды түрде сәйкес болу 

керек (бірінші талапқа қарама-қарсы болмау керек);  

3) берілген мәтінге сәйкес емес «орын толтыратын лексикамен» қамтымау және 

мүмкіндігінше аударма шектеулерінен аспау керек.  

Егерде осы аталған талаптардың бірін назарға алмай аударма жасайтын болсақ, бұл 

аударма аудармадағы кемістік немесе  аударма, тіларалық қатынастың басқа бір түріне 

айналуы мүмкін [5, 35-36 б.].  

Шығарманың аудармасы өз бетімен жасала қалмайды. Онда әрқашанда түпнұсқа басқа 

әдет-ғұрыптардан, салт-дәстүрлерден, антропонимдерден, географиялық антропонимдерден 
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және т.с.с. тұрады. Сондықтан аударма әрқашанда әмбинұсқалы. Өйткені аударма бір 

уақытта екі мәдениетке жатады: идеяны шығарған мәдениетке және оны қабылдаған 

мәдениетке, бір тілде мәтінді құрастырған авторға және оны басқа тілге аударған 

аудармашыға жатады. А.Д.Швейцер шетелдердің аударма теоретиктері мен практиктерінің 

аударма жөніндегі зерттеулерін жүйелеп, төмендегідей мәліметтерді ұсынады.  

У.Уинтердің пікірінше, аудару – бұл қоршаған орта сегментінің интерпритация 

тұжырымдамасын, мүмкіндігінше басқа барабарлық тұжырымдамамен ауыстыру. 

Дж.Кэтфорд аударманы тіл операциясы ретінде анықтайды. Сонда аударма кезінде бір 

тілдегі мәтін басқа мәтінмен, берілген мәтін материалы басқа тілдегі барабар материалмен 

ауыстырылады. Ю. Найданың және Ч. Табердің пікірлерінше, аударма – бұл рецептордың 

тілінде жаңадан құралған мәтін, берілген мәліметке өте жақын баламаның берілуі. В. 

Вильстің ойынша, аударма – бұл мәтіннің өңдеу және сөзге айналған үдерісі. Берілген 

мәтіннің барабар мәтінге ауыстырылуы. Сонда аудару тілінде мәтін мағыналы және 

стилистикалық жағынан түпнұсқаның мәні түсінілген мәтін. Ішкі жағынан аударма бөлінген, 

екі негізгі фазаны қамтитын үдеріс: біріншісі, ойлау фазасы, осы фаза кезінде аудармашы 

берілген мәтінді талдап, мән және стилистикалық интенциясына көңіл аударады, ал екіншісі, 

тілді қайта құру фазасы, осы фаза кезінде аудармашы коммуникативтік талаптарға көңіл 

аудара отырып, мағыналық және стилистикалық талдаудан өткен түпнұсқаны құрастырады 

[1, 68-71 б.]. Г.Вермеер және К.Райс мәтін – бұл «жіберушіден алушыға жіберілетін мәлімет 

сөйлемі»-дейді де, аударманы «мәлімет сөйлеміне ұқсататын сөйлем» ретінде қарастырады 

[1, 73-74 б.].  

А.Диомидованың айтуынша аударма – әдеби-тіл интерпритациясы, ал аудару үдерісі – 

жаңа мәліметтің құрылу актісі. Осы үдеріс кезінде мәтіннің түпнұсқасының және 

аудармасының белгілі бір мағынасы сақталып, «мәтін мағынасының жетілдірілуі» іске асады 

[4, 15 б.].  

Жалпы аударманың негізгі екі концепциясы бар: лингвистикалық және әдебиеттану 

ғылымы. Аударма және аударматану бойынша негізгі екі мәселелер шеңбері бар. Бірінші 

мәселелер шеңбері – бұл аудару шекараларының мәселелері, яғни, мәтінді аудару 

мүмкіндігімен байланысты мәселелер. Екінші мәселелер шеңбері, біріншісімен 

арақатынасын белгілейтін және ерекше сипаттамасы бар аудару барабарлығымен 

байланысты мәселелер. Осы екі мәселелер шеңбері және олардың шешімі аударудың 

нормативті негізін белгілейді.  

Аударма нормалары аудару актісінің ерекшелігін анықтайды. Яғни, аударма үдерісі 

кезінде аудармашының дербестігі, тәуелсіздігі қай деңгейде екені байқалады.  

Қазіргі кезде дербес емес аудармалық іс және тәуелсіз аудармалық іс бар. Дербес емес 

аудармалық іс тираждауға жақынырақ, сондай-ақ іс аударма мәтініне өте тығыз байланыста 

болады (ресми-істі, ғылыми-техникалық құжаттарды қамтиды), ал тәуелсіз — бұл 

аудармашының белгілі бір дербестігін белгілейді (публицистикалық және әдеби мәтіндер). 

Қоғамдық істің басқа бір түрі сияқты, аударма да белгілі бір қоғамдық мұқтаждықтарды 

қанағаттандыратын қажеттілік.  

Аударманың мақсаты қарым-қатынаста болған кісілердің арасындағы лингвоэтникалық 

бөгеттерін бұзып, қатынасын мүмкін ету. Басқа сөзбен айтқанда, аударманың қоғамдық 

мәнін төмендегідей анықтауға болады: аударма – екі тілде қатынасқан коммуниканттардың 

байланысы,  бір тіл ширегіндегі коммуникацияға мүмкіндігінше сәйкес болуы керек. Яғни, 

аудармада тек қана адамдар қарым-қатынасы кезінде ғана қажеттілік туады. Сол кезде 

адамдардың арасында тілдік емес, лингвоэтникалық (мәдениеттердің, ұлттық 

психологиясының және т.с.с. факторлардың әр түрлі болуы) бөгет туады.  

Аударма – өмір танытатын, білім тарататын, тәрбие беретін құрал ғана емес, ол 

сонымен бірге халық пен халықты қауыштырады. Бейнелі сөзбен айтсақ, аудармашы – 

 халық пен халықты таныстырып, достастыратын дәнекер. Аудару принципі мен аударманың 

дәлме-дәлдігі туралы ұғым заманалар озған сайын өзгеріп отырады. Мысалы, орта 

ғасырларда әріпшілдік, сіреспе аударма басым болса, бертін келе, жаңғыру дәуірінде, XVII-
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XVIII ғасырларда «еркін» аударма етек алды. Одан соң әдебиет әлемінде балама аударма 

пайда болды. Шынайы шығармашылыққа еркіндік керек. Дегенмен, тіл аяғынан тұсауын 

алған ат емес, құйғытып шаба жөнелмейді. Тіл морфологиялық, орфографиялық, 

синтаксистік ережелерге бағынады. Аударма – қиын мәселе. Аудармаға қойылатын талап 

пен талғам да зор. Балама аударма – көріксіз көшірме емес, түпнұсқаның эмоциялық жеке 

эстетикалық ерекшеліктерін екінші тілде түгел мүсіндеу. Мұның үлгілерін біз қазақ 

поэзиясында алдымек Абайдан табамыз. Ұлы ақын аударған Пушкин, Лермонтов, 

Крыловтардың ғибратты шығармаларының төл туындымыздай халқымыздың көкейіне 

қонып, зердесіне ұялауы; аударма енерінің құдірет-күшін танытуы. Абай өзі қазақша 

сөйлеткісі келген шығарманың қан тамырын дәл басып, жүрек тынысын дәрігерше тыңдап, 

мүлтіксіз сөзді М. Ю. Лермонтовтан аударған Гетенің «Қараңғы түнде тау қалғып» деген 

өлеңін алайық.«Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие долины Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, Не дрожат листы... Подожди немного, Отдохнешь и ты». Абай осы 

нұскадан аударған. Абайдың аудармашы ретіндегі сезімталдығына қайран қалмасқа 

болмайды. Орыс өлеңі арқылы неміс елеңінің тіршілік-тынысын тап басуы қандай ғажап! 

Лермонтов: «Қараңғы түнде тау шыңдары ұйықтайды» десе, Абай «Қараңғы түнде тау 

қалғып, ұйқыға кетер балбырап» деп қазақшалайды. Сөйтіп, Гетенің өзіндегі «покоится» 

дегеніне бір табан жақындай түседі. Абай әуелі тауды қалғытады да, содан кейін барып, 

балбыратын ұйқыға батырады.Өлең оқыған адамды тыныштыққа белеп, маужырат-

қалғандай болады. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап Даланы жым-жырт 

делсал ғып, Түн басады салбырап. Шаң шығармас жолдағы, Сілкіне алмас жапырақ. 

Тыншығарсың сендағы, Сабыр қылсаң азырақ. Ғажап, кем-кетіксіз сомдап соғылған тұтас 

көркемдік! Өзге тіл табиғатын, тынысын тарылтпай, езінің рухы мен тіршілігін өшіріп алмай, 

мағынасын бәсеңдетпей, өз ана тілінің табиғатына аялап әкелу – көркем аударма деп 

аталады. С. Сейфуллин сөзбе-сөз аударманы әділ сынаған. «Айқапта» 1914 жылы  

басылған «Манап» драмасы жөнінде «Қазақшаға аударғанда, сөзбе-сөз аударыпты. Соның 

үшін сөздерінің тәртібі нағыз қазақша болып шықпаған» дейді. Біреу дәл аударады, 

көркемдігі жетпейді. Екінші біреу түпнүсқадан аздап ауытқығандай көрінеді, алайда аударма 

оқырманға ұнайды, себебі, шығарманың басты-басты қасиеттерін сақтайды. Ал үшінші 

біреулер тым лағып кетеді. Аударма әдебиетінің атақты теоретигі Корней Чуковский  

сөзімен айтсақ, С. Маршак секілді шеберлердід мықтылығы «әріпті әріппен емес, юморды 

юмормен, көркемдікті көркемдікпен жаңғыртуында». Мысалы, Мұхтар Әуезов  

В. Шекспирдің «Асауға тұсау» комедиясындағы Грумь оның бір диалогында  

«Во-первых, знай, что моя лошадь устала, а господин и гоо пожа упали» деген сөздерді:  

«Ең әуелі мәлім етейін, менің атым болдырып, мырза мен әйел жалп етісті» – деп  

аударады. «Жалп етісті» деген етістік бүкіл көріністің қимылдың динамикасын жанды 

суреттеп түр. Нақыл сөздерді езге тілдерден, алдымен орыс тілінен қазақшаға аудару  

бізде XIX ғасырдың екінші жартысынан басталатын сияқты. Мысалы, Ы. Алтынсарин  

өзінің Орынборда 18,79 жылы басылған «Қазақ хрестоматиясына» бірнеше прозалық 

мысалдар аударып кіргізген. Солардың ішінде «Не нәрсенің де құр сыртына қарап қызықпа, 

жылуы ішінде болар», «Жинақтылық сараңдыққа қосылмайды», «Тар жерде  

жолдасын тастап қашатын достармен жолдас болма» деген сияқты орыс тілінен аударылған 

нақылдар кездеседі. Алтынсарин аудармасы – алғашқы көркем аударманың бастау  

бұлағы.  

Аудармаға қойылатын басты талап – автордың стилистикалық өзіндігін сақтау, яғни 

адамдардың келбет-бітімі, жүріс-тұрысы бір-біріне қандай ұқсамаса, олардың сөз саптау 

машығы да бір-біріне сондай ұқсамайды, ендеше сол ерекшелікті айыра білу керек. ; 

Аударма мамандық емес – өнер. Өнерге өмірді арна? ғанда ғана өнімді еңбек беруге болады. 

СондықтаЩ «жүрдім-бардым» атүсті айналысу дегендер мақал-мәтелдерді, қанатты сөздерді 

аудару ісін көгертпейді, аударма мәдениетін биікке көтермейді. Бұл іске бірыңғай берілген, 

белсене, құлшына, жүрек әмірімен жүмылған аудармашылар керек. Қандай сөзді болса да, 

кілтін тапса, қазақшаға аударуға болады.Аударма теориясын зерттеуде кездесетін 
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қиындықтар өте көп.Аударма теориясы, соның ішінде, қазақ аудармасының теориясы да — 

жас, жаңа ғана туып, қалыптасу дәуірін бастан кешіріп отырған кенже ғылым. Міне, осы 

себептен де қазақ аудармасының тарихы да жазылмаған. Ал «заттың тарихы жоқ жерде — 

заттың теориясы жоқ, ал заттың теориясы жоқ жерде онық тарихы туралы тіпті сөз болуы 

мүмкін емес». Өйткені ондай жағдайда зат туралы, оның шекарасы мен мағынасы туралы 

мүлде ұғым болмайтыны айдан анық.  

Аударма өнерінің дәл өзіне арналмағанмен, ұлт тілінің тазалығын сақтау, қазақшаға 

аударылған еңбектерде оқырманға түсінікті етіп жеткізу жайында қазақ оқымыстыларының 

XVIII-XIX ғасырлар мен XX ғасырдың бас кезінде айтқан пікірлері бар. Қазақ аудармасы 

ұлттық мәдениетіміздің, әдебиетіміз бен публицистикамыздың құрамдас бір саласы ретінде 

дамып отырған кезде оның теориясы, тарихы, жеке аударманьщ шеберлігі жайында келелі 

пікірлер айтыла бастады, жеке авторлардың монографиялык зерттеулері, жинақтар, 

мақалалар жарияланды. Бір кезде В.Г.Белинский «Орыс тіліне аударылған шығарма орыс 

әдебиетінің туындысы» деген болатын. Аударма қызметінің ең басты мақсаты, Белинскийдні 

айтуынша, халықтардың бір-бірімен танысып, өзара идеялар алмасуы, соған орай, 

әдебиеттерінің гүлденіп өсуі, ақыл-ой ерісінің үлгілері бір халық әдебиетінің екінші халық 

тіліне аударылуына негізделеді. Аударманың тарихын сөз еткенде оның өзі әрбір ұлттың 

әдебиет пен мәдениеттің құрамдас бөлігі болғандықтан, ізін де, дәстүрін де, даму 

дәрежесінің қандай сатыда болғанда сол ұлттың әдебиеті мен мәдениетінің  

тарихынан іздеген дұрыс. Демек, қазақ тіліне аударылған әдеби туынды - қазақ әдебиетінің 

қазынасына қосылған дүниелік, ол қазақ әдебиетінің төл туындысымен туыстас, үзеңгілес 

бола алады.  

Аударма әдебиет жеке бір жанр емес, ол — ана тіліміздегі әдебиетіміздің барлық 

жанрын қамтитын бел баласы, солардың ажырамас бір бөлігі. Қаламгер — өз ортасының, өзі 

өмір кешкен заманының перзенті. Ол өзімен бағыттас, әріптес қайраткерлердің 

шығармашылық тәжірибелері мен тағылымын бойына сіңіргенде, олармен өзектес, үндес 

болғанда ғана қоғам алдындағы парызын өтеген. Аударма әрқашан да адамдар, қауымдар, 

тайпалар, халықтар, ұлттар арасындағы әлеуметтік-экономикалық, рухани, ғылыми қарым-

қатынастың алмасуы, айырбастаудың құралы, ел танудың құралы, достықтың, тәжірибе-

тағылым алысудың дәнекері болады. Аударманың тарихы тереңде жатыр. Ол ой-

тұжырымының, сөз өнерінің қажетті қасиеттерін жинақтаған қазына іспетті. Аударма 

өнерінің дәрежесі тума мәдениеттің кемелденуіне әсер ете отырып, аударманың өзі де сол 

мәдениеттің нақты нәтижесі, көрнекті жемісі ретінде өркендейді. Қазақ аудармасының жазба 

тарихын жасаудың, қазақ әдебиетінде аударма өнерінің туған кезеңін дәл белгілеп айтудың 

көптеген қиындығы бар. Жарыққа шыққан зерттеулерде XIX-XX ғасырдағы аударма жайы 

ғана айтылып жүр. Қазақ аудармасының тарихы тереңде жатыр деп айтқанымызбен, оның 

тарихи өркендеу сатысын белгілі жүйемен зерттеп, ғылыми-әдеби жағынан бір ізге, бір 

арнаға түсіру қажеттілігі байқалуда. Мұның бірінші себебі: аударма теориясының зерттелуі 

жиырмасыншы жылдардан қолға алынды. Сондықтан қазақ тайпалары мен халқының 

әдебиетіндегі бізге жеткен шығармалардың қайсысы төл тума, қайсысы аударма екенінің ара 

жігі әлі де анықталмаған. Ертеде, әсіресе, қазақ сахарасында ислам дінінің уағыздарымен 

қоса, араб, үнді әдебиетінің үлгілері таралғаны мәлім болса, сол шығармалардың, 

аудармалардың аудармашысы кім екендігі беймағлұм. 
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БЫВШИЕ БРИТАНСКИЕ КОЛОНИИ В АФРИКЕ ПОСЛЕ ОБРЕТЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.) 

 

Современная политическая карта Африки сформировалась под воздействием 

европейской колонизации и деколонизации. К началу XVII века Африка в основном была 

открыта европейцами, к середине XIX века европейские державы владели не более 10% 

территории континента, а началу ХХ века 90% территории континента находилось во 

владении европейских держав. 

Одной из отличительных черт XX столетия являются ликвидация колониальной 

системы и возникновение десятков новых независимых государств. Созданные на месте 

бывших колоний новые государства добились независимости в ходе национально-

освободительных движений, имевших в ряде стран мирный характер. Главным достижением 

стал переход государственной власти из рук аппарата колониальных держав в руки 

национальных сил, бывших колоний. Этот период называют деколонизацией. Деколонизация 

– это процесс предоставления независимости и полного суверенитета доминионам, под 

мандатным территориям, колониям, протекторатам. [1] 

В процессе деколонизации, которая началась на большинстве африканских территорий 

к концу Второй мировой войны, африканские лидеры приобрели большую политическую 

власть под правлением Европы. В последующие десятилетия независимости они работали 

над формированием культурного, политического и экономического характера постколо- 

ниального государства. Некоторые выступали против вызовов сохранения европейской 

культурной и политической гегемонии, в то время как другие работали с европейскими 

державами в целях защиты своих интересов и сохранения контроля над экономическими и 

политическими ресурсами. Таким образом, деколонизация была долгим процессом, а также 

историческим периодом.  

Тем не менее, страны и регионы Африки испытали это с разной степенью успеха. К 

1990 году формальный европейский политический контроль уступил место африканскому 

самоуправлению, за исключением Южной Африки. Однако в культурном и политическом 

отношении наследие европейского господства по-прежнему проявлялось в национальных 

границах, политической инфраструктуре, системах образования, национальных языках, 

экономике и торговых сетях каждой нации. В конечном итоге деколонизация вызвала 

моменты вдохновения и надежды, но не смогла трансформировать африканские экономики и 

политические структуры для обеспечения подлинной автономии и развития. [2] 

Исторические перемены, происшедшие в мире в ходе Второй мировой войны и после 

ее окончания, оказали огромное влияние на судьбы африканских народов. Возникновение и 

развитие новых социальных сил в недрах африканского общества, бурный рост 

национального самосознания, образование патриотических национальных партий, 

профсоюзов и других общественных организаций способствовали резкому подъему 

национально-освободительного движения. Правящие круги колониальных держав 

вынуждены были пойти на новые уступки.  

Еще до Второй мировой войны в отдельных английских колониях были созданы 

законодательные и исполнительные советы, состоявшие в основном из «официальных 

членов», т. e. британских чиновников – высших представителей колониальной 

администрации. B послевоенные годы африканцы были впервые допущены в состав 

законодательных советов Танганьики, Уганды, Северной Родезии, Ньясаленда и некоторых 

других стран. Увеличивается число африканских представителей в аналогичных органах 

Сьерра-Леоне и Гамбии и в двух странах – Золотой Берег и Нигерия, африканцы получили 

большинство мест в законодательном совете. Однако сама процедура замещения мест в этих 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148799
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41010
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/172226
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/172226
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24741
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53404
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органах почти полностью исключала свободные выборы и резервировала места за 

представителями местной знати. Так, в колонии Золотой Берег согласно конституции 1946 

года из 18 африканских членов совета 13 избирались вождями из их среды. Старая система 

косвенного управления продолжала служить британским колонизаторам и на новом этапе 

осуществления колониальной политики. 

Колониальным державам при помощи жесточайших репрессий удалось продлить на 

некоторое время свое политическое господство. Ho сохранить в неизменном виде 

колониальные порядки империализм уже был не в состоянии. B надежде остановить 

растущее национальное движение колониальные державы осуществляют новые реформы. 

Они рассчитывали путем предоставления ограниченного внутреннего самоуправления 

расколоть силы национально-освободительного движения, привлечь на свою сторону 

формирующуюся и растущую национальную буржуазию и интеллигенцию и тем самым, 

если не предотвратить, тo хотя бы отсрочить крушение колониальной системы в Африке. [3] 

Когда началась деколонизация, были основания для оптимизма. 1960 год был 

провозглашен во всей Африке и на Западе как «Год Африки» для вдохновляющих перемен, 

которые охватили весь континент. Также в 1960 году семнадцать африканских территорий 

получили независимость от сильного рычага европейского колониального правления. Эти 

семнадцать стран присоединились к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций и отдали большинство голосов незападному миру. 

На протяжении двух десятилетий после Второй мировой войны распад колониальных 

империй в основном завершился. В конце 50-х – начале 60-х гг. произошел распад 

колониальной системы в Африке. 

1960 год изменил всю обстановку на Африканском континенте. Демонтаж остальных 

колониальных режимов стал уже неотвратим. Суверенными государствами были 

провозглашены: в 1961 году британские владения Сьерра-Леоне и Танганьика; в 1962 – 

Уганда, Бурунди и Руанда; в 1963 – Кения и Занзибар; в 1964 – Северная Родезия, назвавшая 

себя Республикой Замбия (по названию реки Замбези), и Ньясаленд (Малави) . В том же году 

Танганьика и Занзибар объединились, создав Республику Танзания. В 1965 году – Гамбия; в 

1966 году Бечуаналенд стал Республикой Ботсвана и Басутоленд – Королевством Лесото. В 

1968 году -Маврикий, Экваториальная Гвинея и Свазиленд; в 1973 – Гвинея-Бисау. 

В 1980 году Южная Родезия – Республикой Зимбабве, в 1990 году подопечная 

территория Юго-Западная Африка – Республикой Намибия. 

В Африке колонизация фрагментировала территорию, и сами африканцы не имеют к 

границам своих государств никакого отношения; колонисты ушли - государства остались. 

В 1961 году была провозглашена независимость Сьерра-Леоне, в 1962 году Милтон 

Маргаи и Народная партия Сьерра-Леоне (НПСЛ) одержали победу на первых выборах в 

независимой Сьерра-Леоне. 

В 1896 году Сьерра-Леоне была объявлена британским протекторатом, местные вожди 

племён стали чиновниками британской администрации. Окончательные границы с 

владениями Франции были установлены в 1904 году, с Либерией – в 1911 году. Местное 

население неоднократно восставало против англичан. Например, в феврале 1898 года 

африканцы в окрестностях города Порт-Локо отказались платить налоги, вождь племени 

локо по имени Бай-Буре собрал три тысячи бойцов и начал воевать против британцев. В 

итоге к концу года было убито более двух тысяч бунтовщиков, казнено 96 предводителей 

африканцев, однако и британцы понесли потери – 160 убитыми и свыше 260 ранеными. 

Когда 27 апреля 1961 Сьерра-Леоне получила независимость, законодательная и 

исполнительная власть в стране находились в руках парламента и кабинета министров, а 

номинальным главой государства считался британский монарх, представленный генерал-

губернатором. После внесения поправок в конституцию в 1971 Сьерра-Леоне была провозглашена 

республикой, в которой исполнительная власть была возложена на президента. [4] 

Южная Африка – форпост британской колонизации. ЮАР – единственная 

переселенческая страна, богатая природными ресурсами: 80% мировых запасов марганца, 
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56% - платины, а также присутствует нефть и уголь, в 60-ых годах XIX века здесь 

обнаружили крупные месторождения золота и алмазов.  

Судан - самая крупная в Африке по площади страна. Британская администрация для 

укрепления своей власти, в частности, поощряла этнический и политический сепаратизм 

населения суданского юга, придерживающегося традиционных верований и исповедующих 

христианство. Таким образом, закладывались предпосылки для будущих этнических и 

религиозных конфликтов. В 1955 году Судан обрел независимость. [5] 

Первые конституции независимых государств Африки были составлены и «дарованы» 

метрополиями; они нередко закрепляли некоторые привилегии племенных вождей. При этом 

бывшие английские колонии были вынуждены принять «вестминстерскую модель» 

государственных органов. Страны, входящие прежде во французскую колониальную 

империю, принимали свои конституции самостоятельно, но и в этом случае они восприняли 

политические образцы Пятой республики. Однако все эти государственные формы 

совершенно не соответствовали социально-экономическим условиям развития африканских 

обществ, и в середине 60-х гг. стал явственно обнаруживаться их кризис. 

Отказ от западного конституционализма в африканских странах капиталистической 

ориентации характеризовался установлением авторитарных методов правления. В 60-70-х гг. 

в целом ряде таких государств были установлены военные режимы, отменившие или 

приостановившие действие конституций. Однако военное руководство оказалось также не в 

состоянии решить коренную проблему развития молодых государств. В связи с этим в 

некоторых странах с конца 70-х гг. обозначился поворот к демократизации, 

конституционным методам правления. Были ликвидированы террористические режимы в 

Уганде, Центральной Африканской Республике, Экваториальной Гвинее; в 80-х гг. к 

гражданскому правлению возвратились Судан, Руанда. Впоследствии в некоторых из них 

неоднократно чередовались военные и гражданские режимы (Нигерия, Судан и др.). 

В условиях переходных африканских обществ особенно ярко проявилась высокая 

активность государства не только в политической системе, но и в его влиянии на 

экономические отношения. Наиболее значительная роль была отведена государству как 

средству насаждения и утверждения соответствующих общественных отношений в тех 

странах, которые провозгласили «социалистическую ориентацию» развития.  

Одной из первых стран, вступивших на путь «социалистической ориентации», была 

Танзания. Объединенная Республика Танзания (ОРТ) возникла в 1964 г. в результате 

добровольного объединения Республики Танганьики и Народной Республики Занзибар и 

Пемба. В 1967 г. был провозглашен некапиталистический путь развития, а Конституция ОРТ 

1977 г. подтвердила в качестве основной цели строительство в Танзании социалистического 

общества. Руководство обществом и государством осуществлялось единственной в стране 

партией, идейно-теоретической основой которой являлась теория «уджамаа» – особого 

африканского пути развития социализма «общинного типа» при особой роли государства как 

выразителя коллективной воли народа. 

Главой государства и правительства в ОРТ является президент, наделенный очень 

широкими полномочиями. Законодательная власть осуществляется парламентом, состоящим 

из однопалатного собрания и президента. По форме государственного устройства ОРТ 

является федерацией, в которую входят Материковая Танзания (Танганьика) и Островная 

Танзания (Занзибар). Определенное своеобразие федерации заключается в особом 

положении одного из ее субъектов —Занзибара. В отличие от Танганьики он имеет свою 

Конституцию (1979 г.), систему органов власти и управления, обладает автономными 

правами в решении экономических и финансовых вопросов. 

В ходе деколонизации у африканскихгосударстввозникли общие проблемы: 

 отсутствие собственного политического опыта; 

 сохранение традиционной основыобщества – племенных связей, общинно-клановых 

структур самоуправления; 

 наличие границ, определяемых не этническими или природными факторами, а 

http://wikiwhat.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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колониальными захватами европейцев, и сохранение данного положения после получения 

независимости. В результате этого родственные народы и племена оказались разделёнными 

государственными границами, а враждующие между собой объединены в одно государство, 

что повлекло за собой кровавые межплеменные столкновения и гражданские войны, которые 

продолжаются вплоть до сегодняшнего дня; 

 поиск моделей оптимальной политической структуры и экономического развития; 

 влияниеатмосферы «холодной войны» на пришедшую к власти образованную 

верхушку. Это влияние проявлялось в том, что Запад поддерживал в Африке некоторые 

одиозные режимы, поскольку те выступали против распространения коммунистической 

идеологии. В частности, даже самый слабый намёк на то, что власть в стране может перейти 

в руки коммунистов, фактически на сто процентов гарантировал поддержку Соединёнными 

Штатами любых диктаторов. Последние же действовали почти исключительно в племенных, 

клановых, личных, иностранных интересах, только не в интересах народа своих государств. 

Таким образом, Африка стала средоточием наиболее острых проблем и противоречий 

современного мира. После освобождения от колониальной зависимости страны континента 

стали аренойборьбымеждусверхдержавами, полигоном для проведениясоциально-

экономических экспериментов. Все моделиразвития (социалистическая ориентация, 

индустриализация, интеграция и мировую экономику и др.), которыми пытались следовать 

страны Африки, оказались мало эффективными. В настоящее время проблемы континента 

стали все более проявляться как глобальные, которые невозможно решить только 

африканським странам. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.  

 

МОБИЛЬДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕУ ӘРЕКЕТІН ЖЕТІЛДІРУ 

 

Қазіргі өмірімізге дендей еніп кеткен Интернеттің қарыштап дамуымен онлайн 

режиміндегі қарым-қатынастың негізінде пайда болған виртуалды әлем, әлеуметтік 

қарым-қатынастың жаңа модельдері тұтынушының тілдік біліміне, тілдік жағдайына елеулі 

әсерін тигізуде. Қазіргі таңдағы ең үлкен ақпараттар көзі – Интернеттің арқасында адамдар 

жаңа түр, жаңа мазмұнда виртуалды қарым-қатынасқа түсіп, айналасына құндылықтары мен 

қызығушылықтары ортақ қолданушыларды топтастырды. 

Электронды құралдардың көмегімен байланыс орнатып, шегарасыз ақпараттық 

кеңістікті қалыптастырды. Сөйтіп тілді жүзеге асыру аясының жаңа коммуникативті ортасы 

– Интернет – тілдің өмір сүру формасы мен қарым-қатынас жасаудың жаңа әдіс-тәсілдеріне 

жол ашты.  

Тілді оқыту мен бақылау үдерісін ұйымдастырудың осындай бір түрі – мобильді оқыту 

болып табылады. Ол мобильді байланыс құралдарын (смартфон, планшетті компьютер және 

т.б.) пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Студенттердің аталған құралдар арқылы кез 

келген орында, қалаған уақытында тілдік дағдыларды, сонымен қатар сөйлеу шеберлігін 

http://wikiwhat.ru/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://wikiwhat.ru/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://wikiwhat.ru/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.onlinedics.ru/slovar/%20pol.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/%20pol.html
http://fshq.ru/The_political_system_of_Egypt_2.html
http://fshq.ru/The_political_system_of_Egypt_2.html
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дамытуына және жетілдіруіне болады.  

«Мобильді оқыту» термині «қашықтықтан білім беру» ұғымымен тығыз байланысты. 

Мұнда оқытушы мен студенттің өзара қарым-қатынасы қашықтықтан жүзеге асып, оқу 

үдерісіне тән компоненттер (мақсаты, мазмұны, әдіс-тәсілі, ұйымдастыру формасы, оқыту 

құралдары) түгел қамтылады.  

Шетел тілін оқыту практикасындағы мобильдік технологиялар: электронды пошта,  

викитехнология, блог-технология , подкаст, веб-форум, лингвистикалық корпус, электронды 

сөздіктер, ақпараттық-анықтамалық Интернет-ресурстар, синхронды видео-интернет-

коммуникация құралдары мен навигаторлардың біразы қазақ тілін оқытуда да қолданылады. 

Оның әрқайсысы өзінің керемет дидактикалық ерекшеліктерімен, әдістемелік қызметтерімен 

танымал. Тілді үйретуде қатысымның: әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби 

білім және т.б саласын және тілдік тұлғаның сөйлеу шеберлігі мен дағдысын 

қалыптастыруда таптырмас құрал.  

Алайда осы заманауи технологиялардың бар екенін білгенімізбен, жеткілікті қолдана 

алмайтынымыз өкінішті. Ол үшін сабақ беретін аудитория заманауи құралдармен 

жарақталып, интернет-ресурсқа жылдам қолжетімділік қажет. Профессор Р.Әмір айтқандай: 

«Қазақ тілінің бұдан былайғы өрісі оның ақпараттық мазмұнының құнарлығына, сол 

ақпаратты жеткізу, хабарлау, мәдениетінің дәрежесіне бағынышты» [1]. Сонда 

«республикадағы білім беру жүйесінің сапасына көңіл толмайтын» көзқарастар өзгеріп, 

«қазақ тілінің позициясына нұқсан келмес» [1] еді.  

Бір мақала көлемінде аталған мобильді технологиялардың барлығына тоқталу мүмкін 

емес, сондықтан алғашқы үшеуін қарастырып, олардың тіл аспектісі мен сөйлеу әрекеті 

түрлерін дамытуға тигізетін ықпалына назар аударайық.  

Желі коммуникациясында аталып көрсетілген қарым-қатынас формалары техниканың 

сан қырлы мүмкіндіктеріне байланысты ерекше жүйеге айналу үстінде. Әсіресе тілдің 

тұрмыстану формасының Интернет көмегімен жасалған қарым-қатынас кезіндегі көрінісі 

ерекше назар аудартады, себебі, коммуниканттардың барлық репликасы (сөздері) 

графикалық формада тіркеліп қалады, яғни «жазылады». Бұл фактінің нәтижесінде әртүрлі 

желілік баспалардың корреспонденттері мен Интернеттің белсенді қолданушылары 

қарсыластарымен дауласа отырып, желілік қарым-қатынастың ең бір оңтайлы, маңызды 

ерекшелігінің бірі ретінде эпистолярлы жанрдың қайта өркендеуін айтады. Осыған орай, 

коммуниканттарға аса қажет қабілет деп жазбаша тілде жеткізу кезінде ойды нақты әрі 

айқын беру саналады. Дегенмен, тілші ғалымдар (лингвистер) бұндай көзқарасты одан әрі 

талдамайды, себебі, сөйленіс, тілдің ауызша және жазбаша формасы тек әртүрлі 

материалдық негіздің болуымен ғана емес, сондай-ақ олардың жеке табиғи болмысындағы 

әртүрлі ерекшеліктерге байланысты екенін түсіндіреді. Себебі олардың екеуінің табиғи 

болмысында тілдік көрінісін жарыққа шығару механизмдерінде де айтарлықтай 

ерекшеліктер болады және оның жүзеге асуы шарттарында да өзгешеліктер байқалады. 

Интернет - бүкіләлемдік ақпарат сервері. Бүгінгі күні Интернет немесе жаһандық желі 

тек ақпаратты (мәліметті) жеткізу құралы ғана емес, сондай-ақ дүние әлеміндегі адамның 

бағыт-бағдарын айқындап отыратын, адамдарды бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіретін  

маңызды құралдардың бірі болып саналады. Соған сәйкес адам өмірінің қарқынды ырғағына 

үнемі сәйкес болып отырады. Адам желі арқылы пайдалы ақпараттарды аша алады, өмірлік 

серігін, саяхатқа шығатын жолсерігін табады, ұтымды сатып алу, сату әрекеттері болады, 

жұмыс жасап пайда табады, әскери келіміс-шарт жасайды, әйгілі немесе танымал болады, 

қызығушылық мүдделері ортақ жандармен сұхбаттаса алады т.б. Адамның осылайша 

желілер әлеміне еніп, ықпалдасуы, тікелей қатыстылығы әртүрлі білім саласындағы 

зерттеушілердің қызығушылығын оятпай қоймады. 

Жалпы Интернет дегеніміз – компютерлік желілердің ақпарат алмасуға арналған 

бүкіләлемдік қауымдастығы, бір-бірімен телекомуникация арналары (телефон, радио, 

жасанды жер серігі көмегімен байланыс) арқылы мәлімет алмасатын әртүрлі аймақтағы 

компьютерлік желілердің біріктірілген тарабы интернет деп аталады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D0%BB%D1%88%D1%96_%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D1%96&action=edit&redlink=1
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Тілімізге әрқашан болатын әртүрлі құбылыстар алдымен ауызекі тіл негізінде 

танылады, себебі ол қоғаммен, әлеуметтік өмірмен тығыз байланысты. Сондай-ақ жазбаша 

сөздің және ауызекі тілдің ара қатынасын анықтау, яғни тіл мен сөйлеудің өзара қарым-

қатынасын, айырым тұстарын анықтау сынды көптеген проблемаларды сөз етуге болады. 

Осындай мәселелердің бірі «интернет тілі» проблемасы. 

Интернеттегі локалды желі арқылы таралатын интернеттің мына жанрлары адамдар 

арасында жиі қолданылады: 1) Чат-коммуникация; 2) Форум-коммуникация; 3) Электронды 

пошта-коммуникация; Бұдан басқа интернетте мынадай қосалқы коммуникация түрлері бар: 

блогтар, уики-жобалар (Уикипедия, уикибілім), интернет-дүкен, интернет-аукцион, 

электронды почта, жаңалықтар топтамасы (негізінен, Usenet), файл-алмасу желілері, 

интернет-радио, интернет-теледидар, IP-телефония, мессенджерлер, FTP-серверлер, іздеу 

жүйелері, интернет-жарнама, төлеу жүйелері т.б. 

Бұл коммуникация түрлеріне тоқталмай-ақ жоғарыда аталып көрсетілген локалды желі 

ішіндегі чат, форум және электронды поштадағы қарым-қатынас әрекеттеріне ерекше 

тоқталуға болады. 

Вики-технологиялар арқылы қалыптасатын сөйлеу әрекеттеріне назар аударайық.  
 

Сөйлеу 

әрекетінің 

түрлері 

Сөйлеу шеберлігі 

Жазылым 

- Оқиғалар/факті/жағдайларды сипаттау; 

- мәліметтерді хабарлау; 

- жеке көзқарасын білдіру; 

- өз елінің және басқа елдің әлеуметтік-мәдени келбетін көрсету; 

- өз көзқарасын айту және дәлелдеу;  

- оқыған/тыңдаған/көрген ақпараттардан өзіне қажеттісін белгілеп алу; 

- түсініктеме/толықтыру жасау; 

- түрлі дереккөздерден алған ақпаратты жинақтау; 

- әдеби кейіпкерлер мен тарихи тұлғаларға мінездеме беру. Қорытынды 

жасау.  

- қазіргі кезеңдегі факті/оқиғаларды бағалау;  

- түрлі сауалнамаларды (вики-серверге тіркелгенде), үлгілемелерді 

толтыру;  

- шағын/толық жоспар (вики-парақшаны жоспарлағанда) құру;  

- іскери хаттар жазу;  

- баяндама мен хабарлама жазу; 

- пікір жазу және шолу жасау;  

- эссе (сипаттама, хабарлама, дәйектеме, салыстырма түріндегі) жазу;  

- кәсіби және әлеуметтік тақырыптарға шағын мақала жазу 

Айтылым 

(вики-құжаттар

мен жұмыс 

істеу 

барысында) 

- Әңгімеге қатысу; 

- оқиғаларды сипаттау, фактіні айту; 

- өз елінің және басқа елдің әлеуметтік-мәдени келбетін айту; 

- өз көзқарасын айту және дәлелдеу; 

- мәлімет сұрау және алмасу, 

- қызықтырған ақпаратты нақтылау үшін әңгімелесушіден сұрау; 

- әңгімелесу барысында бастама көтеру; 

- түсініктеме/толықтыру енгізу; 

- түрлі жағдайдағы көңіл-күйін білдіру;  

- оқыған/тыңдаған/көрген ақпараттардан қысқаша толық айтып беру; 

- әдеби кейіпкерлер мен тарихи тұлғаларға мінездеме беру; 

- шешім жасау; 

- қазіргі кезеңдегі факті/оқиғаларды бағалау.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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«Тіл – адамның адамдық белгілерінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Осы дүниядағы 

адамдар тілінен айырылып, сөйлеуден қалса, қандай қиындық күйге түсереді» [7]. 

Блог-технологияның тілді үйретудегі әдістемелік қызметі мен дидактикалық қызметіне 

назар аударайық: 

Блог-технологияның 

дидактикалық  

қызметі 

Блог-технологияның тілді үйретудегі  

әдістемелік қызметі 

Жариялылық  

(Блог бір-бірінен 

қашықтықта орналасқан 

жобаға қатысушылардың 

барлығына қолжетімді) 

 

Блог кез келген нүктедегі Интернет-жобаға қатысушыға қолжетімді 

болғандықтан, аудиториядан тыс топтық жұмыстарды 

ұйымдастыруға, тіл аспектісінің (лексика, грамматика), сөйлеу 

әрекетінің (оқылым, жазылым) түрлерін дамытуға, сондай-ақ 

әлеуметтік-мәдени, мәдениаралық құзыретті  дамытуға қолайлы.  

Желілік 

(өзгертулер мен 

толықтырулар 

хронологиялық реттілікпен 

орналасқан) 

 

Блогта автордың (модератордың) ақпараты (мәтіндік, фото-, видео-, 

аудио-) хронологиялық тәртіпппен беріледі. Блогтағы бұрын 

жарияланған мәліметтер түзетілмейді, өзгерту жасауға болмайды. 

Модератор оны тек өшіре алады. Блог-технологияның мұндай 

дидактикалық қасиеті тіл үйренушінің сөйлеу әрекетін дамытуға 

мүмкіндік беріп, әрбір тілдік тұлғаның жеке жұмыс жасауына және 

қолданушылар арасындағы желілік қатынасты ұйымдастыруға жол 

ашады.  

 

Авторлық және 

модерациялау 
(Блог авторы да, модератор 

да бір ғана адамнан тұрады) 

 

Блог авторы бір ғана адамнан тұратындықтан, модератор қызметін 

де атқарады. Ол блогтың мақсатын, тақырыптық бағытын анықтап, 

басқа да қолданушылардың материалдарын (мәтіндік, графикалық, 

аудио-, бейне-) орналастыруды үйлестіреді. Қажет деп тапса, 

талапқа сай емес материалдарды өшіре алады. Сөйтір 

блог-технология оқыту үдерісіне қатысушының әрқайсысының 

«үніне» назар аударады, жеке, топтық жұмыс жасауға ықпал етеді.  

Мультимедиалық (блог 

контентін құруда түрлі 

форматтағы материалдарды 

(мәтіндік, графикалық, 

сурет-, бейне-, 

аудиоматериалдар) қолдану 

мүмкіндігі 

Блог-технология түрлі форматтағы материалдарды (мәтіндік, 

графикалық, сурет-, бейне-, аудиоматериалдар) пайдалануға 

мүмкіндік береді. Бұл – тіл байлығын арттыруға және 

әлеуметтік-мәдени материалдарды пайдалануға, эссе, пікір жазуға, 

шолу жасауға берілетін мүмкіндік.  

Кесте П.В. Сысоевтің «Блог-технология в обучении иностранному языку» мақаласынан алынды.  

 

Қорыта келгенде, қазақ тілін екінші тіл ретінде меңгертуде заман көшінен қалмай 

мобильді технологияларды жиі қолданып отыру коммуникативтік құзыреттілік аспектілерін 

қалыптастыруға септігін тигізеді.  
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NATIONAL – CULTURAL SPECIFICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

REPRESENTING THE CONCEPT “WEATHER” (ON THE BASIS OF KAZAKH, 

RUSSIAN, ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES) 

 

Five main priorities of “Kazakhstan’s third stage of modernisation” were set out by 

NursultanNazarbayev, the President of Kazakhstan, in his annual address to the nation. The five 

priorities are:acceleration of technological modernisation of the economy, improved business 

environment, macroeconomic stability, improved quality of human capital and institutional reforms, 

including improved security and more action to tackle corruption[1].  

Gradual transition to trilingual education is one of the issues of the fourth priority. Studying a 

foreign language a person enters a new national culture. Knowing phraseological units of the target 

language is very essential, since they carry its national – cultural peculiarities.  

Phraseological unitsarelexically indivisible language unitswitha stable structure, constant 

lexical componentswhich represent a single integral meaning. They areintroduced into the speech as 

a ready-made unit. 

Since the ancient times people have tried to investigate our enigmatic planet and find the 

language of Nature. This is obviously reflected on linguistic phenomena that were transmitted 

through many generations.Weather is a universal concept which is of great value both for individual 

and community. People could decode its signs, forecast and even describe people and objects 

through natural phenomena. Thus, in course of time many expressions in various linguistic means, 

namely phrases and idioms, proverbs and sayings were coined in the languages. Phraseological 

units of the concept “weather” also have become an integral part of the language, and the range of 

usage of such idioms is wide. 

The Kazakh people had a nomadic way of life for centuries. That is why they were whole 

with nature.. Due to this fact great number of phraseological units on topic weather can be found in 

the language. 

It seems to us, that wind had the greatest influence on the Kazakh people, since the majority 

of idioms consist namely of this word. The Kazakh people differentiated different types of wind 

using colours: қоңыр (самал) жел (brown wind) - pleasant breeze, қызылжел (red wind) - hot 

wind, қаражел (black wind) - cold wind. Wind is characterized by its speed, power and direction. 

These qualities were reflected on language, and are used to describe people, animals and things: 

жел жетпейтінmeansvery fast, жел аяқ, жел саңлақ andжелқуықжылқыare used to denote 

fast horses, желдей зулады means to rush. Wind is treated as inspiration, giving people strength to 

do something: көңіліне жел берді, жел бітті mean to be inspired, to gather heart, cheer 

up,желкөңіл means high spirits with hope. Wind is also treated as a stimulus and cause of 

something. For instance, “Желдауылдың шақырушысы”literally meanswind is a harbinger of the 

storm,“Көлді жел қозғайды, ойды сөз қозғайды”- wind sets in motion the lake while the word 

sets in motion the thought, “желтұрмаса, шөптіңбасықимылдамайды”means “there is no smoke 

without fire”. The lexeme wind can be also used to talk about meaningless talk:жел сөзverbiage, 

chatter,and aузы желдей еседіdenotes a chatterbox. The following idioms signify emotional state 

of humans: Желдей есті/Көңілі желдей есті – to exult, жел бітті – to get excited. The lexeme 

wind is also treated as difficulties, suffering:if people feel the pain, suffer they say жауырынан 

жел өтті, if not - “Бетін жел қақпады, маңдайын күн шалмады”. 

The second mostly used lexeme is “Күн” (Sun). It can be explained by the fact that the sun 

has a special figurative significance in the minds of the Kazakh people. They treat it as “creative 

hero” that renews the Earth, reorganizes, adorns the world, and provides heat. The lexeme “күн” 

signifies woman’s beauty. It can be seen from the following examples:  айдай аузы, күндей 

көзі,Ай мен күндей әлемге бірдей, Бірі күн, бірі ай,күн шалмады.Күн тимеген, жел 
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тимегенmeans cherished. Since the sun do not shine all the day and it sets, in some idioms it 

carries the idea that everything tends to end. For instance, күні батты means to lose interest, 

батар күнмен батты - to die. The lexeme “күн” is widely used in describing people, their 

lifestyles. We can see it from the following examples: күн жаумай-ақ су болды which literal 

meaning is someone became wetwithout rain that describes a man who considers himself unhappy 

for no reason;күн жоқта кісімсінер жұлдыз бен айliterally means when there is no sun, the stars 

and the moon begin to get big, that is a person who is aclever among fools;lazy person whodoes not 

want to do physical work is called күн тимес (untouched by the sun). If someone drags on a 

miserable existence, the Kazakh use күн жебелеу. If someone is full of joy then he is described by 

the idiom күндейбалқып, судайтасыпотыру melt like the sun, poured out like water. 

Russiais known for its severe winters with harsh frosts. Due to this fact the lexeme “мороз” 

can be found in a lot of phraseological units. The proverb “Зимабезморозанебывает” clearly 

shows the distinctive feature inherent in the climate of Russia. In most of phraseological units this 

lexeme is used in its literal meaning. Tрескучий мороз - ringing frost, хоть волков морозь- very 

cold,“Такой мороз, что звезды пляшут” literally means it is so cold so that stars are dancing. 

Idioms and proverbs with figurative meaning are:морозпокоже - to feel a shiver, a chill from 

excitement or fear,cморозитьглупость- to say something ridiculous. The lexeme “лёд” – “ice” can 

denote deception, unreliability. It can be seen from the following proverbs: “Вешний лёд 

обманчив, а новыйдругненадежен” carries an idea of not judging a person by first impression. 

The Russian people associated it with the fact that ice has high transparency and seems strong, but 

this ice is not reliable in the spring. A new friend - is not tied to a person by strong chains of debt 

and obligations yet, so that person can not really count on him. 

The idiom последождичкавчетверг means unknown when or never. In olden times, 

Thursday was dedicated to Gromov's day. On this day, the Slavs prayed for rain to their stern god 

Perun. But it did not rain. Hence, the idiom acquired its meaning. 

Having such unpredictable weather, the English use it in their daily topics quite often. Most of 

idioms have negative meaning. It can be seen from the following examples: a fair-weather friend is 

said to be someone who remains a friend only when things are going well but abandons others 

during times of trouble or difficulty. 

The frequency of the 'wind' lexeme in the phraseological fund of the English language can be 

explained by the features of life of the English people. It is known that the history of the English 

people life is closely connected with the sea. 

The change in wind direction affects the weather in the British Isles, making it unpredictable 

and changeable. Knowing the direction of the wind is important when seafaring. The direction of 

the wind can not be changed, it is not subject to the will of man, and the wind can only be observed 

and accounted for in its economic activities. These and other features of the perception of "wind" in 

the worldview of the English can be observed in the proverb 'The wind can not be caught in a net' 

that emphasizes the quality of the wind, as its changeable and elusive character. The lexeme “wind” 

is widely used in describing people and things. A person (not necessarily elderly) who is thought to 

speak at too great a length or to say little of value, often with an air of pretentious authority is 

considered to be a windbag, because wind is just air, air is nothing. Great Britainis known to have 

heavy precipitation throughout the year. This fact has found a reflection in their language. The 

lexeme “rain” is in the second place of the usage. There is no doubt that anyone may get sick and 

tired of rain, but it can be seen from some proverbs that the Englishmen are quite optimistic people. 

For instance, “After rain comes a rainbow” that means after difficulties and problems, good times 

are to come, “In every life a little rain must fall”- everyone can experience difficulties in their life, 

life cannot be always perfect. 

 But still, phraseological units with negative meaning of rain prevail in the language. 

Something is rained off when it is delayed, postponed, or canceled due to the rain. Hence the 

postponed event is called rainout. Rain on someone’s parade means to ruin someone’s planned 

event. Rainy day is a time of need, especially when someone really needs money. So there is such 

proverb as “Save it for a rainy day”. Even though the Englishmen may experience heavy rainfall, 

http://poslovicy.ru/pro-zimu/
http://poslovicy.ru/pro-zvezdy/
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sometimes it seems to be a bit exaggerated. It can be seen from the well known idioms such as it 

rains cats and dogs, it rains buckets or pitchforks. Also there is a proverb “It never rains but it 

pours” that means misfortune never comes alone. 

Germany receives quite a large amount of clear sunny days. However, during the year the 

weather in Germany is often changeable: even at the height of summer, warm and sunny days can 

be drastically replaced by cool and rainy days. “Sogar auf der SonnegibtesFlecken” means even the 

Sun has spots, “die Sonnebringtes an den Tag” means the truth will be revealed, 

“Nach Regen kommt die Sonne” means that after rain comes the sun. Since there are usually cloudy 

days, it was reflected on language: ausallenWolken fallen to be flabbergasted,auf Wolkesiebensein 

means to be on cloud nine, schwarzeWolkenstehen am Ehehimmelblack literally - clouds have 

thickened over one’s marriage, which means the spouses have some problems. Snow here falls very 

rarely, quickly melts. That is why snow is associated with something that happened very quickly or 

a long ago. The following idioms can prove it: Schnee von gesternmeans old news, im / 

ausdemJahre Schnee/anno Schnee a long time ago, very old;wie Schnee an der Sonne schmelzen 

means to melt like snow in the sun. 

As a result of lexical-semantic analysis of the compared languages we found out that there are 

idioms describing natural phenomena, weather changes, character, mood, life experience, blessing, 

appearance, ability, and descriptive idioms, positive and negative actions.  

In Kazakh worldview the concept of “Weather” exalts industriousness and prosperity, and 

signifies it as something which has its time.In Russian worldview it has static and neutral connotation, 

as well as the dominant perception as a decisive factor, which is not subject to the human influence.In 

the English worldview this concept realizes sign of processuality, and has a negative connotation, 

implying something unpleasant, something that one need to survive.In German worldview this concept 

implies something that is created by God and beyond the human control. 

Through observation of four different nations from completely different climate conditions, 

we came to the conclusion that people’s values, attitudes, way of thinking and even character are 

somehow influenced by the conditions of weather. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ АТАУЛАРЫНЫҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ономастика саласында енді-енді бел алып, зерттеле бастаған тың бағыттың бірі – 

идеоним. Бұл термин туралы бірқатар ғалымдар түрлі анықтама да берген. 

Атап айтқанда, А.В. Суперанская және т.б. мынандай анықтамасын кездестіреміз: 

«Идеонимдер, яғни, рухани мәдениет шығарма атаулары (ән, би, ертегі) өздері қалыптасқан 

микрожүйеден тыс белгілі бола бастады». 

Қазақ идеонимдерін жинақтап, жүйелі талдау жұмыстарын жүргізу қазақ тілі білімін, 

қазақ ономастикасын тың деректермен толықтыра түседі. Сол себепті біз өзіміздің 

жұмысымызда қазақ мерзімді баспасөз атауларын, қазақ тіліндегі көркем туындылардың 

http://www.dict.cc/english-german/The+truth+will+out.html
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атауларын жинап, олардың лексикалық, грамматикалық тұрғыдан сипаттап, қойылу 

себептерін ашып, туынды атауы мен шығарма арасындағы байланысты айқындамақпыз. 

Атау тағылған объектінің негізгі белгілеріне қарай идеонимиялық жүйеде гиперо-

гипонимдік қатынас байқалады, олардың атаулары аталмыш жүйені құрайды. Ең алдымен 

адамның ойлау қабілеті мен оларға атау беру уәжінің ерекшелігіне қарай әр объекттің 

қайталанбайтындығын атап өту керек [1]. 

Сонымен қатар, лексикалық бірліктерді, тілдік құбылыстар мен үдерістерді, олардың 

уәж, уәжділік ерекшеліктері тұрғысынан қарастыратын лингвистикалық зерттеудің арнаулы 

саласы – уәжтану қарқынды дамып келеді. «Уәжтану» терминін ең алғаш рет орыс лингвисі 

М.М. Гинатуллин 1973 жылы қорғаған «К исследованию мотивации лексических единиц» 

диссертациясында қолданған. Ғалым: «Уәжтану – лексикологияның саласы. Уәжтанудың 

міндеті – атау беру кезіндегі сөз бен зат арасындағы байланыстарды және тіл дамуының 

белгілі бір кезеңіндегі сөздердің уәжділік күйі мен деңгейін зерттеу» деп анықтама берген 

[2]. Біз осы мақалада мерзімді баспасөз атауларының тілдік ерекшеліктеріне тоқталдық.  

Баспасөз - халық арасында әртүрлі ақпараттар тарата отырып, қоғамдық пікір 

қалыптастыруға, саяси жұмыстар жүргізуге, мемлекеттің, әлеуметтік топтардың не 

жекелеген тұлғалардың мүдделі мұраттарын танытуға қызмет етеді. Олар шығармалық-

өндірістік процестердің ұйымдастырылу ерекшеліктеріне, тақырыптық-мазмұндық 

бағыттарына, әкімшілік-аумақтық бөлініс деңгейлеріне, оқырмандар аудиториясының 

сипатына, т.б. белгілеріне орай бірнеше түрлерге жіктеледі. Мерзімді баспасөздің ең негізгі 

әрі көне түрлерінің бірі – газет.  

Газет атауларын таралу аймағына қарай: ұжымдық, аймақтық, республикалық деп 

бөлсек, бағытына қарай: қоғамдық-саяси, спорт, мәдениет, өнер, денсаулық, сондай-ақ, 

кезеңдік сипатына қарай: ХХ ғасыр басындағы газет атаулары, кеңестік кезең (1920-1940 

жылдар аралығындағы газеттер, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы газет атаулары, 1950-1980 

жылдар аралығындағы газет атаулары) және тәуелсіздік алғаннан кейінгі газет атаулары 

сынды топтастырылады. 

Тарихтың кеңестік кезеңі Алаш һәм Алашорда туы астында ұлт бірлігін нығайту 

жолындағы ұмтылыспен және қазақ автономияшылдары қозғалысының жеңілуімен, Бірінші 

дүниежүзілік соғыс, 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісті басып-жаншу, 1917 жылы 

революция және Азамат соғысы салдарынан күйреген шаруашылықты соғыстан кейін 

қалпына келтірумен ерекшеленді. Сол кеңестік (социалистік) кезеңнің өзінде шығып тұрған 

басылымдар қатарына «Социалды жол», «Социалды еңбек», «Социалды құрылыс»,  

«Социалды майдан»,  «Социалдық еңбек», «Социализм майданына аттаналық», 

«Социалистік Қазақстан»,  «Социалистік қарқын»,  «Социалистік құрылыс»,  «Социалистік 

майдан»,  «Социалистік мал шаруашылығы»,  «Социалистік табыс»,  «Социалистік шаруа» 

газеттері жатады. 

Тарихтың кеңестік кезеңіндегі мерзімді басылымдар әлеуметтік-экономикалық, 

ауылшаруашылық жағдайы, халықтың тұрмыс-тіршілігі мәселелерінен хабардар болған [3]. 

Республикалық қоғамдық-саяси бағыттағы газеттер қатарындағы басылымның бірі - 

«Егемен Қазақстан» газеті. «Егеменді» жаңа дәуірмен бірге қолданысқа жаңа ене бастаған 

сөз болатын. 1993 жылдың 1 қаңтарынан лингвистердің пікірлерінен туған талқылаудан 

кейін газеттің бас редакторы Әбіш Кекілбаевтың ұсынысымен басылым атауындағы «-ді» 

жұрнағы алынып, басылым атауы «Егемен Қазақстан» болып өзгерді. Газетке «Егемен 

Қазақстан» атауының берілу себебі – Қазақстан мемлекетінің егеменді ел болуының 

мәртебесіне орай, қазақ елінің тек қана бейбітшілікте өмір сүруіне нық сенім білдіретін, тек 

қана қазақ тілінде қызмет атқаратын елдегі нөмірі бірінші басылым. Тарихы, беделі, 

қоғамдық пікірге ықпалы зор, бейресми түрде ол елдің бас газеті деп аталады. 

«Жас Алаш» - жастарға арналған республикалық басылым. Басылымға «Жас Алаш» 

атауының берілу себебіне қазақ халқының ауыз бірлігіне, елдің, жердің тұтастығына 

меңзейтін ұран негіз болған. 2008 жылдың 28 қаңтарынан бастап аталған басылымға ұқсас, 

республикалық, қоғамдық-саяси ақпараттық «Алаш айнасы» басылымы жарық көре бастады. 
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«Алаш айнасы» газеті аз ғана уақыт ішінде ақпарат кеңістікте өз оқырмандарын таба білді. 

Негізінен республикалық басылымдардың, оның ішінде қоғамдық-саяси бағыттағы газет 

атауларының саны көпшілік екені де сөзсіз [4]. 

Ендігі кезекте аймақтық газеттерге тоқталсақ. Шығыс Қазақстан облысында кең 

тараған, атқарушы билік қызметін, облыстың әлеуметтік-экономикалық ахуалын, мәдени-

спорт мәселелерін кеңінен жариялайтын қоғамдық-саяси газет - «Дидар» газеті. 1931 жылдан 

бері Алтайдың асыл мұрасына айналған «Дидар» газеті бүгінде 85 жасқа толып отыр. Қазақ 

елінің ғасырға жуық өмірінде қоғам айнасы болып келген басылым адам ғұмырымен бірге 

өмір кешіп келеді.  

«Дидар» газетінің алғашқы саны «Жұмысшы» деген атпен Риддер қаласында 1931 

жылғы 24 қазанда шыққан. 1939 жылдан бері Өскемен қаласында «Социалистік Алтай», 

«Большевик Алтая», «Алтай большевигі», «Коммунизм туы» деген атаулармен шыққан. 1990 

жылғы қарашадан бері «Дидар» деген атпен шығып келеді. Өзінің тарихи жолында газет 

өлкеміздің жылнамасын жазған басылым ғана емес, әрқашан ұлт мүддесі мен халқымыздың 

биік мақсатын көтере білген басылым ретінде сақталады. 

Сондай-ақ, бүгінгі қоғам арасында өзіндік орны бар, мемлекетік тіліміздің дамуына 

үлесін қосып жүрген басылымдардың бірі - облыстық «Алдаспан» газеті 2010 жылдың 30 

желтоқсанынан бастап шығады. Мұнда облыс пен қала өміріндегі оқиғалар әрдайым көрініс 

табады. «Алдаспан» газетінде аудан және қаладағы тың жаңалықтарды, қоғамдағы орын 

алып жатқан әлеуметтік мәселелерді, мәдени-ұлттық салт-дәстүрлерді, салауатты өмір 

салтын қалыптастыру жайлы және т.б. маңызды ақпараттарды ашып көрсететін  

айдарлар бар. 

Газет-журналдар атауларын лексикалық тұрғыдан төмендегідей жіктеуге болады: 

1) Қоғамдық идеологияға байланысты атаулар: «Егемен Қазақстан», «Социалды жол», 

«Социалды еңбек», «Социалды құрылыс», «Социалды майдан», «Социалдық еңбек», 

«Социализм майданына аттаналық», «Социалистік Қазақстан»,  «Социалистік қарқын»,  

«Социалистік құрылыс»,  «Социалистік майдан»,  «Социалистік мал шаруашылығы»,  

«Социалистік табыс»,  «Социалистік шаруа», «Ана тілі», «Айқын», «Қазақ әдебиеті». 

2) Мерзімді баспасөз ұстанымын, бағытын, қызмет сипатын атауға байланысты: 

«Алдаспан» - шындық, ақиқатты айту, «Ара» - қоғам өміріндегі кемшіліктерді, шаруашылық 

салаларындағы қырсыздықтар мен жауапсыздықтарды, адам бойындағы жағымсыз 

қылықтарды батыл әшкерелеу. 

3) Кімге арналғандығына байланысты атаулар: «Балдырған», «Пионер», «Қазақстан 

мұғалімі», «Қазақстан әйелдері», «Аңыз адам», «Жұлдыздар отбасы», «Айбын», «Ұстаз 

әлемі», «Жаңа әлем жастары». 

4) Орналасқан жеріне байланысты атаулар: «Қалбатау тынысы», «Ұлан таңы», «Семей 

таңы», «Менің Өлкем», «Курчатов көкжиегі», «Менің өлкем – Риддер», «Бесқарағай 

тынысы». 

5) Жалпы тұрмыстық атаулар: «Рауан», «Дидар», «Достық», «Мөлдір сана», «Серке», 

«Ақбұлақ», «Арай», «Жұлдыз». 

Қорыта келгенде жалпы мерзімді басылым атаулары қоғамның өмірі жайлы сыр 

шертіп, әлеуметтік мәселелер туралы түсінік қалыптастырады. Газет атаулары өмір 

тіршілігімен астасып жатады. Кез келген басылым атауы  өзі зерттейтін, саралап, сараптама 

жасайтын обьектінің айналасында қойылады. Ал оқырмандар мерзімді баспасөздің 

атауынан-ақ оның сипатын байқап, ой-пікір қалыптастыра алады.  
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ХАЛЫҚ ӨЛШЕМДЕРІН БІЛДІРЕТІН ТҰРАҚТЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ 

ТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ 

 

Қазақ тіліндегі тұрақты сөз тіркестері – тіл ішіндегі өз заңдылықтарына сәйкес өмір 

сүретін айрықша категория. Олардың әр алуан ірілі – ұсақты ерекшеліктері мен айырым 

белгілерін саралай зерттейтін дербес пән – фразеология. Фразеология термині (грек. phrasis – 

сөйлемше және logos – сөз, ілім сөздерінен шыққан) қазіргі тіл білімінде екі мағынада 

қолданылады. Бірінші, тілдің фразеологиялық құрамын зерттейтін саласы, екінші, белгілі бір 

тілдегі фразеологизмдердің жиынтығы дегенді білдіреді [1]. 

Тұрақты сөз тіркестері – тіліміздің бөлінбес бір бөлшегі, құрамындағы сыңары тұрақты 

болып келетін, қолданысқа әрдайым дайын тұратын сөз тіркестері болып табылады. 

Фразеология тіл білімінің жеке бір саласы ретінде ХХ ғасырдың 40 – жылдары Кеңес 

тіл білімінде қалыптаса бастаған. Оның теориялық негіздері ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың 

басында орыс ғалымдары А.А.Потебня, И.И.Срезневский, А.А.Шахматов, Ф.Ф.Фортунатов 

т.б. еңбектерінде салынған. Жалпы тіл білімінде фразеологизмді зерттеудің ең алғашқы 

теориясын құраған француз ғалымы Ш.Балли (1905) болып табылады. Фразеологизмдерді 

жеке пән ретінде қарастыруды ұсынған орыс лингвисті Е.Д.Поливанов (1931) болса, ХХ 

ғасырдың 40-50 жылдарында В.В.Виноградов еңбектерінде орыс тілі фразеологизмдерін 

топтастырудың қағидасын ұсынған. Оның идеясын Н.М.Шанский ары қарай дамытты[1]. 

Ендігі кезекте тұрақты тіркестердің танымдық сипатын анықтау үшін, алдымен «халық 

өлшемдері» ұғымына түсінік берейік. 

Халық өлшемі – бір нәрсенің көлемін, салмағын анықтайтын өлшеу бірлігі. «Халық 

айтса қалып айтпайды» дегендей халық өлшемі анық өлшем десек қателеспейміз. Өйткені 

оны ата – бабаларымыз сан ғасырлар бойы қолданып және сол арқылы өлшем негіздерін 

жасаған. Енді халық өлшемдерінің негізгі түрлеріне жеке – жеке тоқталайық. Мұны 

халықтың өзі белгіленгеніндей, «салмақ өлшемдері, көлем өлшемі мен мөлшері, ұзындық 

өлшемі, қашықтық өлшемі, уақыт және мезгіл өлшемдері» деп бөлуге болады [2]. 

Халықтық өлшемдер тым ерте кездерден қолданыла бастаса да, күні бүгінге дейін тіл 

қолданысынан шықпай өлшем мағынасындағы ұғымды бейнелеп, баяндаудың бір тәсілі 

болып саналады. Халық өлшемдеріне байланысты Ә.Қайдар, Е. Жанпейісов, Ә.Болғанбаев, 

Ғ.Қалиев, Б.Қиянатұлы, Е.Аққошқаров және басқа көптеген ғалымдардың танымдық 

мақсаттағы зерттеулері мен ғылыми мақалалары жарық көрді. 

Қазақ тіліндегі халықтық өлшем атауларын төмендегіше топтастыратын болсақ: 

1. Салмақ өлшемі 
Салмақ өлшемдерін халық былайша жіктеген: мысқал (1 гр); қадақ (750 гр); келі (1 к); 

пұт (16 кг); батпан (100 кг). 

Мысқал – Шығыс елдерінде көп тараған салмақ белгісі. Бүкіл араб елдерінде, Индияда 

және Шығыс Африкада, Орталық Азия мен Қазақстанда қазыналық өлшем ретінде 

пайдаланылған. 

Қадақ – кей әдебиеттерде 200 грамға тең салмақ өлшемі. Мысалы: Әйелдердің жол – 

жорасын Ұлпан оң қолынан үлестірді: кілем, текемет, киіз, бір-бір қадақ қашаннан жатқан 

қағаз шай … - бәрібір таусылар емес. 

Батпан - әр елдің өлшемі әртүрлі. Бір батпанда 100 кг ауырлық болады.  Мысалы: Бұт 

болдым деп мақтанба, онан да ауыр батпан бар. Бүкіл аяғым тұтасып, зіл батпан болып 

ауырлай түседі [3]. 

2. Көлем өлшемдері. Қазақ тіліндегі көлемдік өлшемдерді білдіретін тұрақты сөз 
тіркестері негізінен бір деген сан есімнің көмегі арқылы жасалатындығын аңғарамыз. 

Мұндағы бір сөзі әрі сандық, әрі мөлшерлік ұғымды екі жақтап бейнелейді. Мысалы, бір 
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қора жан, бір қора қой,- дегеннен бір сөзін алып тастаса, қора жан, қора қой,- болып, мүлдем 

түсініксіз болып қалар еді. Бір сөзі арқылы жасалған тұрақты сөз тіркестері негізінен, бір 

ғана ұғымға телінді болып, белгілі бір ғана сөзбен жұпталып қолданады.Егер бір сөзінің 

көмегінен жасалған тұрақты сөз тіркестерінен көптік ұғым жасағымыз келсе, онда бір сөзін 

алып тастап, тіркескен алдындағы сөзінен қайталама қос сөз жасасақ, көптік ұғым пайда 

болады. Мысалы:  қазан-қазан ет, қарын-қарын май, қап-қап, үзік-үзік, шелек-шелек, өрім-

өрім, – деп көптік ұғым туындата аламыз. Ал қалғандарынан мұндай жолмен көптік ұғым 

жасай алмаймыз. Мысалы, қора-қора жан, ілім-ілім май деп қолдана алмаймыз. Мұның өзі 

аталған сөз тіркестерінің ешбір бұлжымайтын тұрақты сөз тіркестері екендігін  

дәлелдейді. [3]. 

3. Ұзындықты білдіретін өлшем. Ұзындық өлшемін білдіруде бірден-бір көп 

қолданылатын сөз – құлаш. Құлаш – иық деңгейінде кере созылған екі қол ұшының арасы[2].  

Құлаштың адамзат өмірінің өткен кезеңдерінде басқа елдермен сауда-саттық жасауда, өзінің 

тұрмыс-тіршілігінде, бір нәрсенің ұзындығын өлшеуде өте қолайлы, ыңғайлы, көп 

қолданылатын өлшем бірлігі екенін байқауға болады. Қазақ тілі танымында ара қашықтық 

шамасын анықтауда салыстырмалы түрде құлаш созым жер деп тиіп тұрған жақын жерді 

бейнелеп көрсетеді. 

Елі – сұқ қолдың еніне тең ұзындық бірлігі, яғни «Елі – саусақтың жалпақтығындай, екі 

елі – екі саусақтың жалпақтығындай қалыңдық».Елі – сөзін көбінесе халықтық өлшемі 

ретінде жылқы малының қазысының қалыңдығын нақтылауда қолданылған. Сол арқылы 

қазының арық не семіз екендігін білдірген. 

Ұзындық өлшемін білдіретін атаулардың тағы бірі – аршын. Сөздікте аршынға – 

«метрге тең өлшем, кез» деп түсіндірме берілген. Жалпы, бұл атау парсы тілінен түркі және 

славян тілдеріне енген. Ғалым  Е.Аққошқаровтың  айтуынша: «Парсы тілдерінен енген бұл 

өлшемнің дәл мағынасы – «шынтақтан саусақтың ұшына дейінгі аралық»,- деп көрсетеді 

екен. Тілімізде аршын атауымен қолданылған аршынтөс сөз тіркесі бар. Оның білдіретін 

мағынасы – «төсі жазық, кеудесі кең». Бұл тіркес көбіне көркем шығарма тілінде әдемілікті, 

сымбаттылықты, сұлулықты сипаттау мәнінде көп қолданылады. [3] 

4. Қашықтық пен жақындықты білдіретін өлшем. Тілімізде жақындық, қашықтық 

өлшемін білдіретін бірден-бір атау – адым.  

Адым – жүру кезіндегі екі аяқтың аралық қашықтығы, қадам. Мәселен, орнатылған 

ағаштардың аралық қашықтығын ол қадамдап өлшеп берді. Адым атауы ерте кездердің 

өзінде-ақ көптеген түркі тілдерінде «жүру, қозғалу, аяқ басу» мағынасымен қатар ұзындық 

өлшемі ретінде жұмсалатыны туралы зерттеу еңбектерінде көрсетілген. Тілімізде адым 

сөзінің екінші бір варианты ретінде қадам атауы да қолданылады. Жалпы, бұл екі сөздің 

білдіретін мағынасы бірдей. Мәселен, адым, қадам атаулары ауыспалы мағынада 

«бірнәрсенің бағыты, бағдары, бет алысы» деген мәнде қолданылып, соған орай халық 

ұғымында қадамдары құтты болсын, қадамыңа гүл бітсін, қадамдарына нұр жаусын деген ақ 

тілектер мен ниет-көңіл мәніндегі тіркесімдерді қалыптастыруға септігін тигізеді екен. 

Өлшем мәнді адым атауымен қалыптасқан тіркесімдердің бірі – қарға адым жер. Бұл 

тіркесімдердің барлық зерттеулер мен сөздіктердегі білдіретін мағынасы – жақын жер. Бұл 

тілдік бірлік ауыстыру тәсілі арқылы жасалған. 

Әудем жер – көшпелі өмірдің қажеттілігінен туындаған қашықтық өлшемінің ішіндегі 

сирек қолданылатын түрі. «Әу» деп айқайлағанда дауыс жететін, естілетін жер, яғни жақын 

жер деген мағынаны аңғартатын тіркес [3]. 

Тілімізде өлшемдік ұғымды білдіретін өзге де тұрақты тіркестердің мол қоры бар. 

Мысалы, сыңсыған қалың орман, мыңғырған мал, қара құрттай қаптаған жұрт, жер қайысқан 

қол, самсаған сары қол, алалы жылқы, ақтылы қой, айдын-шалқар көл, кең байтақ дала, көл-

көсір дүние, ағыл-тегіл молшылық, шаш етектен, жапан дала, құла дүз, он сан ноғай, тоғыз 

жолдың торабы, қыран топан күлкі, ду күлкі, т.б. Бұлардың бәрі де көптік ұғымды білдіре 

отырып, бейнелі образ жасай алады. 

Халықтық өлшем атаулары халықтың күнделікті өмірімен, күн көрісімен, 
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шаруашылығымен байланысты пайда болады. Олардың көпшілігі көшпенді халық үшін зор 

маңызы бар – жылқы шаруашылығымен байланысты.  Жылқының дене мүшелері қатысқан 

өлшем бірліктері де баршылық. Мысалы, қазақтар ертеде қыстыгүні жауған қардың 

қалыңдығын: шашадан қар кешу, аттың қара тұяғынан келу, тұсардан, тізесінен, қара 

қапталынан, аттың қабырғалығынан келу (биіктік, қалыңдық өлшемі) деген сөз орамдарымен 

жеткізсе, су тереңдігін ат бойымен өлшеген. Мәселен, аттың шашасынан, толарсақтан, 

тілерсектен, үзеңгіден, қабырғалықтан, ат кекілінен (құлағынан, бауырынан, бойынан) асады 

(келеді) деп мөлшерлеген. Кебіс басы қар – халықтық өлшем. Жұлықтан аса жауған, тобыққа 

таяу, кебіс басы батарлық қар. [3]. 

Қазақ тіліндегі өлшем атаулары танымдық  тұрғыдан зерттеліп, халықтың рухани 

мәдениеті, наным-сенімі, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрінің бейнесі айқындалды. Сондай-ақ, 

қазақ тілінде жазылған көркем шығармалардың бәрінде де метрикалық өлшемдерден гөрі, 

халықтық өлшемдерді қолдану дәстүрі үстем болғандығы белгілі. Өркениет табиғатының 

алғашқы қадамының бірі – халықтық өлшем. Халықтық өлшем адамның айналадағы 

құбылыс пен заттардың алыс-жақындығын, ауқымын, көлемін, мөлшерін, жылдамдығын, 

уақыт мөлшерін, аласа-биіктігін, кең-тарлығын т.б. жағдайын шартты түрде болса да 

анықтауға арналған, оларды ғасырлар бойы қолданған.  Одан кейін барып адам бірте-бірте 

дамуының арқасында бір жүйеге келтірілген, дәл өлшемді беретін метрикалық өлшем 

дүниеге келді. Бұл адам баласы санасының жемісі десек қателеспейміз. 
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ЖАС АҚЫНДАРДЫҢ ӨЛЕҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 

 

Өлең - адамға өзінің ішкі мазмұнымен, суреттілігімен, бейнелілік мәнімен ғана емес, 

айтылу қалпы, әсем үнділігімен де әсер етеді.  Мұны қандай ақын болсын тәжірибе жүзінде  

анық байқайды. Қазіргі уақытта  өлең құрылысы, мазмұны, ырғағы, ұйқасы, буын – бунақ 

сандары тереңірек зерттелуде. Қазір, бойына ақындық қасиет дарыған қазақтың ұл – қыздары 

қалам тербеп, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылуда. Ақын – жырау, жыршы, айтыскер 

бабаларының сара жолын жалғап, сөздің қадірін түсірмей, өлең құдіретін паш етіп жүрген 

ақын аға – әпкелеріміз де, жастарымыз да жетерлік. Бірақ, кейбір жас ақындардың өлеңдерін 

оқыған кезде өлең теориясынан, яғни буын, бунақ, ұйқас деген дүниелерден хабары жоқ па 

деп ойлап қаламыз. Бұл мәселені таяқтың екі ұшы болатыны сияқты, бір қырынан ғана емес, 

жан – жақты қарастыру қажет. Біріншіден, өлең – тек бір жүйеге, бір заңдылыққа бағынып 

жазылуы дұрыс па деп санаймын. Себебі, бұл сөз өрнегінің көркемдігін, оның бар сұлулық, 

әдемілігін сақтаудың бірден бір жолы. Атам заманнан қалыптасқан ұйқас түрін, буын – 

бунақ санын сақтап, кейінгі ұрпаққа да дәл сол қалпында, бұзбай жеткізу – бізге парыз. 

Екіншіден, дәл осы тұста ақын біткеннің қиялы, ізденісі, өлеңнің жетілгендігінің, ақын 

ойының дамығандығының көрінісі. Ал, шын ақындармен қатар небір жас өлеңшілер де бар 

ғой. Олар өзінен үлкендерге еліктеп, өз алдына жаңалық ашқандай болып, жеке – дара 

соқпақ салғандай небір өлеңдерді тудыруда. Бұл қазір еленбегенмен, кейін уақыт өте бізден 

кейінгі буынға үйреншікті нәрсе болып қалады. Сөйтіп, келешек буынның ақындары әркім 

түрліше өлең тудырып, бет – бетімен кетеді. Осыған дәлел ретінде мына жас ақынымыздың 
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өлеңін мысал ретінде көрсеткім келеді: 

Искакова Назерке        

Шәкірттерін асыл мұрат аясында әлдилеген даналар, 

Ұлы сөздің дана сөзін ұшан – теңіз мұралар 

Дана сөзбен асу арман қанатында тербеліп, 

Болашаққа жол аштың – ау тұлғалар мен даралар.[2;22б] 

[Шәкірттерін// асылмұрат// айасында// әлдилегенданалар  4\19 

Ұлы сөздің// дана сөз үн// ұшан теңіз мұралар 3\15 

Данасөзбен// асуарман// қанатындатербеліп     3\15 

Болашаққа// жолаштыңау// тұлғалармендаралар]  3\15 

Бұл өлеңді мен сынға алмас бұрын жан жақты сараладым. Ұйқасынан кемшілік 

іздегенім жөн емес деген ойға келдім, ал бунақ мәселесін қозғағым келеді. Әр ақынның 

өзіндік өлең жазу стилі, қалам тербеу мәнері бар десек те, буыны мен бунағын, тармағы мен 

шумағын, ұйқасын өлең теориясына сай етіп жазу басты назардағы мәселе болу керек. 

Себебі, бұл келешек ұрпақ үшін өте қажет. Жоғарыда берілген шумақты талдайық: 1 – ші 

тармақта 4 бунақты болып келеді де, қалған үш тармағында 3 бунақты болып 

кетеді.Заңдылық бойынша өлеңнің барлық тармақтарында буын саны да, бунақ саны да 

бірдей болуы керек. Келесі бір жас ақынымыздың жырын талдап көрелік: 

 

Науат Ұлағат  

Өтірікпен өрнектелген, әспеттелген өңірлі, 

Өлі тірлік өлең болып өрілді. 

Алдаспандай жүзі қайтпас жүрегім 

Амал қанша махаббаттан жеңілдім [2;19б] 

[ Өтүрүкпен\\ өрнөктөлген\\әспеттелгенөңірлү           3\\15 

Өлүтірлік\\ өлөңболып\\ өрүлдү                                    3\\10 

Алдаспандай\\ жүзүғайтпас\\ жүрөгүм                        3\\11 

Амалғанша\\ махаббаттан\\ жеңілдім]                           3\\11 

 

Мына төрт тармақты талдамас бұрын, үлкен аға буын өкілдерінің айтқанын мысал ете 

кеткім келеді. Тыныштықбек Әбдіхәкімов пен Серік Ақсұңқардың дауласып қалған мынадай 

өзекті мәселесі бар. Тыныштықбек Әбдіхәкімов өлеңді мимен, ақылмен, оймен жазу керек 

десе, Серік ағамыз жүрекпен, сезіммен жазылған поэзияны дұрыс деп санайды. Мимен 

жазылған туынды – белгілі бір заңдылыққа бағынып, бір жүйемен жазылып, төрт аяғын тең 

басқан тұлпардай, өлең құрылысы жағынан еш кемшілігі болмай, ақылмен сараланып 

жазылады. Бұған мысал ретінде Азамат Тасқара, Қызырбек Дүргінбай, Сайлауғазы 

Қастербек сынды ақын азаматтарымызды алуға болады. Ал, сезімге беріліп, жүрекпен 

жазатын қаламгерлерміздің санында шек жоқ. Әйтеуір біреуі болсын өзіндік бір соқпаққа 

салып кетеді немесе бір кемшілік жіберіп қояды. Мысалға: Қалымбек Аян, Маралтай 

Райымбекұлы, Қалибек Тасқын, және тағы басқа. Енді өлеңге қысқаша сипаттама бере 

кетейін. Жоғарыда оқығандарыңыздай құрылысы жағынан кем – кетік жерлері бар. Бірінші, 

екінші, үшінші мен төртінші жолдарында буын сандарында сәйкестік жоқ. 

«Қазақ поэзиясында ең көп қолданылатын өлең өлшемдері – жеті буынды, жеті – сегіз 

буынды, он бір буынды. Ал алты буынды, одан да қысқарақ төрт буынды өлең сирек 

кездеседі. Он бір буынды өлшемнің соңғы бунағы үш буынды болып келген түрі (4 буын + 4 

буын +3 буын) жазба әдебиеті өркендеген кезге дейін кеңінен тарамағаны белгілі.» 

[1;131б]Сондай бір ақынның өлеңін талдап көрелік:  

 

Науат Ұлағат 

Атады күн және де батады күн, 

Осылай зулап өтіп жатады күн. 

Кеше өзің мектепке жетелеген, 
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Немерең жігіт болды ата бүгін   [2;19б] 

[Атадыгүн//жәнеде// батадыгүн                       3\\11 

Осылай//зулапөтүп// жатадыгүн                     3\\11  

Кешеөзің// мектепке//жетелеген                      3\\11  

Немерең//жігітболдұ// атабүгүн]                     3\\11 

Бұл өлеңге пікір айтудың да қажеті жоқ. Құрылысында мін жоқ. Буын, бунақ сандары 

сайдың тасындай тізіле қалған. «Он буынды тармақтың қазақ поэзиясында қолданылып 

жүрген түрінің бунақтық өрнегі былай келеді: 3 буын + 2 буын + 3 буын + 2 буын. Мұнда 

бунақтар ұсақтау және көптеу, сондықтан тармақ ырғағы жағынан бес – бес буыннан екіге 

бөлінуге бейім тұрады.» [1;131б] 

 

Омарова Лунара Ақылбекқызы 

Анашым, жанашырым өзіңсің, 

Мәпелейтін, қадірлейтін көзімсің. 

Мақтан тұтам, үлгі қылам өзіңді, 

Құпиясың, нұр шертетін сезімсің.  [2;6б] 

[Анашым// жанашырым//өзүңсүң                               3\\10  

Мәпелейтн// қадірлейтүн//көзүмсүң                          3\\11  

Мақтантұтам// үлгүқұлам//өзүңдү                             3\\11  

Құпыйасың// сыршертетін//сезүмсің]                        3\11 

Негізі, қазақ поэзиясында бұрын да, қазір де он буынды өлең жазу кең етек алған жоқ. 

Біріншіден оны оқу, жеткізу өлеңшіге ыңғайсыздау. Екіншіден естір құлаққа да түрпідей 

тиеді. Тек, кейде бағана Серік Ақсұңқар айтпақшы жүрекпен, бір тебіреністе отырып туып 

қалған өлең болмаса, қазіргі ақындар әдейілеп он буынды өлеңдерді дүниеге әкелмейді. 

« Жеті буынды тармақтың бунақ өрнегіне назар аударалық. Оның 4 буын + 3 буын 

болып келуінде айрықша қисындылық бар. Тармақтың ырғағы мейлінше жеңіл, әуезді. Бұл 

жерде буын саны тең түсетін бунақтардан гөрі мына сияқты 4 буын + 3 буын болып келетін 

бунақтар көбірек жымдасып тұратынын, тармақтың ырғақтық күштірек болатынын айту 

керек.»[1;134б] 

 

Молдағалиева Меруерт 

Ел ордасы Астана, 

Шарықтасын мерейің. 

Алтын орда бас қала, 

Саған өлең өрейін. 

[Елордасы// Астана                               2\\7  

Шарықтасын// Мерейің                         2\\7  

Алтынорда// басғала                             2\\7  

Сағанөлөң// өрөйүн]                              2\\7 

Бұл шумақ та Зәки Ахмет айтқандай заңдылыққа, өлең жүйесіне бағынып жазылған. 

Сын да, мін де жоқ. Қазір, дәл осы уақытта «он бір буынды өлеңмен қатар сегіз буынды да 

кеңінен қолданылады. Ол өлеңдер әрі нақышты, әрі өтімді болып келеді. Бірақ кей жағдайда 

8 +10, 8 + 9, 8 + 9 + 10 болып жымдасып [1;132б]жүреді.»Мысалға: Қалымбек Аянның мына 

бір өлеңін алайық. 

 

Тәубеңе кел, иманды бол 

Аллаға сиын бауырым, 

Исламға сенбей, шайтанға еріп  

Туғызба шайтан дауылын. 

[Тәубеңегел// имандыбол            2\\8 

Аллағасиын\\ бауырым                      2\\8 

Исламғасенбей\\ шайтанғаеріп                   2\\10 
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Туғызбашайтан\\дауылын]                         2\\8 

Мұнда үшінші жолы ғана ауытқып кетіп отыр. Сосын  екінші тармағының айтылу 

ырғағы басқаларынан бөлек. Әйтсе де, өлеңді сегіз буындыға болуы керек. Бұл жөнінде 

Ахмет Байтұрсынов былай дейді: «Сондай-ақ  сөздің өлең болып, көңілге ұнап, реттілігінен 

туатын қасиет сөзді айтқан кезде сағаттың шық –шық жүргені сияқты, тамырдың бүлк-бүлк 

соққаны сияқты дауыстың бір түрлі ырғақ – ырғағы болады... Сөйтіп дауыс ырғақ – ырғағы 

сөздерді бірдей буынға бөледі. Сондықтан сөз табиғи негізінде қамыс сияқты бунақ – бунақ 

буыны бар нәрсе болып  шығады. Өлең ырғағы жорға жүрісінің тайпалуы, теңселуі сияқты 

екінші өңді ырғақ болады. Бұл ырғақ сөйлемдердің ішіндегі буын спнының бірдейлігімен, 

кестелерінің реттілігімен, сөздердің әуездес ұқсастығымен келетін ырғақ[3;192 бет]А.Б буын 

және бунақ сандары сақталмаса, өлең ақсайтынын айтып отыр.Сондықтан өлеңге талпынған 

әр жас ақын өлең құрылысын толық меңгеріп, дұрыс қолдана білуі керек. Ал өлеңдегі шабыт, 

ұйқастардың сәттілігі ақынның сезіміне байланысты туатын қасиеттер.Ол - басқа мәселе. 
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COMPARATIVE RESEARCH OF GENRE PECULIARITIES OF ENGLISH  

AND RUSSIAN NEWSPAPER TEXTS 

 

Reading an ordinary newspaper, looking through the everyday-articles, have you ever thought 

of how it difficult it could be to write this simple, at first sight, article? How many styles and 

methods of writing exist in this sphere? The article of what genre are you reading right now? Quite 

difficult to understand in the beginning, right? The aim of my article is to make it a little bit clearer, 

to comprehend what genre of publication you are reading every day and, of course, put some useful 

knowledge into heads of the readers. 

The theory of genre have been being developed since the time of Aristotle, but still is being 

discussed. It does not mean, that theorists are not incompetent, but this theme is complicated with 

its variability. According to the famous statement of M. Bakhtin: “The genre is always right and 

always wrong, alwaysold and always new at the same time”. The genre lives in the present, but 

always remembers its past, its beginning. It is capable to provide unity and continuity of creation 

process. 

Looking through the works of the famous people in the sphere of publication, it is possible to 

see how differently this unity is indicated. For Jury Tynyanov genre is not constant, motile system. 

VadimKozhinow said that genre was historically stable, firm formation. NikolayVoron claims, that 

genre is a type of composition into the unity specific features of its form and content. AndreyAnikin 

considers genre as a content structure that becomes timeless features and properties. The 

sociological research of Irina Lysakova is dedicated to the problem of the genres of newspapers. 

Author claims, that there is not one general genre-stylistic typology of a newspaper texts in science, 

as an integral part of the general theory of newspaper genres. [4. p. 38–125]. 

Theoretical and practical journalism distinguish three groups of newspaper genres: 

informative, analytical, artistic-publicistic. All genres, included in these groups, are considered as 

publicistic, but they are not equal in typological relation. Firstly, artistic-journalistic genres 

(artpublication) - a phenomenon typologically transitional, intermediate between journalism and 

fiction. Secondly, the name "analytical genres" is not accurate. After all, the scientific article - 

analytical genre too, but not the newspaper. The title "analytical genres" in the newspaper sphere is 
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actually an abbreviation of the full name of "analytical and publicistic genres". The majority of 

Russian researchers believe that the newspaper combines genres such as notes, reports, interviews 

and reportage. 

In its turn, according to the statement of Stam, the content in English newspaper can be 

divided into three groups: news, non-news matter and advertising. [3. p. 72]. “News” includes data, 

reports and articles. In “non-news” group you can find problem articles, entertaining content and 

features. Advertising is almost in all newspapers. What is more, the scientist IlyaGalperin make a 

statement, that a newspaper also includes “brief news”, “announcements”, “headlines” and 

“editorials”. [1. p. 391-392]. 

With the birth of the first Russian newspaper “Vedomosti” in 1702, newspaper genres started 

to appear gradually. Genre as a stable form of a publication, went a long way of formation and 

development in Russian publication, and then in journalism of soviet and post-soviet period.[2]. 

The first genre was a “note”. The fact is a foundation of it. Further the “correspondence” 

appeared, only after – “article”. In the second half of the 18
th

 century Russian press tries to report 

the facts and analyze life situations to understand them. Jounalists tried to show pieces of life to 

prove the correctness of its conclusions and cause some reactions of readers. The forms of “sketch” 

gradually appear, “feature article” a bit later and then “reportage”. Elements constituting the genre 

arose, evolved gradually over decades, and sometimes centuries. Genres improved, enriched with 

new qualities. Genres acquired a particular literary form. Today, every genre of newspaper 

journalism has its own characteristic, stable peculiarities. Some theorists of journalism, copying 

western colleagues trying to introduce innovations, to simplified Russian journalism genres to a 

minimum. It should be noted that Western journalism and Russian journalism had its own 

peculiarities of development, its traditions. Nowadays, journalism, continuing the tradition of pre-

revolutionary newspapers, pays attention to the work with genres. Genres, of course, are influenced 

by modern society. Genres arebeing complicated, averaged, even die, or removed into the "stock". 

Then, years later, the society will ask again for genre put into this "stock". 

As for the English newspaper’s history, the first English newspaper was established in 1622 

under the name of The News of the Present Week. It published the latest news of the thirty-year war 

that took place at this time in France. In fact, from this time the story of an English newspaper 

begins.  

It must to be noted, that at these time, at the dawn of the newspaper, the difference that exists 

between the styles of newspaper information acted much sharper than nowadays. This difference 

was even of special forms. The fact is that at the end of XVII and the beginning of the XVIII 

century, in addition to the London newspaper, and later other newspapers, there were also some 

magazines. The fact is that at the end of XVII and the beginning of the XVIII century, in addition to 

the London newspaper, and later other newspapers, there were also some magazines. There were 

severe differences of the functional nature between magazines and newspapers. The newspaper 

contained only the bare information, news of the day in the literal sense of the word, and did not 

comment on them; magazines, on the contrary, did not contain any information about the news of 

the day, but placed comments on the news published in the newspaper. [1. p. 355]. It is known that 

this difference is largely erased in contemporary English newspaper, which gives the most diverse 

information about events inside and outside the country, as well as comments, the form of a leading 

article, review, satires, and others. 

Since the middle of the XVIII century English newspaper approximately gets the form that it 

has now. It contains information about the events of the inner life of the country and abroad, a large 

number of all kinds of advertisements (offer of services, selling, buying, hiring workers and so 

forth.), and articles that commented on the day's events. 

With the changes associated with the emergence of a new media, there is a reorganization 

within the system of publicistic style, in particular, within the system of newspaper genres.These 

changes are not revolutionary, but evolutionary in nature, in which many of the trends have arose in 

seventies and eighties years and are being developed in the late nineties. This evolution does not 

affect only the periphery of the system of newspaper genres, but its core. The core of the  
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genre of a system journalistic style is traditionally considered the information (article, report, 

report), publicistic (article, review, review) and interspecific form - informational and publicistic 

genres (correspondence, interviews, commentary). Periphery icludes genres, arising from the 

interaction of newspaper journalism sphere with other spheres of speech practice - business, 

scientific, artistic. Closer to the core are artistic-journalistic genres (essay, feuilleton, lampoon, 

sketch), scientific-journalistic genres (scientific article), promotional materials, and the others - 

genres that are typical of other sphere of communication and not a specific for newspaper,  

although placed on the newspaper strip (texts of official documents, popular scientific articles, 

fiction and so on). 

Thus, despite the ambiguity of the approaches to the typology of texts of newspaper, the 

analysis shows that the basis of newspaper genres is something common that distinguish them in a 

separate speech style. However, each kind of newspaper style has its own specific features, which 

appear as general patterns style and individual features. 
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THE FUNCTIONS OF THE HEADLINE IN ENGLISH NEWSPAPERS 

 

The headline in English newspapers plays a crucial role. Its main task is to attract the attention 

of the reader, to interest and even to amaze him, and only in the second turn the headline is assigned 

the informational-explanatory function - the message to the reader of the content of this article. 

As a result of this focus, the English press has formed a special style of newspaper headline, 

the characteristic feature of which is the extreme expressiveness of lexical and grammatical 

means.Headlines, as a rule, are written in "telegraphic language", i.e., with the help of maximally 

concised, extremely laconic phrases in which all semantically secondary elements are omitted. At 

the same time, in order to ensure maximum clarity, headlines are built on the basis of common 

vocabulary and simple grammatical means. 

The headline in the newspaper is a communicative unit, it briefly informs the reader about the 

content of the newspaper material, informs about the implication, nature and importance of the 

events reflected on the pages of the newspaper. According to the headline of the article, reportage, 

feuilleton, correspondence, it is often possible to judge the author's attitude to the described events, 

the position of the editorial office. 

Newspaper headings perform several functions: 

Firstly, the nominative-informative function, the function of reporting the fact. 

Secondly, we can talk about the advertising-expressive function of the headline, closely 

related to the nominative-informative function. The main purpose of this function is to interest the 

reader, to force him to read the material. 

Thirdly, all newspaper headlines have a graphical-excretory function that allows to separate 

one text from another, distinguish text from the surrounding context and at the same time "tie" the 

strip into a single whole. This function of the title is usually performed graphically - the headlines 

of English newspapers are sometimes printed in such a large font that they occupy a significant part 

of the strip. [1, p. 205] 

Let's consider one more function of newspaper headings - a text-forming function. But first, 

it's necessary to define the meaning of "text". 
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Text is an ordered set of sentences designed to express some meaning. Theme is the semantic 

core of the text, the condensed and generalized content of the text. It informs the reader of the 

individual and author's understanding of the relationship between phenomena, their significance in 

all spheres of life. 

The completeness of the utterance is connected with the semantic entirety of the text. The 

indicator of the completeness of the text is the ability to pick up a headline to it, reflecting its content. 

The function of headings (as for relatively independent subtexts) is to cover in a concise form 

the main content of the subsequent text, in order to direct the reader's attention towards the 

forthcoming message. Along with the semantic function, the headline also performs a practical 

function, which is intended to constitute a meaning in the reader's mind. 

Considering the fact that the headline functions were analyzed using specific examples, they 

were also translated into Russian to thereby determine whether the Russian translation covered the 

same meanings as the English version. 

Newspaper and journalistic texts are very diverse. The most concise, businesslike and dry in 

style are reports and articles of an informational nature. Accuracy in the translation of such 

messages and articles is often achieved by syntactic rearrangement of sentences, structural 

substitutions and the use of lexical correspondences. 

Typical for style of the briefings, the inversion is not preserved in the translation, because the 

removal of the first main part of the predicate and its separation from the auxiliary verb in the 

Russian language desirable: such an emphatic highlighting a few would change the meaning of the 

sentence. 

Articles, essays and journalism are characterized by one common feature – the presence of 

emotional coloring, which is created by different stylistic means and words the emotional value. 

Emotional coloring should be preserved in translation. However, because of differences in the 

system of Russian and English languages and often have to resort to substitutions. In English the 

emotional coloring often is created by definitions and the translation of definitions into Russian 

language translator is faced with the question of compatibility, which is often different in English 

and Russian languages. 

It should be particularly noted that colloquialism and jargon characteristic of the style of some 

English newspapers, but not typical for Russian newspapers. In these cases, its necessary to betake 

to substitutions, too. 

From the foregoing it follows that the precision is the maximum closeness to the  

original in the transfer of its content and form, with observance of all norms of the language in 

which a text is translated (in this case, Russian language). The task of the interpreter is accurate and 

faithful transmission of the content and form of the original means of another language. The 

translator must not lose sight of that translates not separate words, but words and combinations of 

words in the system a complex whole. He should seek not to transfer an individual item, but to 

transfer the semantic and stylistic function performed by this element. It explains the necessity 

 of omissions and additions, replacement of one word with another, replacement of parts of speech, 

etc. [2, p. 68]. 

Summing up the above, I want to note that in the first place, the headline is attracting  

the attention of readers to the newspaper article; this means that it performs advertising- 

expressive function. Also in most cases the headline expresses the main idea of the article, thereby 

completing the text-forming function; but it also happens that the headline matches with the  

first sentence of the article, and then only reported details of the incident. In this situation we are 

talking about nominative–informative function of the headline. Often newspapers use different 

graphical tools to highlight articles. 
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OBJECTIVE AND SUBJECTIVE TESTING AND TYPES OF TASKS 

IN A FOREIGN LANGUAGE CLASS 

 

In a foreign language class the problems of tests is very actual especially now when all 

process of teaching is speeding up and more and more people in our society apply this very wide-

spread method of checking knowledge as testing. Tests take the first place among all pupils 

evaluating methods. The following advantages of tests as: short-time check, objectivity, easiness for 

check, comfortability, validity and concrete purposefulness make it effective and convenient in 

teaching foreign language [1, с.67].  

All control exercises as suppose methodologists are subdivided into 2 groups: objective and 

subjective[2,с.65]. 

Subjective tests (composition, narration, translation exercises, etc.) in evaluating the results 

require subjective position of teacher. This kind of tests checks simultaneously too much skills and 

abilities of pupils and therefore the result is formed from large number of aspects. 

Objective tests, vice versa, are organized in such a way that only chosen abilities can be 

checked. The objective test’s results can be evaluated mechanically without knowing of individual 

pupil’s abilities. In general, the objective tests should meet the whole set of requirements. First of 

all, they must be valid and reliable. The notion of validity of tests means its narrow direction. The 

current test as a rule  checks only one skill or ability (speaking, auding, reading, writing and 

translating) or checks the various aspects of foreign language (phonetics, lexis, and grammar). If, 

for example, there is a test on spelling, then it mustn’t contain grammar tasks and in evaluating 

teacher takes into consideration only phonetic mistakes. Test is considered valid if it excludes 

guessing factor, serious discussion or heavy memory factor. So, test can be given only when teacher 

considers that pupils have got certain skill and ability as a result of the set of control exercises taken 

before. The test is reliable if it shows the same results even after multiple conducting. Besides tests 

are to be readable, accessible, take not much time and require a minimum of technical aids. There 

are several methods of conducting of tests but usually pupils have free-response type or selection 

type tests. The first type is similar to the subjective because pupils are given an opportunity to use 

any variants of answer and are not limited in volume. That’s why this type of tests is used rarely in 

the primary stage of teaching. According to Hughes  the difference between  these  two  types  is the 

way of scoring and presence or absence of the examiner’s  judgement.  If there is not any 

judgement, the test is  objective.  On  the  contrary,  the subjective test involves personal judgement 

of the examiner[3, с.19]. 

There are many elicitation techniques that can be used when writing a test. Below are some 

widely-used types with some guidance on their strengths and weaknesses. Using the right kind of 

question at the right time can be enormously important in giving us a clear understanding of our 

students' abilities, but we must also be aware of the limitations of each of these task or question 

types so that we use each on appropriately[2, с.16]. 

Multiple choice 

The main part of so called objective tests is made up in technique of multiple choice. 

Multiple-choice type is considered to be the most effective of the objective types In the example 

given below one can see that pupils are given 4 sentences among which only one is correct and 

equivalent in meaning to the word “liar”. Pupils are suggested to define the meaning of the word 

“liar” in the following sentences: 

1) He likes to lie in bed. 

2) He often says things that are not true. 

3) He is a sly man. 

The advantage of multiple choice test in comparison with other means of revision is that pupil 
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faces with all kinds of difficulties and mistakes which he has overcome in assimilating this notion. 

In general multiple choice consists of stem, correct response and 2-3 distracters. Because of such 

construction of test the problem appears is right to give in the suggested answers some really wrong 

answers (As in the sentences above 1, 3, 4). It is quite possible and correct if you stick to the main 

condition of test conducting: test is given only after taking great number of training exercises when 

teacher is absolutely sure that the given wrong answers in the test won’t harm the new formed skill 

or habit of pupils. That’s why in order to prevent the mistakes. Test cannot be held while training 

pre-speech and speech exercises. The distractors are based on common mistakes and provoke them. 

The number of alternatives mustn’t be less than 4 in order to prevent mere guessing the right answer 

and it mustn’t be more than 5- not to take much time for thinking over to answer. 

The advantages of this question type are that it is easy to mark and minimizes guess work by 

having multiple distracters. The disadvantage is that it can be very time-consuming to create, 

effective multiple choice items are surprisingly difficult to write. Also it takes time for the candidate 

to process the information which leads to problems with the validity of the exam. If a low level 

candidate has to read through lots of complicated information before they can answer the question, 

you may find you are testing their reading skills more than their lexical knowledge. 

Multiple-choice type is quite an adequate means of checking at an elementary recognition 

level. But the less elementary the level is more difficult it is to find suitable distractors and so the 

difficulties multiply[2, с.23]. 

Multiple choice can be used to test most things such as grammar, vocabulary, reading, 

listening etc. but you must remember that it is still possible for students to just 'guess' without 

knowing the correct answer. 

Transformation 

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first. 

'Do you know what the time is, John?' asked Dave. 

Dave asked John __________ (what) _______________ it was. 

This time a candidate has to rewrite a sentence based on an instruction or a key word given. 

This type of task is fairly easy to mark, but the problem is that it doesn't test understanding. A 

candidate may simply be able to rewrite sentences to a formula. The fact that a candidate has to 

paraphrase the whole meaning of the sentence in the example above however minimizes this 

drawback[2, с.25]. 

Transformations are particularly effective for testing grammar and understanding of form. 

This wouldn't be an appropriate question type if you wanted to test skills such as reading or 

listening. 

Gap-filling Complete the sentence. 

Check the exchange ______________ to see how much your money is worth. 

The candidate fills the gap to complete the sentence. A hint may sometimes be included such 

as a root verb that needs to be changed, or the first letter of the word etc. This usually tests grammar 

or vocabulary. Again this type of task is easy to mark and relatively easy to write. The teacher must 

bear in mind though that in some cases there may be many possible correct answers[2, с.26]. 

Gap-fills can be used to test a variety of areas such as vocabulary, grammar and are very 

effective at testing listening for specific words.  

Matching 

Test can be made up also on matching. So, for example, pupils can be suggested to match 

adjectives from the left column to the nouns in the right one. Of course technique of matching is 

applicable to a limited number of tests. 

Match the word on the left to the word with the opposite meaning. 

Fat old 

Young tall 

Dangerous thin 

Short safe 
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With this question type, the candidate must link items from the first column to items in the 

second. This could be individual words, words and definitions, parts of sentences, pictures to words 

etc. Whilst it is easy to mark, candidates can get the right answers without knowing the words, if 

she has most of the answers correct she knows the last one left must be right. To avoid this, have 

more words than is necessary[2, с.26].  

Matching exercises are most often used to test vocabulary. 

Cloze 

Complete the text by adding a word to each gap. 

This is the kind _____ test where a word _____ omitted from a passage every so 

often. The candidate must _____ the gaps, usually the first two lines are without gaps. 

This kind of task type is much more integrative as candidates have to process the components 

of the language simultaneously. It has also been proved to be a good indicator of overall language 

proficiency. The teacher must be careful about multiple correct answers and students may need 

some practice of this type of task[2, с.27]. 

Cloze tests can be very effective for testing grammar, vocabulary and intensive reading. 

True / False 

In true-false type of tests pupils determine whether answers are correct or wrong. On the 

special sheets of paper they write “W” (wrong) or “R” (right) opposite the number of appropriate 

task. The priority of this type of test is in lightness of checking, but the conducting of the test do not 

exclude the possibility for casual guessing what essentially decreases the objectivity 

Decide if the statement is true or false. 

 England won the world cup in 1966 T/F 

Here the candidate must decide if a statement is true or false. Again this type is easy to mark 

but guessing can result in many correct answers. The best way to counteract this effect is to have a 

lot of items[2, с.28].  

This question type is mostly used to test listening and reading comprehension.  

Open questions 

Answer the questions. 

Why did John steal the money? 

Here the candidate must answer a simple questions after a reading or listening or as part of an 

oral interview. It can be used to test anything. If the answer is open-ended it will be more difficult 

and time consuming to mark and there may also be an element of subjectivity involved in judging 

how 'complete' the answer is, but it may also be a more accurate test.  

These question types are very useful for testing any of the four skills, but less useful for 

testing grammar or vocabulary.  

Error correction 

Find the mistakes in the sentence and correct them. 

Ipswich Town was the more better team on the night. 

Errors must be found and corrected in a sentence or passage. It could be an extra word, 

mistakes with verb forms, words missed etc. One problem with this question type is that some 

errors can be corrected in more than one way[2, с.30]. 

Error correction is useful for testing grammar and vocabulary as well as readings and 

listening.  

There are of course many other elicitation techniques such as translation, essays, dictations, 

ordering words/phrases into a sequence and sentence construction (He/go/school/yesterday). 

It is important to ask yourself what exactly you are trying to test, which techniques suit this 

purpose best and to bear in mind the drawbacks of each technique. Awareness of this will help you 

to minimize the problems and produce a more effective. 

In order to compile a good test it is necessary that the test should be valid, reliable, scorable, 

economic and administrable. The first criterion is validity. If the test measures what it is intended to 

measure, it is a valid test. If a test, for example, measures pronunciation and nothing else, it is a 

valid test of pronunciation. 
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The second criterion is reliability. If a test yields the same results one day and the next, i.e. if 

the results are not accidental but reveal some stability, it is a reliable test. If the test can be scored 

with case so that the users are able to handle it, the test measures what economy is a practical 

criterion [3с.126].  If the test measures what we want it to test in a reasonable time considering the 

testing situation, it is an economical test. Testing time is precious time. We must test in one hour 

what has been learned in a month or a year or several years. The test will be administered if any 

teacher, not specially trained can handle the conduct of testing with ease and the latter does not 

require complicated equipment. 

The teacher tests the pupil’s command of the target language, that is, his ability to use it in its 

two forms, oral and written. Therefore, the items of testing should fully correspond to the aims and 

objectives. They are : 1) aural comprehension (listening); 2) speaking (monologue and dialogue) , 

3) reading (oral and silent) , 4) writing (words, sentences,dictations, written reproductions, etc.)  

In our schools oral testing often takes the form of questioning the class or some individuals. 

The manner in which each pupil reacts to the teacher’s questions shows his readiness for the lesson 

and his achievement in learning some particular material. This often results in assigning marks to 

several pupils. Since there are many items of testing as well as pupils in the class the teacher needs 

special tests to measure his pupils’ achievement. At present the following tests are available: 

teacher-made tests, ready-made tests (for example, in the Teacher’s Book), and standardized tests 

(made by the Department of Education). Naturally, teacher-made tests are the best because teacher 

knows the material his pupils have covered better than anyone else does, that is why he can 

administer a test which will correspond to his pupils’ capacities. However, in administering tests he 

should always keep in mind the items of testing, that is, the syllabus requirements for this particular 

form. Some possible approaches to testing are described herewith[3, с.178]. 

Great number of tests involves skills in listening comprehension. These may be answering yes 

any questions, choosing answers from multiple-choice items on cards distributed beforehand, etc. 

They involve tests on spelling. The examples of them are the following tests on spelling of some 

particular sound:  

Pupils listen to the words:  

heat-heat, heat-hit, chair-share. 

Then they are to define whether couples of words are the same or different. The testing of 

listening may be administered in two ways depending on pupils’ reaction to the material they hear. 

A text is presented either by the teacher or on tape. Each pupil is given a set of picture (3-4) one of 

which corresponds to the item that he hears. Pupil listens attentively to the text and identifies the 

picture correctly by raising it (immediate testing) or by putting a mark (a number) in a special place 

provided for it (delayed testing). A text is presented, preferably on tape. The class or each pupil is 

given a definite task before invited to listen to the text. Pupils listen to the text and then they are 

asked react to the material according to the given assignments[4,с.130]. 

Test checking oral comprehension of speech are to be held on more complicated language 

material – sentences, dialogues, whole period. The sentence is read for pupils. And pupils are 

warned that in the given below table of sentences they must find the sentence appropriate in 

meaning read above.  

Voice in record: Fred spent his childhood in France. 

Written variants: 

a) Fred used to work in France. 

b) Fred lived in France as a boy. 

c) Fred now has his home in France. 

d) Fred has just returned from France. 

The analogous test can be conducted as a dialogue. 

The testing of speaking is the most difficult as the teacher will want to test pronunciation, 

stress, sustained speaking, use of vocabulary and grammatical structures. The best way to measure 

the achievements in speaking is by testing each pupil individually. But this is very time-consuming 

and, although the teacher does his best to question as many pupils as he possibly can, he fails to 
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cover all the individuals on a given topic, and as a result this leading language skill is often not 

controlled in any way whatsoever. Instead the teacher tests knowledge of words, structures; ability 

to ask and answer the questions in written form, ability to write a situation or topic suggested. In 

order to avoid this, the following testing technique may be proposed. Each pupil gives his response 

on tape. The teacher plays back the tape as he has time and evaluates each pupil’s performance. 

Contemporary teaching aids make this available. It has been calculated that it takes a pupil 1-1,5 

minutes to make a response containing 3-4 sentences.  

The test must be constructed in such a way that the pupil need not give a lengthy answer but 

his responsemust show his ability to pronounce and intone, use of certain vocabulary and 

grammatical structures, and whether his speech is sustained or not. It will not take the teacher more 

than half an hour to evaluate the achievement of all his pupils in a given form and get a clear picture 

of each individual on a given topic. Regular oral tests will increase pupil’s sense of responsibility 

and desire to master the spoken language[5, с.167]. 
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CLIL IMPLEMENTATION INTEАCHING SCHОOL SUВJECTS OF THE SCIENCE 

CYCLE IN ENGLISH 

 

"It is impossible to exalt your nation by humiliating another nation. So I'm talking about 

trilingualism. Kazakhstan should know the official Kazakh language. Russian is the language of our 

great neighbor, one of the six languages of the United Nations. Through this language we came to 

great literature and a great culture, you will agree. We should not forget this language, every 

language is the wealth of a person " – said our president N.A. Nazarbaev. In addition, in order to be 

competitive in the context of globalization, Kazakhstanis, according to the president, have to speak 

English.[1] 

Since 2013 yearthe program of trilingual education has been introduced through direct 

teaching of Kazakh, Russian and English languages, as well as through teaching separate subjects in 

three languages. The plan of development methodological guides for teachers has been developed 

on the basis of CLIL approaches (content and language integration).[2] 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an educational approach to foreign 

language teaching in which the linguistic form ceases to be an end in itself and becomes the means 

to express non-linguistic contents. In recent years, it has become a priority in the European 

language policy [3]. 

The basis of CLIL is that content subjects are taught and learnt in a language which is not the 

mother tongue of the learners. Knowledge of the language becomes the means of learning content. 

Language is integrated into the broad curriculum.  

CLILis built on the following principles. 

- Сontent 

- Сommunication 

- Сognition 

- Сulture 

-Content needs to be analyzed in order to identify its linguistics demands and reconstructed so 
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that it permits the development of language. 

- Communication is about identifying the language needs for the specific learning context so 

that it can be possible to learn through the use of that language. This language needs to be 

transparent and accessible. Interaction in the learning context is fundamental to learning. 

- Cognition is about students developing skills to think, analyze and create their own 

interpretation of knowledge and understanding. 

- Culture and its complex relationship with language needs to be understood. Intercultural 

awareness is fundamental toCLIL. [4] 

One of the very basic aspects of this approach is to provide the students with key vocabulary 

and phrases. This does not imply providing the students with lists of words but rather introducing 

important words and phrases in a meaningful way at key points in the lesson. 

Explaining content concepts several methods exist with which CLIL teachers can convey 

content concepts more successfully.  

- Visualisation techniques   

- Active discovery of concepts  

- Group work on content concepts   

- Review of key vocabulary and key content concepts during lessons[5] 

Implementation of CLIL lesson we can consider the example of biology lesson in Nazarbaev 

Intellectual school, where we were passing the practical work.  

Procedure and structure of the lesson in the 11
th

 class 

Topic: “Prokaryotes and Eukaryotes” 

 

Content and cognition 

 

Explanation of the new topic: 

- What is the cell? – The cell is… 

- Are all organisms made of cells?  Yes, giving 

examples – pictures 

( new words) 

- Who came up with cell theory?  Scientists: 

- Hereditary information is in DNA. 

- What types of cell do you know?  

Students look a video “Prokaryotes and 

Eukaryotes” 

Group work: exercise +glossary 

The groups write and/or draw some notes about the 

cells. 

The class presents the task. 

Communication and culture The students look another video and select by real 

life the cells or organisms to observe in laboratory. 

They prepare the microscope slides,observe the 

slides under themicroscopeand make the photos. 

Students look video on the differences between 

prokaryotic and eukaryotic cells. 

Then they present their photos and discussthelast 

video. For assessment they do multiple choice 

Test. 

 

The subjects of the science cycle are taught in English in the 10 -12th classes. Gradual 

preparation for lessons in English language begins in the 9th class.Lessons are led by two teachers: 

the first is a foreign one, the second is a Kazakh one. The new topic is explained by the foreign 

teacher, the Kazakh teacher assesses work of students in the lesson.  

Learning is improved through increased motivation and the study of natural language seen in 

context. When learners are interested in a topic they are motivated to acquire language to 
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communicate. CLIL is based on language acquisition rather than enforced learning.[6]After the 

lessons, aim to know does CLIL have support from students’ side I run a survey in the 9
th

 and 11
th

 

classes.  

Results of the 9th class survey 

 To the question: "Is it easy to study the biology subject in English?"  

47% answered – “It is difficult”, 53% - “it is easily”. 

To the question: "What is the main difficulty in studying the biology subject in English?" 

80% answered –“New words, terms”, 20% answered –“Terms and difficulty in understanding 

English speech”. 

To the question: "Do you like studying the biology subject in English or would you prefer to 

study it in your own language?"  

82% answered "Yes, I like it because it's interesting and will be useful in the  future"  

18% answered "No, I do not like it, because it is difficult, but I prefer in English, as it will be 

useful in the future ". 

Results of the 11th class survey   

To the question: "Is it easy to study the biology subject in English?"  

100% answered: “It is easily”. 

To the question: "What is the main difficulty in studying the biology subject in English?"  

100% answered "In the beginning it was hard to get used to a new system, now there are no 

difficulties" 

To the question: "Do you like studying the subject in English or would you prefer to study it 

in your own language?" 

50% answered "Yes, I like it, I plan to tie my destiny with English language" 

50% answered "Yes, I like it, but biology is closer to me, English is just for self-development" 

Analyzing the survey, I can conclude that CLIL has more positive responses from students 

than negative, however students should get used to the new program. 

Recent research has identified a serious lack of tools and models of CLIL implementation and 

materials design.[7] In addition, to our questions teachers answered: 

 S: What are the challenges of CLIL for you as a teacher?  

T: Preparation is a lot more time consuming due to the fact that there are little or no teaching 

materials at all suitable for our curriculum. You have to prepare and research almost everything 

yourself, and that is very time consuming.  

 

S: What difficulties do you face [when teaching through CLIL]?  

T: Teaching Materials, finding appropriate teaching materials. And the technical terms are a 

real challenge for teachers. You don’t talk about planets or hibernation every day. You need words 

that you don’t necessarily have ready at hand.    (Source: Interviews /school teachers)  

Lack of tools is serious setback of CLIL because teaching materials offer vital support to 

teachers during the realization of a complex teaching approach. Often a similar competence in both 

content subject and foreign language cannot be expected from all teachers because they must 

promote mastery of the subject matter and second-language development concurrently.[8] 

Therefore, appropriate teaching materials and, in the case of materials from publishing houses, 

detailed teacher guidance including background information on topic, language and methodological 

(principles/techniques) features is of great importance to ease teachers’ workload and thus to further 

support CLIL implementation. 

Apparently, CLIL introduction is a time-consuming and laborious series of steps, which 

demands new skills on the part of the teachers, extra working hours, constant exchange of ideas and 

research on the content subjects to teach, etc. These difficulties might well account for the slower-

than-expected spread of this approach, even considering its evident effectiveness in the language 

learning process. 

However, in spite of the difficulties, the growing interest to integrated learningin our regional 

context urge for more attempts that make its gradual introduction and adoption more feasible.   
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

ШЕТ ЕЛДЕРМЕН СЫРТҚЫ БАЙЛАНЫСЫ 

 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. Тәуелсіз мемлекет ретінде Қазақстан 

Республикасының құрылуы мемлекеттің сыртқы саясаттағы бағдары мәселесін алға қойды. 

Ол келесі проблемалық аспектілерді: қамтыды: 

1. Әлемдік қауымдастықтың Қазақстан Республикасын халықаралық қатынастардың 

субъектісі ретінде қабылдауы. 

2. Мемлекеттің сыртқы саяси қызметінің негізгі принңиптерін, оның сыртқы саяси 

құндылықтары мен басымдықтарын жобалау. 

3. Халықаралық қатынас субъектілерімен халықаралық байланыстарды жолға қою және 

дамыту. 

4. Халықаралық құқық принциптері мен нормаларын тану және игеру. 

5. Халықаралық қатынастар мәдениеті: дипломатия мен дипломатиялық қызметті 

қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасы қазіргі әлемнің ірі мемлекеттерінің мүдделері астасып жатқан 

күрделі геосаяси кеңістікте орналасқан. Бұл жағдай "мемлекет басшысы мемлекеттің ішкі 

және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде және халықаралық 

қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғары лауазымды тұлға" (Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 40-бабы) болып табылатын ел Президентінен саяси ерік 

пен бастаманы, ойластырылған және салмақты әрекетті, превентивті шешімдер мен 

шараларды қабылдау қабілеттілігін талап етеді. Қазақстан Республикасының басшылығы 

жүргізіп отырған сыртқы саясатта қазіргі әлемнің басты мемлекеттері де назардан тыс 

қалмайды. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты белсенділігімен, тепе-теңдік 

сақтауға ұмтылысымен, прагматизмдігімен, сындарлы сұхбат жүргізуге талпынысымен және 

көпжақты ынтымақтастыққа бағытталғандығымен ерекшеленеді. Халықаралық аренада 

мемлекетіміз өзінің тарихи, геосаясаттық және экономикалық факторларына байланысты көп 

ғасырлар бойы сыртқы саясатын халықаралық ынтымақтастық, көршілес мемлекеттермен 

татуластық және олардың аймақтық біртұтастығын құрметтеу принципіне негіздеп жүргізіп 

келеді. Қазақстанның өзге мемлекеттермен тең құқылы және екі жаққа да тиімді қарым-

қатынас құруға дайындығы оның бүгінгі күні дипломатиялық байланыс орнатқан шет 
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мемлекеттердің санының көптігімен дәлелденіп отыр. 1991 жылы тәуелсіздік алған сәттен 

бастап, біздің республика әлемнің 130 мемлекетімен дипломатиялық қарым-қатынас 

орнатты. Көптеген себептерге байланысты Орталық Азия мен Қазақстан аймағы әлем 

саясатында қазіргі кезде ерекше назарға ие. Қазақстан екпінді даму қарқынының арқасында 

ipi трансұлттық корпорациялардың, өзге мемлекеттердің үлкен қызығушылығына ие. Бұл 

түсінікті де, Қазақстан Орталық Азиядағы географиялық сипаты бойынша ең ipi мемлекет болып 

табылады, оған қоса экономикалық даму қарқыны бойынша біздің мемлекет аймақтағы 

көшбасшы. Осы ретте еліміздің болашақта даму мүмкіндіктерінің мол екендігін ескере кету 

керек. Бүгінгі күні қазақстандық сыртқы саясат басымдылығы ең алдымен Ресей, Қытай, АҚШ., 

ЕО., Орталық Азия аймағындағы көршілес мемлекеттермен, ислам әлемімен тең құқылы қарым-

қатынас құруга бағытталып отыр. Бұл тұрғыда 2006-2007 жылдары аталмыш мемлекеттермен 

және аймақтармен екі жақты байланыс едәуір алға басты. Ел мүддeciнe қатысты бірталай 

маңызды құжатқа қол қойылған мемлекет басшылығының Вашингтон, Мәскеу, Брюссель, 

Лондон, Бейжің, Каир, Тегеран, Ташкент, Бішкек және тағы да басқа мемлекеттердің 

астаналарына ресми сапарларының қорытындылары да осыны айғақтай түсуде. Осылайша 

мeмлeкeтiмiздiң әлемнің жетекшi державалары мен көршілес ТМД мемлекеттepi арасындағы 

стратегиялық серіктестігі жаңа деңгейге көтерілді деуге болады [1]. 

Қазақстанның тәуелсіз даму жылдары ішіндегі сыртқы саясаты еліміздің құрылу 

тарихы және таңдап алынған ұлттық даму стратегиясы тығыз байланысты. Мемлекет 

басшысы сыртқы саясаттың негізі мақсаты-еліміздің саяси және экономикалық реформалар 

негізінде дәйекті дамуы үшін қолайлы сыртқы ортаны қалыптастыру және қолдау деп 

анықтады. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін еліміздің басшылығы саяси-әскери, экономикалық, 

демократиялық қайта құрулар мен мемлекеттік құрылыс салаларында маңызды шешімдер 

қабылдады. Олар Қазақстанның дүниежүзілік қауымдастыққа бірқалыпты ықпалдасуына 

көмектесті. Бүгінде Қазақстан алғашқы күндерден бастап-ақ дербес даму мүмкіндігін 

ұтымды пайдалпнып келеді деп толық сеніммен айтуымызға болады. Еліміз таңдап алған 

ішкі даму жолы ортақ ғаламдық саяси және экономикалық ырықтандыру үрдістермен 

үйлесімді дамып отыр. Тәуелсіздіктің алғашқы жыларындағы сыртқы саясатымыздың 

бағамдай отырып, Қазақстанның ядорлық қарусыз мемлекет мәртебесін алуын, оны таратпау 

талабына берілгендігін атап өту ерекше маңызды. Қауіпсіздік, ізгі көршілестік және достық 

ахуалын қамтамасыз ету жолында ресейлік, қытайлық, ортаазиялық, американдық, 

еуропалық және басқа бағыттардағы Қазақстан дипломатиясының күш-жігері табысты 

болды. Еліміздің егемендігін нығайту, оның экономикалық мүдделерін ілгерілету үшін 

қажетті сыртқы жағдай жасалды. Еліміз 1992 жылы наурызда БҰҰ-ның  мүшесі болып, қазір 

оның шеңберінде белсенді де табысты саясат жүргізуде. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан 

Республикасының шет елдермен қарым-қатынасының шарт-құқықтық негізі қаланып, 

мемлекетаралық және үкіметаралық деңгейде 1300-ден астам екі жақты халықаралық 

шарттарға қол қойылды. Жалпы алғанда, көршілес елдер- Ресей, Қытай, Орталық Азия 

мемлекеттері, сондай-ақ АҚШ және әлемнің басқа дамыған елдерімен ұтымды, Қазақстан 

мүдделеріне жауап беретін қатынастар орнатылған. Еуропа, Азия және басқа құрлықтардағы 

елдердің көпшілігімен, аймақтық ұйымдар, атап айтқанда ЕҚЫҰ, ЭЫҰ, ИҚҰ-мен және 

басқаларымен белсенді саяси диалог орнатылған. Түйіндеп айтқанда, Қазақстанның 

ғаламдық және аймақтық экономикалық процестерге ықпалдасуы үшін қажетті алғышарттар 

толық жасалған. Кең байтақ Еуразия кеңістігінің кіндігінде орналасқан Қазақстан үшін 

әлемдік және аймақтық істерге белсенді араласу мемлекетіміздің егемендігін сақтап қалу 

үшін қажетті шарт болып табылады. Қазақстан бүгін әлемде жүріп жатқан терең 

трансформациялық процестерден шет қала алмайды. Бұл өзгерістер тек халықарлық 

қатынастар жүйесі ғана емес, сонымен қатар бүкіл адамзат өркениетін қамтып отыр. 

Ғаламдандырудың өскелең кезінде барлық жерде аймақтық интеграция процесі қарқан ала 

түсуде. Еліміз өз ұлттық мүдделерінің басқа мемлекеттер мүдделерімен үйлесімді дамуы 

проблемасын табысты шешіп келеді. Тұңғыш рет Қазақстан Республикасының 

Дипломатиялық қызмет туралы заңы қабылданды,  шетелдік инфрақұрылым құру процесі 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B6%D1%96%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C%D0%94
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негізінен аяқталды, еліміздің халықаралық беделі артты, Қазақстанның сыртқы саяси 

бастамалары бүкіл әлемге кеңінен танымал. Біздің еліміз Азия құрлығында қауіпсіздік 

құрылымдарын құру, мәселесін белсенді қолға алды. Қазақстан сыртқы саясатының шешуші 

мақсаттары мен принціптерінің негізінде: 

- ұлттық мүдделерді қорғау; 

- елде экономикалық реформаларды жалғастыру және демократиялық институтарды 

нығайту үшін сыртқы қолайлы жағдайды қамтамасыз ету; 

- әлемнің барлық елдерімен тең құқықты және әріптестік қатынастарын дамыту; 

- ғаламдық және аймақтық интеграциялық процестерге белсенді қатысу; 

- ғаламдық және аймақтық тұрақтылық пен қауіпсіздікті қолдану және нығайту 

мақсатында жетекші мемлекеттермен стратегиялық өзара ықпалдастықты кеңейту; 

- халықаралық ұйымдармен ыгтымақтастықты тереңдету міндеттері жатыр. 

Еліміз географиялық тұрғыда тепе-теңдестірілген белсенді сыртқы саясат жүргізуі қажет. 

Алдағы уақытта экономикалық дипломатияның рөлін арттыруға баса назар аударылды. 

Бұл ретте бірінші кезекте Қазақстан экономикасын нығайтуға ықпал ету және сыртқы саяси 

мамандандыруды жаңарту, шетелдік инвестицияларды тарту, халықаралық экономикалық 

ұйымдарға қатысуды қамтамсыз ету, қазақстандық кәсіпкерліктің әлемдік рыноктарға 

шығуына көмектесу, шетелде қазақстандық бизнестің және экономикалық субьектілердің 

мүдделерін қорғау сияқты міндеттер тұрады. 

Қазақстан Республикасы ХХI ғасырға салмақты сыртқы саяси ресурсы-пәрменді 

сыртқы саясаты мен экономикалық өсу мен саясаты бар мемлекет ретінде енді. Қазақстандық 

дипломатияның өтпелі кезеңде, бірегей және өзгермелі геосаяси ландшафт жағдайында 

қимылдауына тура келіп отыр. Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының бағдарламалары 

анық: олар-еліміздің ұлттық мүдделерін дәйекті қорғау, басқа мемлекеттермен  сындарлы 

өзара ықпалдастықты тереңдету, халықаралық тұрақтылық пен қауіпсіздікті, қалыптасып 

келе жатқан әлемдік тәртіптігін демократиялық негізін нығайту[2, 3]. 
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СУИЦИД – ХІХ ҒАСЫРДЫҢ ДЕРТІ 

 

Кез келген адамға бұл өмірдегі ең қымбат не десек, көбінесе «өмір сүру» деген жауапты 

аламыз. Алайда кейбір жандар үшін бұл өмірден кету бәрінен дұрыс шешім болып көрінеді. 

Қазіргі таңда адамзаттың өз өміріне балта шабуы – қоғамның дертіне айналып бара жатыр. 

Бұл дертпен қүреспесе ол бүкіләлемдік қауіпке айналары һақ, алайда қазіргі таңда бұл дертке 

айналып та кеткенін біз жоққа шығара алмаспыз.  

Жалпы суицид дегеніміз не? Ол жайлы толығырақ ақпарат алу үшін, ең алдымен оның 

тарихына тоқтала кететін болсақ. Бұл термин XVII ғасырда пайда болған. Алайда XVIII 

ғасырдың ортасына дейін мұндай ұғым кеңінен пайдаланылмаған. Бірақ бертін келе, XX 

ғасырдың алғашқы кезеңінен бастап тұрғындардың өзіне-өзі қол жұмсауы етек ала бастаған. 

Міне, осы кезде ғылымда «суицидология» (суицид туралы ілім) атты дербес зерттеу саласы 

қалыптасып, «Суицид» терминін итальян психологі Г. Дэзен 1947 жылы енгізіп, оны «өзін-өзі 

өлтіруге әрекет ету» - деп түсіндіреді[1].  

Суицид ақыл-есі кем адамның ғана іс-әрекеті деп айтуға келмейді. Себебі бұл әрекет 

көп жағдайда есі дұрыс адамның мінез-құлқында кездесетіні анықталып отыр.Түрлі міне- 



148 

 

құлық көріністері арқылы суицидке бейімділікті анықтауға болады: 

1.Типологиялық белгілері бар адамдар тобына 

- өзіне деген сенімсіздік 

- өзін бағалау деңгейі төмен 

- оптимизмнің төменгі деңгейі және күнделікті әрекетте белсенді 

- өзін кінәлауға бейім 

- өзін қорғансыз сезінеді 

- инфантилизм (дамудағы тежелу) 

2. Басқалармен қатынасқа түскенде көрінетін мінез-құлықтық белгілеріне мына топтағы 

адамдарды жатқызамыз:  

- мінез-құлық құрылымының өзгеруі. 

- өзіне тән емес тұйықтық және көпшілік адамдармен араласуда белсенділігінің төмендеуі 

- мінез-құлықтың қозуы және белсенділіктің жоғарылығы. 

- тұлғааралық қатынастардың бұзылуы 

- шешім қабылдағанда ерік жігердің болмауы [2]. 

Шетелдік ғалымдардың пікірінше, суицидтің үш түрі бар көрінеді. Оның біріншісі-

шынайы суицид.Мұндай жағдайда адам өмірден түңіледі, үнемі көңілсіз жүреді. Өмір 

сүрудің мән-мағынасын жоғалтады. Ақыры өзіне-өзі қол жұмсауға бел байлайды. Екіншісі- 

жариялы суицид. Әдетте, мұндай жолды таңдағандар өлместен бұрын өлгісі келетіндігіне 

өзгелердің назарын барынша аударуға бейім тұрады. Мәселен, біреумен ренжіссе болғаны 

қолына суық қару немесе арқан,жіп ала жүгіріп, «өлем» деп өзгелерді үрейлендіргісі 

келетіндер осы топқа жатады. 

Ал үшінші бір тобы – жасырын, яғни құпия суицид. Бұған барғандар өзіне-өзі қол 

жұмсаудың жақсы еместігін, абырой әкелмейтінін жақсы түсінеді. Алайда оларға тірлікте 

кездескен қиындықтан шығатын жол жоқ болып көрінеді. Бұған көпшілігінде нашақорлар 

мен ішімдікке салынып кеткендер дайын тұрады.  

Әр жас кезеңіне сай суициальды белсенділік тән болады. 

- Бaлалық шaқ -12 жaсқа дeйін 

- Жеткіншeк кeзең – 12-17 жaс 

- Жастaр aрасы – 17-19 жaс 

- Ерeсектер арaсы – 30-35 жaс 

- Қарттық кезең – 55-70 жас. 

Стaтистикалық мәлімeттерге сүйенсек дүниeжүзінде әрбiр 20 секунд сaйын бiр адам 

өзіне-өзі қол жұмсайды. Жылына 4 миллион адaм өзін ажалға қиып, шамамен 20 миллион 

тұрғын өмірімен мәңгілікке қоштасуға әрекет жасайды. Отбасылық келіспеушіліктерге 

байланысты 9 жасқа дейін 2,5 пайыз, ал 9 жастан кейін 80 пайызы суицидке барады. Өзіне-

өзі қол жұмсайтындардың 1/3 бөлігі маскүнемдік пен нашақорлықтың кесілінен, 2/3 бөлігі 

депрессияның себебінен көз жұмады. Маскүнемдік пен нашақорлық түсінікті, сау кезінде 

өзін-өзі өлтіру ойында болған, мастықтың не нашаның кесірінен есінен танған кезде сол 

ойына түскен себепті, не істегенін өзі де білмей қалады [3]. 

Суицидке итеретін себептер өте көп әрі сан-қилы сондықтан да оларды төмендегідей 

топтарға жіктейміз: 

 Жеке өмірдегі қиыншылықтар 

 отбасылық жанжалдар, ажырасу 

 сәтсіз махаббат 

 жақын адамын жоғалту немесе оның қатты сырқаттану 

 жалғыздық, көңілдің бөлінбеуі  

 жұмыстағы сәтсіздіктер 

 қаржылай шығынға ұшырау 

 қалыпты өмірдің күрт өзгеруі 

 аутинг 

 айықпас дертке шалдығу 
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 күйзеліске түсу (өз-өзіне қол жұмсайтындардың 15%-ы) 

 жалған жала жабу 

 зорлық-зомбылық көрсету 

 Экстремалды жағдайлар, өмір сүру мүмкін емес орта 

 Өмірге деген қызығушылықтың жоғалуы 

 Мәжбүрлі суицид(сот шешімі, жақын адамдарының алдында жасаған қылмысы үшін 

ұялуы, өлім жазасына кесілу) 

 Арды сақтау мақсатындағы суицид. 

Адaмдар белгілі бір қиындыққa тап болғанда нeмесе oл бейімделгeн ортa одaн бaс тaртқан 

кeзде, oл өзiн-өзiне қол жұмсауға барaтыны ғылыми зeрттеулерде дәлелдeнген. Қaзіргі жастaр 

қауымының суицидкe бaруы – олaрдың өмірлерінде тәжірбие болмaуына, олaрдың алдaрына 

қoйылған мақсaттарына жeте алмауы сeбебіне жәнe өмiр қиыншылықтарына шыдaмауына 

бaйланысты бoлады. Бұғaн жaлғыздықтыңда ықпалы бар. Балa таңның атысы кештің батысына 

дeйін компьютер алдында отыруы, компьютергe дегентәуeлділік, виртуaлды әлемнeн бiр сәтке де 

ажырамaй, бaсқа бір әлeмді аңсaуы, шынайы өмірмeнен бeтпе-бет келген кезде баланың беті 

қaйтып, өз-өзіне  қoл салуға сoқтырады.  

Суицидке адамдар арнайы ғана емес аңдамай да баруы мүмкін, яғни өзі қай жолға кетіп 

бара жатқанын білмей соңында қайғалы жағдайға ұшырап, о дүниеге аттанып жатқандарын 

жатқызамыз.  Оған мысал қазіргі таңдағы  әлеуметтік желілер арқылы тарап кеткен «Көк 

кит» ойыны. Бұл oйын жайлы бірaз зерттeулер жүргiзе отырып, сұрaстырып көрдім. Ойын ең 

алдымeн Ресeй жерінде, қaзіргі таңда Қазaқстан мeн Қырғызстaнға жеткен екен. Ойынның 

бaрысы – ойынға кіріп, куратордың яғни осы ойынды жүргізетін адaмның хабарын күтeді. Ол 

50 тaпсырма береді. Ең соңғы тапсырмaға келгенде асылып өлeсің бе, әлде сeкіріп өлесіңбe 

дeген таңдау қoйылады. Ал егер тапсырмадан бас тартатын болса, оның жақын туыс-

тумаларын о дүниеге аттандыратындарын ескертеді. Бұндай қорқытудан сoң, бaла 

амaлсыздан тапсырманы орындaп, өз-өзіне қол жұмсaйды. Бізге міндетті түрдe неге бұл ойын 

«көк кит» деп атaлатыны сұрaқ тудырaды. Себeбі көк кит- сyицид жaсаушылардың симвoлы 

екен. Көк киттер көбіне жасы жеткен уақытында теңіз жағаларына шығып қалып, өздерін 

өлтіреді. Бұл ойын әсіресе 18 жасқа толмаған жасөспірім балалар арасында кең тарап кеткен. 

Қазіргі таңда бұл ойынның алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Атап айтатын болсақ 

барлық әлеуметтік желілер арқылы бұл ойынға қарсы құлақтандыру жүріп жатыр, сонымен 

қатар 18 жасқа толмаған балаларды ата-анасының рұқсатынсыз әлеуметтік желіге кіргізбеу, 

рұқсат берген күннің өзінде ата-анасының қатаң бақылауында болу.  

Суицид-әр азаматтың өзінің жеке шаруасы, әрі өзінің шешімі. Десек те өз-өзіне қол 

жұмсау қиындықтың, шиеленіскен мәселенің дұрыс шешімі емес. Қиындықтан шығар жол 

әрқашанда табылады. Ол үшін адам ең алдыменөзгеге емес өзіне сенуі қажет, өзін жақсы 

көруі тиіс. Жамандықтың артында жақсылық тұрғанын ешқашан да ұмытпағаны жөн. Тоқсан 

ауыз сөздің тобықтай түйіні өмір-ащысы да тәттісі де қатар жүретін бұрмалаңдарға толы 

қиын да қатал жол. Сені қаншалықты аяғыңнан шалатын қиындықтар толып жатса да, сен 

басыңды тік көтеріп алға қарай ұмтылуың қажет. Осы өмірден жалықтым, қиындықтардан 

шаршадым, мен бақытсызбын десең, айналаңа бір рет болсын көз жүгірт қаншама адам осы 

өмірге ынтық. Қаншама адам айықпас дерттерімен күресуде. Оның жанында сенің мәселең 

түкке тұрғысыз екенін, және оның шешімі бар екенін ұғынасың. Өміріңмен қоштаспас бұрын 

дұрыстап ойлан бәлкім сенің әлі іске асырмаған шаруаларың бар шығар, бәлкім 

орындалмаған армандарың да бар шығар, сен мүмкін басқа да бір жанға керек шығарсың. 

Сондықтан ойлан, себебі суицид – тығырықтан шығар жол емес! 
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ӘОЖ  811.512.122ʼ36 

ҚУАНТҚАН Г.С., БИЯРОВ Б.Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ФОНЕТИКАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТАР ЖӘНЕ  

ОНЫҢ МЕКТЕП ОҚУЛЫҚТАРЫНА ЕНУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Ә.Жүнісбек қазақ фонетикасына, орфография мен орфоэпия мәселелеріне, сингармонизм 

теориясына зор еңбек сіңірген ғалым. Ол жалпы, түркі және қазақ тілтанымындағы сөзқұрауыш 

(просодика слова) мәселесі; қазақ тіліндегі сингармонизм (үндесім түрленім) заңы; қазақ тілінің 

артикуляциялық базасы (моделі) құрамындағы артикуляциялық үлгілер; қазақ тіліндегі буын 

және морфеманың дыбыс құрамы мен желісі (линейная величина); латын әліпбиіне көшу 

мәселелері; қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне үйрету әдістемесі мәселелерімен айналысады. 

Сингармониялық бағыт Ә.Жүнісбек еңбектерінің арқасында қалыптасып, ғылыми айналымға 

түсіп, қалың оқырманға танымал болды. Аталған бағыттың ұстанған принциптері мынадай: 

сөздік екпін бар жерде тон мен сингармонизм болмайды, тон бар жерде сөздік екпін мен 

сингармонизм болмайды, сингармонизм бар жерде сөздік екпін мен тон болмайды. Қазақ тілі 

үндесім (сингармониялық) тіл болғандықтан, оның дыбыс құрамына тән ұғымдар мен 

атаулардың өз ерекшелігі болады.  

Проф.С.Мырзабеков қазақ тіліндегі дыбыс  тіркестерінің  зерттелу жайына  арнайы  

тоқталып, осы  бағыттығы  жетістіктерді  атап, кеткен кемшіліктеріне баса назар аударып 

отырған. Ғалымның зерттеу нәтижелері теориялық  монографиядан  басталып, практикалық  

айтылым  сөздіктен  аяқталады.  

С.Мырзабеков өзінің көптеген еңбектерінде А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхаммедұлы 

еңбектеріне  сүйеніп, қазақ сөзінің  айтылым үлгіліріне қатысты мол мұра қалдырды, қазіргі  

кезде  шәкірттері С.Ақымбек т.б. ғалым салған ғылыми мектеп жолын жалғастырып  келеді.  

Белгілі фонетист ғалым С.Мырзабеков емле ережелерін жетілдіру барысында әлі де 

кейбір кемшіліктер кездесетінін көрсеткен еді [12.175-186]. Мысалы, кісі аттары жазылуында 

«Амангелді, Есенғұл»деп жазу дұрыс емес, олар тоғыспалы ықпал арқылы (Амаңгелді, 

Есеңгелді) жазылатынын, «соңғы буынында «ы, і» дыбыстары бар сөздерге (орын, құлық, 

көрік т.б.) дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда «ы, і» дыбыстары кей 

уақытта түсіп қалады» деген ережедегі «ы, і дыбыстары» деген дұрыс емес, дұрысы «ы, і 

әріптері» екенін аңғару керек, өйткені бұл жерде «ы, і» әріп, олар «ұ, ү» болып дыбысталады 

дейді [12.177-178]. С.Мырзабеков тілімізге орыс тілінен енген сөздер көп екенін ескертіп, 

емле ережелерінде «оларды буынға бөлу, тасымалдау жайында бір-екі параграф айтылса 

артық болмас еді» деген еді [12.186] 

Ал енді зерттеу жұмысымыздың өзегі – жоғарыда аталған ғалымдардың ашқан 

жаңалықтары мектеп бағдарламасына ендіме жоқпа, осы мәселеге тоқталайық. Жалпы 

мектеп бағдарламасында  қазақ тілінің фонетика саласына 5-сыныпта ғана кеңініен 

тоқталады. Ары қарай қалған салаларын сатылап өтіп келеді де, 11-сыныпта бір қайталап 

шығады. Міне, мектеп оқушыларының фонетика турасындағы білімдері. 

2015 жылы шыққан 5-сыныпқа арналған қазақ тілі кітабында фонетикаға мынадай 

анықтама беріліпті: 

Фонетика – гректің «phone» сөзі, беретін мағынасы – «дыбыс». Сонда «фонетика» термині 

«тілдің дыбыстық жүйесін, яғни жасалу жолдары мен естілуін зерттейтін тіл білімінің бір 

саласы» дегенді білдіреді. Фонетика дыбыстардың жасалу, айтылу, естілу және буын, екпін, 

интонация мәселелерін қарастырады [7]. Бұл тұрғыдан С.Мырзабековтың фонетикаға берген 

анықтамасымен кішкене өзгешеліктері болса да, сәйкес келетін тұстары  да  бар. 

 Орыс әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиінде қазақ тіліне тән дыбыстарды белгілейтін 9 

әріп бар:(ә,ғ,қ,ң,ө,ұ,ү,һ,і). Қалғандары орыс пен қазақ тіліне ортақ әріптер.Қазақ жазуында 

бас әріппен жазу латын әліпбиіне көшкеннен бастап пайда болды.  

Қазақ тілінің төл дауысты дыбыстары – тоғыз: а,ә,о,ө,е,ы,і,ұ,ү – деп мектеп оқулығында 
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көрсетілсе, Ә.Жүнісбек дауысты [а], [ы], [о] сингема (дыбыс) бар деп, ал С.Мырзабеков:  

Қазақ тілінің байырғы сөздерінің құрамында тоғыз (а,ә,е,о,ө,ұ,ү,ы,і) дауысты дыбыс 

бар.Мұны ешкім де жоққа шығара алмайды[2;34] – дейді. 

Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бала: «Дауысты дыбыстар мыналар: 

а,ә,е,ё,и,о,ө,ұ,ү,ы,і,э,ю,я. Бұлардың ішінде орыс тілінен енген дауысты дыбыстар мыналар: 

ё,э,ю,я деуге мәжбүр – деп С.Мырзабеков көрсетсе, мектеп оқулығында  орыс тілінен енген 

және халықаралық терминедерде  кездесетін дауыстылар қатарына и,у,э жатқызылады. Ал 

Әлімхан  ағамыз   кірме [ х, һ, ч, щ, ф, ц,ъ, ь, э,в, ю, я ] әріптерді  қазақ  әліпбиінде  бос 

жүрген  әріптер  санатына  жатқызады. 

Буын болу үшін оның құрамында дауысты дыбыс болуға тиіс және оның саны біреуден 

артық болмауға тиіс.Сонда сөздің құрамында  қанша дауысты фонема болса, сонша буын 

болады деген сөз – деп С.Мырзабеков буынға  тән сипаттар ішінде дауысты дыбысқа тән 

қызметтің бірін атап өтеді. Мектеп оқулығында: дауысты дыбыстар үннен ғана 

тұратындықтан оларды созып айтуға болатыны аталып өтіледі. Дауысты дыбыстар буын 

құрайды: сөзде қанша  дауысты дыбыс болса, сонша буын болатыны жоғарыда көрсетілген   

С.М пікірімен сәйкес келеді. Әлімхан ағамыз отыз жыл бойы қазақ тілінде 9 дауысты бар 

деуден жаңылған да, жалыққан да емес. Дауыстыларды тілдің, жақтың, еріннің қатысына 

қарай бөлінуі С.Мырзабеков бөлуімен сәйкес келеді. Алайда әріптер арасында 

айырмашылықтар бар. Мысалы, жіңішке дауыстылар мектеп оқулығанда: ә,ө,ү,і,е,э,и,у деп 

көрсетілсе  Ә.Ж  дауыстыларды бөле отырып, оларды кестеге жіктейді. Ал С.М  э,у әріптерін 

қоспайды. Жақтың қатысына қарай ашық дауыстыларға: а,ә,о,ө,е,э жатқызылады мектеп 

оқулығында, С.М тек а,ә әріптерін ғана алады да езулік дауыстыларда  - э әріпін көрсетпейді. 

Қалған жіктеулер мектеп оқулығымен сәйкес келеді. 

Дауыссыздар турасында мектеп оқулығында  өкпеден шыққан ауаның қалай 

шығытытын, сөйтіп дауыссыздың қалай пайда болатыны туралы айта келіп, 

дауыссыздырға:б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,м,н,ң,п,р,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ,һ,(у) жатқызады. Ә.Ж: 17  

дауыссыз   [ б,д, ғ,ж, з, й, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, у, ш] сингема (дыбыс) бар деп көрсетеді. С.М: 

қазіргі қазақ  тілінде  25 дауыссыз фонема бар. Азын – аулақ ерекшеліктерді есептемегенде, 

қазақ тілі мен орыс тіліне ортақ  дауыссыз фонемалар – он бес: б,г,д,ж,з,й,к,л,м,н,р,п,с,т,ш. 

Қазақ тілінде бар, орыс тілінде жоқ дауыссыздар – бесеу: ғ,к,ң,у,һ.Қазақ тілінде бұрын 

болмаған, орыс тіліне енген дауыссыздар да бесеу: в,ф,х,ц,ч ара жігін ажыратып 

көрсетеді.Мектеп  оқулығында 26, С.М  25, Ә.Ж 17   дауыссыз бар дейді.  

Мектеп оқулығында дәстүрлі салдыр мен үннің қатысына қарай: қатаң, ұяң, үнді деп 

қана бөледі. Ал, С.М: дауыстың(салдарды деуге де болады) қатысына қарай, айтылу (ауаның 

шығу) жолына қарай, жасалу немесе айтылу (артикуляциялық) орнына қарай,қысқаша 

айтқанда, дауыссыз фонемалар акустика – артикуляциялық ерекшеліктеріне қарай үшке  

жіктеп  бөледі. Ә.Ж: қазақ тілінің дауыссыз дыбыстары дауыс (дауыс желбезегінің) 

қатысына қарай – қатаң (тербелісіз), ұяң (тербеліңкі), үнді (тербелімді), жасалу  орнына  

қарай – ерін, тіл ұшы, тіл ортасы, тілшік, жасалу  тәсіліне қарай – тоғысыңқы\жуысыңқы 

(жинақы, жайылыңқы, діріл, жанама) болып жіктеледі[1;98]. 

 Мектеп оқушыларына жалпы атап өтіледі де, тереңдетіп оқытылмайды. Ал, осы 

дауыссыздар жіктелуіне қатысты басқаша терминдерді оқушылар тест жұмысы барысында 

кездестіріп қалса, көктен түскендей болып отырады.Осы жерде ғылымға енгізіліп жатқан 

жаңалықтар мектеп оқулықтарына да енуі керек – ақ.  

Буын мәселесі. Мектеп оқулығында буынға: сөз бірнеше фонетикалық бөлікке 

жіктеледі. Осындай дыбыстық топқа жіктелген сөз ағымының шағын мүшесі буын делінеді. 

Буынға берген Ә.Ж анықтамасы: Сөйлеу  үстінде  (сөз  құрамында) өзара кірігіп,  біртұтас 

болып   айтылатын (жасалатын)  дыбыс  тіркесін  (немесе  дербес  дауыстыны) буын дейміз.   

Буын  тілдегі  ары   қарай  бөлшектенбейтін  ең кіші  жасалым (артикуляциялық)  бірлік 

болып  табылады[1;163 б] – дей келе буынды әуезді, әуенді,екпінді деп үшке бөледі. С.М: 

Буын – осы ауаның кілт үзілуінің не кедергіге ұшырауыныңнәтижесінде пайда болатын жеке 

(дауысты,дауыссыз) тобы – деп, буынға тән сипаттарды атап өтеді. Ал буын түрлерін: 
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«Құрамындағы дауысты  және  дауыссыз  дыбыстардың орын  тәртібіне  қарай  қазіргі    

қазақ тіліндегі  буынның екі  түрі бар: ашық  және  тұйық буын.  Бұлай   бөлу буынның  

теориялық та, практикалық  та  мәніне  сай  келеді және  есте  сақтауға  ыңғайлы», - деп     

көрсетеді.Ал мектеп оқулығында: ашық, тұйық, бітеу буындар болып бөлінеді[7; 137 б]. 

Екпін мәселесі. Мектеп оқулықтарында екпін жайлы: сөйлеп тұрғанда, бір сөз басқа 

сөздерге, бір буын басқа буындарға, бір дыбыс басқа дыбыстарға қарағанда күшті, көтеріңкі 

айтылуын екпін дейміз. Екпін сөз екпіні, ой екпіні, тіркес екпіні,дыбыс екпіні болып 

бөлінеді[7; 166 б]. 

Ал  Ә.Ж « Қазақ  тілінде екпін  жоқ, қазақ  тілінде  екпін  қызметін  сингормонизм  

атқарып  кетеді, екпін  сөз  мағынасын  өзгерте  алмайды», - деген  қорытындыға  келеді. 

Сингармониялық бағыт Ә.Жүнісбек еңбектерінің арқасында қалыптасып, ғылыми айналымға 

түсіп, қалың оқырманға танымал болды. Ә.Жүнісбеков қазақ тілінің фонетикалық жүйесін 

мұқият зерттеудің нәтижесінде индоевропа тілдеріне тән осы құбылыстың  онсыз да  

тықпаланып келгенін, түркі тілдерінде сөз екпінінің жоқ екенін, оның қызметін бұл тілдерде 

сингормонизм атқаратынын дәлелдеді. 

 С.М болса: «Сөз ішінде бір буынның күшті айтылуын екпін дейміз. Қазақ тілінде екпін 

сөздің соңғы буынына түседі». Бұл – бізге мектептен таныс қағида. Мұның өзі бүкіл 

түркологияда бір ғасырдан астам уақыттан бері айтылып, қайталанып келеді. А.Байтұрсынов 

та: « Қазақ тілінде екпін буыны сөздің я аяғына таяу буын болып келеді» - дейді. Деуін десек 

те, осы құбылыстың шын сырын түсіне алмай жүрдік. Екінші ана тіліміз деп жүрген орыс 

тілінің екпінін келістіре алмай қалатынымыз  да содан болар.  

Латын әліпбиіне көшу турасында қазіргі кезде мектеп оқулықтарында оқытылып 

жатқан кітаптарда сөз қозғала қоймапты. 

Ғылыми жаңалықтар мен мектеп оқулықтарындағы ережелердің сәйкес келмейтін 

тұстары баршылық екен. Бұл бей жай қарайтын дүние емес. 
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БЕСІНШІ ТҮЛІК – МАРАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  

ОДАН АЛЫНАТЫН ӨНІМДЕР 

 

Ақбас шыңдары аспанмен тілдескен, аспаны ғарышпен үндескен, көркіне көз 

тоймайтын ғажайып табиғаттың ортасын ойып, табан тіреген, Шығыс Қазақстанның 

маржаны – Катонқарағай. Төр Алтайдың бұл мекені – ертеден өзінің дертке дауа, жанға 

шипа болатын, бесінші түлік – марал шаруашылығымен әйгілі. Атам қазақ ежелден бұл 

жануардың адамға беретін пайдасын біліп, қолға үйрете бастаған. Менің тұған жерім осы 

Катонқарағай ауданының бір ауылы – Ақсу ауылы. «Аққудың ұясындай» бұл өңірде де 

http://emle.kz/articles/get/127
http://emle.kz/articles/get/127
http://megapredmet.ru/1-62956.html
http://megapredmet.ru/1-62956.html
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марал шаруашылығы дамыған. Қазіргі таңда өңірімнің марал шаруашылығы - «Екі дос» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қамқорлығында.  

Жалпы «марал» сөзі орыс тілінен енгендіктен, бұл жануарды жалпылама түрде осылай 

атай береді, бірақ қазақ халқы «марал» деп, тек оның ұрғашысын ғана атайтын болған. 

Ұрғашысында мүйізі болмайды, ол құлағы қалқиған жануар. Ал осы маралдың еркегін қазақ 

ежелден «бұғы» деген. Ағаштың бұтағындай, аша мүйіз тек осы бұғыда ғана болады [1]. 

Бұғы – жұп тұяқтылар отрядына жататын жануарлар тұқымдасы. Бұғылардың көпшілігі 

орташа немесе ірі денелі, сымбатты келеді. Бұғының мүйіз тастауы жыл сайын көктемнің 

наурыз айында болады. Оларды ешкім кеспесе де мерзімді уақыты келгенде өз-өзінен түсіп 

қалады. Мүйізін екі жасынан бастап кеседі. Өсіп келе жатқан мүйізінің терісінде түгі 

болады,бірақ ол мүйізінің өсуі тоқтағаннан кейін түсіп қалады. Бұғылар орманда, орманды 

далада, тундрада, тауда кездеседі. Бұғылардың барлығы дерлік кәсіптік маңызы бар аң. 

Олардың терісі және еті пайдаланылады,пантысынан адамның денсаулығына шипа болатын 

дәрі жасалады. Пантыдан жасалған ең алғашқы препарат – пантокрин.Бұл өте бағалы, 

«пантокрин» дәрісі бұғының әлі сүйектенбеген, ішіндегі қаны бар жас мүйіздерінен 

алынады. Пантокриннің организмге жан-жақты әсері мол және оның химиялық құрамына: 

гематоген бөлшектері, аминқышқылдары, 20 түрлі микроэлементтер (кальций, магний, темір 

иондары), фосфолипидтер кіреді. Панты иммунитеттік жүйені реттейді, жүйке жүйесінің 

функцияларын жақсартады, ағзадағы сергектікті жоғарылатады. Қазақстан Республикасында 

панты өнімдерін шығаратын бір ғана компания – ЖШС “Аксу-ДЭЕН”. Бұл компанияның 

шығаратын өнімдеріне кейін оралармыз, ал қазір мүйіздің фармокологиялық цехқа келгенге 

дейіноның алыну процесіне тоқталып кетейік. 

Мүйіз кесу процесі – маралдарды жан-жақтан қақпалай отырып, қорғанға кіргізу 

арқылы жүзеге асырылады. «Станок» - бұғының мүйізін кесетін арнайы орын. Станокқа 

бастаған саты, яғни биік сырғауыл қоршау, алдымен даладай кең келеді, содан тарыла келіп 

станокқа жеткенде жалғыз бұғы сиятындай ғана дәліз жол қалады. Айдаушының түртпегімен 

бұғы асты тақтай, екі жағы бөрене шығыр станоктың үстіне келеді. Бұғы осы станокқа кірген 

бетте станоктың шығар аузындағы айқарма есік жабылып қалады. Содан станокта тұрған 

бұғының бауырынан екі жерден айыл тартып, астындағы тақтайды түсіріп жібереді. Осы 

кезде тамағының астына көлденең бөрене-жастық салынып, екі адам бұғының басын тұқырта 

ұстап, біреуі аралап кесе бастайды. Мүйізді кесіп болған соң, қып-қызыл қан шапшыған 

мүйізге дәрі аралас сары топырақ жағады. Содан кейін астындағы тақтайды көтеріп, айылды 

ағытып, есікті сарт еткізіп ашып жібереді [1]. 

Кесілген мүйізді қолмен суға салып, ұстап тұрып, үлкен қазандарда ұзақ қайнатады. 

Осы мүйіз қайнатқан су аздан соң, бетінде майы қалқыған кәдімгі ет сорпа болып шығады. 

Жергілікті жұрт оны «бұлау» деп атайды. Бұлау адамның етін ғана емес, сүйектерін де 

балқытып жібереді. Адамдар оны денсаулыққа шипа болсын деп ванна ретінде қабылдайды. 

Ванна ішінде 10-15 минуттан артық жатқызбайды. Күніне екі рет түсіп, бұлауды 6-7-10 күн 

көлемінде алады. Бұлау адамға тері арқылы әсер етеді және остеохондроз, псориазға қарсы 

өте күшті зат болып есептеледі, ағзаның тазаруы мен аллергияға қарсы қолданылады. 

Соңынан қайнаған мүйізді моншадай ыстық аузы-мұрны бітеу үйде булайды. Пантының 

моншасы – адам организіміне керемет шипа болып табылады. Моншадан соң мүйізді жан-

жағынан самал соғып тұратын кең сарайға апарып, кесілген жерін төмен қаратып, 

салақтатып жіппен іліп қояды. Салқын жерде, көлеңкеде,жел өтінде күз түскенге дейін кеуіп 

тұрады [1.] 

Кеуіп болған мүйіз, ЖШС «Ақсу-ДЭЕН» фармакологиялық цехына, адам 

денсаулығына пайдалы әсер беретін түрлі өнімдер дайындау үшін жіберіледі. 1994 жылы 

Ақсу ауылында қазақ-корей кәсіпорындары бірлесіп, “Ақсу – ДЭЕН” ЖШС (жеке 

шаруашылық серіктестігі) іргесін қалаған, бірақ ол 1996 жылы іске қосылды.[2, 6-бет] 

«Ақсу-ДЭЕН» фармакологиялық цехында өндірілетін, пантыдан алынатын өнімдердің тізімі 

мынадай: 
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Өнім атауы Өнім атауы 

«Шипа» бальзамы «Мұзтау» бальзамы 

«Сабыр» бальзамы «Шаттық» гелі 

«Батыр» бальзамы Панты қайнатындысы 

«Азамат» бальзамы Пантокальцин таблеткасы 

Панты дражесі Пантокрин 

Пантогематоген дражесі «Эррегин» тұнбасы 

Құрғақ пантогематоген Пантогематоген сұйық 

Панты кесінділері Панты капсуласы 

 

Сурет 1 – өндірілетін өнімдер тізімі 

 
Сурет 2  – Пантыдан алынатын өнімдер 

 

«Ақсу-ДЭЕН» фармакологиялық цехында өндірілетін кейбір өнімдерге шолу жасап 

шығайық.  

Пантокрин 

Пантокриннің 10мл құрамына  –1,2гр. марал мүйізі, 95%-к этил 

спирті, тазартылған су кіреді. Құрамында фосфолипидтер мен 

микроэлементтер бар. Пантокрин орталық жүйке және қан тамырлары 

жүйесін қоздырады, бұлшықеттің сергектігін жоғарылатады, ішектің 

жылжытқыш функцияларын арттырады. гипотензия ауруында 

артериялық қан қысымын, иммундық жүйені көтереді, қартаю 

процесін баяулатады. Суық тию ауруында, тұмауға қарсы пантокринді 

компресс, ингаляция, тамақты шаю үшін пайдаланады. Препаратты 1 

стакан суға 10-20 тамшыдан, тамақ ішуден 30 минут бұрын күніне 2-3 

ретқолданады. 

Марал пантысы 

Марал пантысы шығыс медицинасында алтынға пара-пар, табиғи 

өнім. Табиғи өнімнің құрамында: гемотоген бөлшектері, 

аминқышқылдары, 20 түрлі микроэлементтер кездеседі. Марал 

пантысы жүйке жүйесіне және денеге түскен ауырлықты жояды, сүйек 

сынғанда , авитаминоз кезінде, невроз, қан азайғанда, ерлердің 

белсенді және жыныс функциялары төмендегенде қолданылады, жүйке 

жүйесі мен ағзаны стресстен қорғайды, иммунитет жүйесін 

белсендіреді. Бұл өнімді 1 тілімнен, күніне 2 рет, тамақтан 15-20 минут 

бұрын, 10-20 күн пайдаланады. 
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“Мұзтау” бальзамы 

Бальзамды дайындау үшін таулы Алтай, Қиыр Шығыста өсетін 

әр-түрлі дәрілік шөптер: жень-шень тамыры, марал-шөп тамыры, 

алтын-шөп тамыры, итмұрын, жалбыз, бұғы мүйізі қолданылады. 

Тұнба дайындау үшін таудың қайнар бұлағынан алынған және 

тазартылған су пайдаланылады. Дәрі шөптер мен олардың тамырлары 

Мұзтаудың төңірегінен жиналған, емдік қасиеті басқа жерде өсетін 

шөптен әлде қайда жоғары. Өйткені, космостық энергияның бәрі осы 

– Мұзтауда тоғысады. «Мұзтау» бальзамының құрамына – марал 

пантысы, 26 түрлі дәрілік өсімдік түрлері, ара балы кіреді. Қажу мен 

шаршауға, невроз, туберкулез, жаралар, хондроз, қан қысымын 

реттеу, зат алмасу, бауыр тазалау, ас қорыту қабілетін реттеуге өте жақсы көмектеседі. 

Бальзамды тамақ ішер алдында 15-20 минут бұрын,  2-4 шай қасықпен, күніне 3 мезгіл ішеді. 

Пантогематоген сұйық 

Пантогематоген– марал пантысы, қант, су, дәрілік шөптердің 

тұндырмасын қолдану арқылы жасалынатын өнім. Пантогематоген - 

жан-жақты әсері мол марал гематогені субстанциясынан алынған 

биоқоспа. Жаңа технологиялық әдістерді пайдалану арқасында 

пантогематогеннің құрамындағы биологиялық белсенді заттар табиғи 

түрінде сақталған. Олар: мөлтек элементтер, аминқышқылдары, 

пептидтер, майлар, нуклеин қышқылдарының негіздері. Төмен қан 

қысымы, әлсіз күйге түскенде, жүрек етінің күші азайғанда, қан 

азайғанда, орталық жүйке тамырының функциясына, буын 

мүшелерінің ауруына қарсы қолданылады. Препаратты күніне 1 ас 

қасықпен, 2-3 рет ішеді [3]. 

Мақаламды қорытындылай келсем, марал шаруашылығы және одан алынатын өнімдер – 

бұл қоғамның денсаулығы үшін керемет пайдалы, сарқылмайтын байлық көзі болып 

табылады.Өз өңірімдегі маралдарды сақтауға қол ұшын беру, оның жұмбақ күйін, тіршілігіндегі 

жасырын сырларын терең білу – бұл менің парызым деп білем. Сондықтан табиғаттың берген 

сыйы – маралды адамзат қорғауға, осы шаруашылық түрін дамытуға атсалысуы қажет. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ВКО 

 

Демографический вопрос был и остается одним из важных для Казахстана, который 

при относительно небольшом населении занимает девятое место в мире по территории. 

Поэтому, демографический фактор играет все более важную роль в государственном 

развитии Республики Казахстан – одной из самых малонаселенных стран мира. 

Несмотря на это, исследования демографических проблем и демографического 

развития отдельных регионов страны недостаточно освещены. Достаточно изучены и 

исследованы история демографического развития ВКО, воздействие различных факторов на 

развитие демографии, но комплексное изучения демографических проблем ВКО требует 

более глубокого исследования. 
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Научное знание современных и перспективных демографических проблем невозможно 

без практического исследования динамики развития демографии данного региона. В этой 

связи освещение демографической ситуации области, проведение сравнительного анализа 

имеет важное общественно-политическое и социально-экономическое значение в настоящее 

время. При изучений данной темы в первую очередь надо обратить внимание на такие важные 

демографические показатели как – численность и этнический состав населения региона. 

Численность населения – это исходный базисный показатель, при анализе социально-

экономической ситуации, сложившейся в любой стране мира. Отражает количественные 

размеры общества, проживающего на определенной территории и постоянно изменяется 

вследствие рождения, смертей, миграции, измеряется и оценивается по состоянию на 

определенный момент времени. А этнический состав населения – одна из основных 

социально-демографических характеристик населения, описывающих распределение 

населения по признаку этнической (национальной) принадлежности. Основным источником 

сведений об этнической структуре населения являются данные переписей. В своей работе 

поэтому эти данные используется как основной источник. 

В 1999 г. в Казахстане была проведена первая национальная перепись населения. Она 

показала, что за прошедшие 10 лет численность жителей страны уменьшилась на 124(5 тыс. 

и составила 14 953,1 тыс. человек. 

Надо сказать, что за предыдущий период, с 1979 по 1991 г., население страны 

увеличилось на 14%. С 1990 гг. в связи с ухудшением экономической ситуации и большой 

внешней миграцией населения произошли существенные изменения в его численности. 

Первой переписью суверенного Казахстана стала перепись 1999 года, которая проводилась 

на 25 февраля методом опроса. 

Учитывалось наличное, и временно отсутствующее население, иностранные граждане. 

Политические и социально-экономические изменения в обществе трансформировались в 

программе переписи. Вводился учет владения государственным (казахским) и другими 

языками, а для менявшего место жительство с года, место предыдущего жительства. 

Относительно жилья – в собственности или на условиях аренды квартиры, дома, их 

благоустройства, государственная или другая форма собственности их домохозяйства. 

Определялся трудовой статус человека. Важность и значимость переписи заключается в том, 

что учет проводился в каждом жилом помещении. В переписи отразились произошедшие 

новшества обществе, она корригировалась программой и стандартами ООН. 

Сегодня Казахстан занимает 63-е место по численности населения в мире и 184-е место 

по его плотности. На 1 сентября 2016 года она составила примерно 6.60 чел./ км². Общая 

численность населения Казахстана по данным на 1 января2017 года составляет 17 миллионов 

926,5 тысяч человек. Годовой прирост населения составил 1,45%. Численность населения 

Казахстана вплотную приблизилось к отметке в 18 миллионов человек. Так сообщает, 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики. Рост численности населения 

в 2016 году составил 193 400 человек. Средний количественный показатель рождаемости 

составляет 1 090 ребёнка/день, а смертности – 430 чел./день. Средний миграционный 

прирост – 92 чел./день. По прогнозам специалистов скорость прироста населения до конца 

нынешнего года в среднем будет придерживаться отметки в 750 чел./день. 

Восточно-Казахстанская область – один из крупных по площади регионов в 

Республике. Индустриальный потенциал области имеет важное стратегическое значение для 

социально-экономического развития всей страны. Как известно, осваивать богатства страны, 

поднимать экономику, сохранять и развивать культуру при слабой заселенности достаточно 

сложно. В 1990-е годы демографические процессы в регионе отражают 

общереспубликанские тенденции. Углубление кризисных явлений в экономике и 

повсеместное снижение жизненного уровня населения, вызвали в обществе негативные 

демографические установки. Сокращение численности восточноказахстанцев происходит 

главным образом из-за своеобразия и особенностей демографической структуры населения 

региона, характеризующейся высокой долей в ней русскоязычного населения, и обусловлено 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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их миграционным оттоком и низкой рождаемостью. 

Область занимает 3-ое место по территории среди 14 областей, уступая 

Карагандинской, Актюбинской областям. 

Всего в области 15 районов, 10 городов, 3 посёлка, 752 сельских населённых пункта 4 

города областного подчинения: Курчатов, Риддер, Семей, Усть-Каменогорск. 

Численность населения Восточно-Казахстанской области показаны таблице №1. 

 

Таблица №1 

Численность населения Восточно-Казахстанской области 

1970 1979 1989 14.02.1999 2003 2004 2005 2006 2007 

1 559 078 1 646 039 1 771 769 1 531 024 1 465 931 1 455 412 1 442 097 1 431 180 1 424 513 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

1 417 384 1 396 866 1 398 219 1 398 083 1 395 059 1 393 964 1 394 018 1 395 324  

 

Как показывают данные, С конца ХХ и в начале ХХІ в. на территории области 

происходит уменьшение численности населения в среднем на 120 тыс. человек. Этот процесс 

относительно замедлился в 2007 году, где убыль населения составляет 66 тыс.чел. 

Урабанизационные процессы продолжают прогрессировать, доля горожан в 1999 году 

увеличилась на 0, и составила – 58,8%, к общей численности населения региона, из них на 

долю населения малых городов приходилось – 9,7%, уменьшилось на 0,3% т.е. общий 

удельный вес горожан имеет тенденцию к увеличению, а в малых городах уменьшается. 

Численность городского населения за 6 лет, с 2002 по 2007 гг., в среднем преобладает над 

сельским на 265,3 тыс.человек. Вместе с тем наблюдается уменьшение численности 

городского населения. 

В области происходит уменьшение численности мужского пола и соответственно 

увеличение женского пола: в 1999 г.мужчины составляли 47,81 % (732916 чел.) от общей 

численности населения, женщины – 52,19 % (800027 чел.); в 2007 году число мужчин было 

675920 (47,45 %), женщин – 748593 (52,55 %). 

Размещение населения по административным единицам области отражено в таблице №2. 

 

Таблица №2 

Численность населения в административных единицах ВКО 

Название городов и районов Численность населения по годам 

1999 2006 2007 апрель 

2008 

2015 

г.Усть-Каменогорск 320606 299400 298827 298136 316 699 

г.Семе й 298266 305473 308129 310257 340 000 

г.Риддер 65030 60758 60057 59269 49 695 

г.Зыряновск 43954 40881 40600 - - 

г.Аягоз 39091 37183 36871 - - 

г.Курчатов 9301 10169 10359 10569 11 670 

Абайский район 17938 16101 15937 15833 15 371 

Аягозский район 42953 38168 38130 74640 73 992 

Бескарагайский район 28149 24728 24417 23755 20 604 

Бородулихинский район 49155 42239 41554 40839 37 192 

Глубо ковский район 67326 65962 65488 65467 65 339 

Жарминский район 60411 50197 49368 48854 41 033 

Зайсанский район 39572 37876 37966 38204 40 988 

Зыряновский район 49962 44813 44341 84152 71 229 

Катон-Карагайский район 45178 40262 39537 38657 37 571 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Кокпектиский район 45862 39598 39122 38528 31 415 

Куршимский район 45130 39529 38924 38269 27 940 

Тарбагатайский район 65700 60405 59737 56009 42 681 

Уланский район 45886 41601 41206 40770 40 425 

Урджарский район 95497 85134 83840 82630 79 652 

Шемонаихинский район 57976 50703 50103 49546 45 709 

Примечание: В состав населения Зыряновского и Аягозского районов за 2008 г.и2015 г. 

включены жители городов Зыряновска, Аягоза. См. управление статистики Восточно-

Казахстанской области №177, 25-апреля 2008 года. 

 

Как показывают статистические данные, происходит уменьшение населения в городах 

Риддер, Зыряновск, Аягоз. Одна из доминирующих причин сокращения населения это 

миграционный отток населения в основном из промышленных городов вследствие 

окончания строительства или закрытия градообразующего предприятия. Начиная с 

семидесятых годов, начались сбои в работе Зыряновского горно-обогатительного комбината, 

что сразу же сказалось на его миграционном оттоке, численность населения к 1999 году 

сократилась на 17,0 %. 

То же самое можно сказать и о городе Серебрянске. Завершение строительства 

Бухтарминской ГЭС, проблемы в работе основного предприятия – завода неорганических 

производств, вызвало отъезд населения, численность которого сократилась на 15, %. Самый 

высокий процент сокращения населения в городе Курчатове, что напрямую связано с 

закрытием в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона, который контролировался 

Министерством Обороны СССР. 

Динамика численности населения наиболее промышленно развитого и значительного 

по экономическому потенциалу города Риддер до 1959 г. концентрируется миграционные 

потоки в основном русских этносов молодых возрастов (73888 чел.). Начало спада 

производства, возвратная миграция, урбанизационные репродуктивные установки 

отражается на уменьшении численности населения уже к 1979 г. – 72668 чел. На фоне 

высоких темпов естественного прироста всего населения республики и региона в 1970-1979 

гг., количественные показатели риддерцев уменьшаются до 68022 чел. в 1979 г. Основная 

причина – низкие темпы естественного прироста горожан, отсутствие демографических 

установок присущие на том этапе казахскому этносу. В 1979-1989 гг. в городе начинается 

некоторый подъем промышленного строительства, решение проблем занятости вторых 

членов семьи, трудоустройство молодежи способствовали некоторой стабильности в 

демографическом поведении людей. За межпереписное десятилетие население увеличилось 

минимально – на 708 чел. и составило – 68730 чел. 

В 1999 г. весь комплекс кризисных демографических явлений проявился на населении 

Риддера. Максимальный по региону миграционный отток, высокий процент смертности и 

постарения некогда самого молодого населения привели к резкому падению численности 

горожан до 56269 чел. процесс усугубляли низкая рождаемость, брачность, а самое главное – 

отсутствие мест приложения труда, безработица с вытекающими от сюда последствиями. 

Негативные демографические процессы по сегодняшний день усугубляются продолжающейся 

миграционной убылью и низкими репродуктивными установками населения, хотя нужно 

отметить улучшение их материального положения и достаточно высокие доходы. 

Непромышленные города региона отличаются не только хозяйственной 

направленностью, но и всеми другими и частности демографическими показателями. 

Наблюдается рост населения в городах Семей, Курчатов, и рост населения произошел в 

Зайсанском районе. Он относится к типу городов, население которого занято 

преимущественно переработкой сельскохозяйственной продукции. В 1959 г. численность 

населения Зайсана составила 8773 чел. Большая ее часть представлена казахским этносом, 

занимавшимся сельскохозяйственным производством. В 1970-1979 гг. основным 

компонентом пополнения населения, был естественный прирост, более четко 
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прослеживается снижение показателей смертности, что сказывается на росте численности 

зайсанчан с 11594 чел. в 1970 г. до 13731 – 1979 г. 

Наибольший скачек увеличения численности населения произошел в период 

демографического «взрыва», наряду с высокими темпами рождаемости, значителен процент 

миграции в город молодых людей из близлежащих сел. Их привлекала возможность 

трудоустроиться, получить образование в филиалах техникумов и административный статус 

поселения, имевший городскую инфраструктуру. В 1989 г. здесь проживало 16422 чел. 

Позитивным в демографическом поведении населения Зайсана является то, что в 

период тотального сокращения численности населения республики и особенно региона, к 

1999 г. количество в горожан остается стабильным – 16021 чел. и уменьшилось за десять лет 

всего на 401 чел., нужно отметить что сегодня население пополняется оралманами, для 

которых здесь привлекательно и комфортно в сфере хозяйственной деятельности и 

менталитету. Жить в крупном городе оралманам сложно, а в селе они не хотят, выбрав 

«золотую» середину между исторически сложившимся укладом жизни и городской 

инфраструктурой. 

Во всех других районах происходит убыль населения. 

Сегодняшний Казахстан — государство с полиэтническим составом населения. 

Согласно последним данным, этнос казахи составляет большинство населения (66,48%). 

Следующими крупными этносами населяющими страну, являются русские (20,61%), узбеки 

(3,11%), украинцы (1,64%), уйгуры(1,45%), татары (1,15%) и другие. 

Национальный состав Казахстана и Восточно-Казахстанской области представлено в 

таблице №3 

Таблица №3 

Национальный состав по области на 2016 год 

По данным на 1 января2016 года (чел.) 
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198 319 
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5 

Этнический состав населения Восточно-Казахстанской области 

Казахи 814 105 человек 

Русские 529 286 человек 

Узбеки 1 371 человек 

Украинцы 5 303 человека 

Татары 17 092 человека 

Немцы 13 599 человек 

Корейцы 1 467 человек 

Белорусы 1 526 человек 

Чеченцы 1 673 человека 

Азербайджанцы 1 529 человек 

Всего жителей — 1 394 018 человек 

 

Таким образам, анализ численности населения городов региона дает основание для 

следующих выводов. В исследуемом временном отрезке четко прослеживается несколько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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периодов, различающихся демографическими характеристиками, сформировавшиеся под 

влиянием социально-экономических, политических и др. факторов. Каждый из периодов  

имеют свои особенности. 

В середине ХХ века начинается активное развитие промышленности, массовая 

урбанизация, приведшая, прежде всего к миграционному притоку, но преобладающим был 

естественный прирост населения республики. Это привело к росту абсолютных показателей 

численности населения, увеличения доли горожан и увеличения удельного веса европейских 

этносов в общем составе населения республики. 

Под влиянием комплекса факторов проявилась региональная специфика Восточного 

Казахстана. Так как регион был богат сырьевыми ресурсами, здесь началась промышленная 

разработка, развивались имеющиеся города и формировались новые городские поселения, 

исследованные в этой работе. 

Численность населения и количество самих городов постоянно увеличивалось с 5 

малых и 16 рабочих поселков в гг., до 8 малых и 33 рабочих поселков в 1989 гг. 

Следующий период 1989-1999 гг. был чрезвычайно сложным для республики в целом. 

Экономический и политический кризис, приведший к развалу крупнейшей державы СССР, 

повлек невосполнимые потери не только социально-экономического и демографического 

плана, но и изменил психологию и моральные установки людей. Произошел переход от 

простого к суженому типу воспроизводства населения, снижением рождаемости, а самые 

ощутимые потери – в результате миграционного оттока населения. Наиболее ярко эти 

процессы проявились в Восточном Казахстане. В региональном разрезе негативные 

демографические процессы доминировали в городских поселениях. В связи с закрытием 

промышленных предприятий, высококвалифицированные специалисты стали искать новые 

места приложения своих трудовых ресурсов. Эта же категория населения малых городов или 

их родители когда-то приехали из других республик, стран, поэтому желание получить 

хорошую работу, лучшие бытовые условия, и прельщавшие социальные льготы 

способствовали высокому миграционному оттоку горожан из этих поселений, причем 

наиболее мобильными были молодые люди. «Пик» миграции был в середине 1990 гг. 

Оставшиеся жители имели постарелые возраста, разрушающаяся городская инфраструктура, 

закрытие ДДУ, культурно-массовых центров снижала репродуктивные установки населения. 

В другом типе городских поселений население легче адаптировалось к новым 

экономическим условиям, занялось сельскохозяйственным производством в личном 

хозяйстве. 

Увеличивается удельный вес титульной нации, и хотя абсолютные показатели 

численности населения убывают. 

Места выехавших занимают прибывшие из близ лежащих сел, в основном молодежь. 

В 2000-2006 гг., несмотря на сложнейшую экономически кризисную ситуацию 

республика и ее население сохранили свой демографический потенциал, что явилось 

результатом позитивной демографической политики государства. Основной характеристикой 

этого периода являются стабилизационные процессы во всех сферах жизни общества. На 

современном этапе с каждым годом увеличивается рождаемость, имеется тенденция 

приостановки роста смертности, естественный прирост имеет положительное сальдо. 

Остается высоким показатель миграционного оттока, но компенсируется этот процесс 

притоком в страну оралманов. Удельный вес горожан доминирует в составе населения 

республики и региона. 
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ӘОЖ821.512.122.09 

МАУЛЕТХАНОВА Ж.Р., БАРБОСЫНОВА Қ.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҰЛТТЫҚ ПРОЗАДАҒЫ АБЫЛАЙ ХАН БЕЙНЕСІ 

 

Ұлы даланың ұлылығын арттырып, даңқын күллі ғаламға таратқан біртуар азамат, 

қазақтың басына жай түскенде қалқан боп, халқының көз жасын төгуіне себеп бермеген Ұлы 

хан – Абылай.Хандардың ханы,  атағы сонау  Батыс жұртына әйгілі Еділ мен дүниеге жомарт 

болса да туған жерін көзінің қарашығындай сақтаған Мөденің, шығыс әлемін түгел дүр 

сілкіндірген Шыңғыс хан мен қазақтың қабырғасын қалаған Керей мен Жәнібек хандардың 

асыл ұрпағы, алтын ұлдары, қазақ халқы сан өліп сан тірілсе де естерінен сөндірмеген, өсиеті 

мен жігерін, қайраты мен даналығын, есімі мен келбетін жүрегіне сақтаған бабамыз ХVIII 

ғасырдың 70 жылдарында дүниеге келген. Көркем даланың көркін ашқан сол сәби барша 

қазақтың бағына, ұрпағының жадында мәңгі қалуға жаралғандай. Абылай ханның шын есімі 

Әбілмансұр. Жәңгір ханның бесінші ұрпағы, Түркістан билеушісі қанішер Абылайдың 

немересі, көркем Уәлидің баласы. Ол атасының емес, адамның баласы, қазақтың баласы бола 

білді. Әбімансұрдың бұндай адамгершілікті меңгеруіне үйсін Төле бидің ықпалы зор, себебі 

халықтың басына жасын боп тиген «ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» жылдарында  

жетім қалған Әбілмансұр,Төле бидің қолына келеді. Төле би аш-жалаңаш, өңі бозарып, 

шашы өсіп, жүдеп кеткен балаға «Сабалақ» деп ат қояды. Бұл кезде бабамыз 13 жасар бала 

еді. Дана қария қазақ даласының  даналығы мен парасатын, ел билеу қабілетін, анталаған 

жауға қарсы тек бірлікпен ғана тойтарыс беруге болатынын жас баланың санасына ұялата 

білді. Әбілмансұр жастайынан жұпыны тіршілік пен қатал өмірді көріп өскендіктен ел  ісіне 

ерте араласа бастайды. Абылайлап аруақ шақырып, жауға шапқан кезінде болашақ хан 

небәрі жиырма жастағы жігіт еді. Бұқар жыраудың Абылайға  «Сен жиырма жасқа жеткен 

соң, Алтын тұғыр үстінде Ақ сұңқар құстай түледің» деуі осының нақ дәлелі. Өзінің бар 

ғұмырын қазақтың бағына, елінің тыныштығы мен сұрапыл заманда аяқтан шалған кедергіге 

тойтарыс беру үшін арнаған даңқты бабамыз, асқар таудай алыбымыз 1781 жылы дүниеден 

озды. Қазақтың 18-ші ханы, Орта жүздің қорғаны бола білген, халқының қолдауына сүйенген 

Абылайдың  күллі үш жүздің ханы болмауына орыстың  кесірі тигені мәлім. Атағы мен 

абыройы жер жарып тұрғанда орыстың жүрегіне қорқыныш ұялап, қазақтың айбатынан 

шошымасқа шарасы бар ма?! Орысқа бодан боп, қысық көз Қытай бопсалап отырса да,бір 

жағынан жоңғардың тақымына басылып кетеміз бе деген ой туса да, ол өзінің бір сөзінде 

бәріне келісетінін, бірақ ешқайсысына бағынбайтынын алтын әріптермен, тайға таңба 

басқандай айқындап кеткен! Міне, бұдан бері қанша жүз жылдық өтсе де, ұлының аты өшкен 

жоқ. Бұдан кейін қанша қан төгілсе де, қазақ халқы мың өліп, тірілсе де өзінің ханын, 

қорғанының аруағын қадірлеп, жадынан өшірген емес.  Бұған дәлел сансыз шығармалардың 

кітап бетін көруі. Қазақтың ұлдары мен қыздарының өз тарихына терең үңіліп, ақиқаттың 

шырмауын шешіп, аңыздың арасынан шындықты тергенінен-ақ байқауға болады.  Сондай өз 

ұлтының жанашырларына Ілияс Есенберлин, Софы Сматаев, Қабдеш Жұмаділов сынды асыл 

азаматарды жатқызуымызға болады.  

Ілияс Есенберлиннің күллі даланың шындығын ашқан көркем туындысы 

«Көшпенділер» [1]. Алты кітаптан тұратын тарихи эпопея. Қазақ сөз өнерінің әлемдік 

нұсқасына қосылған тарихты көркемдік пайымдаудың үздік үлгілерінің бірі, партиялық 

идеологияның қылышынан қан тамып тұрған уақытта дүниеге келген шығарма. Трилогия 

«Алмас қылыш», «Жанталас», «Қаһар» деген бөлімдерден тұрады. Сондағы Абылай ханның 

айқын бейнесі жалт беретін сәт «Жанталас» романында. Әбілмансұрдың аты Абылай деп 

өзгеру сыры суреттелетін тұс былайша көрінеді романда: «…үлкен бір айқаста ауыл 

адамдары «Сабалақ» деп ат қойған, он сегіз жасар түйеші «Абылайлап!» ат қойып, жауын 

қашырып, бүкіл еліне «Абылай» деген атпен әйгілі болды. Сонда барып Әбілқайыр хан бұл 

Абылай баяғы Бұқар жырау екеуі барлауда жүргенде кездестірген Төле бидің түйешісі 
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Әбілмансұр екенін білді». Бұл жерде тарихи аңыз өзгеріссіз қаз-қалпында алынған. Тек Бұқар 

жыраудың Абылайға Әбілқайыр екеуі барлау жасап жүргенде кездесуі көркемдік қиял деуге 

болады. 

Осыдан былайғы соғыстардың бәрінде Абылай есімі дүрілдеп шыға берген. Жұрт 

Абылаймен санаса бастаған. Романда сұлтан атаның жүрген кезінде-ақ оның үш жүзге хан 

саналғандығы жөнінде мынадай дерек-мысал бар: 

«Абылайға көңіл айтып, сонау Арқадан қаздауысты Қазыбек би, Ұлы жүзден Төле би, 

Кіші жүзден Бала би келді. Бұл үш бидің келуі Абылайды үш жүздің елі өзіне көсем ете 

бастағанының белгісі еді…». 

Абылайдың үш жүзге көсем санала бастау тарихын жазушы І.Есенберлин былайша 

сипаттайды: «Көкейкесті арманына жеткен Абылайдың көңілі ай-жай еді… Иә, Телікөлдің 

жағасына жиналған үш жүздің «игі жақсылары» оны «Үлкен Орда» ханы етіп-ақ киізге 

көтерген. Рас, бұл жиынға Ұлы жүз бен Кіші жүздің көп руларының басты адамдары келмей 

қалды. Келмесе өзі білсін! Абылайға оның қазір қандай маңызы бар? Бүгін келмегені ертең 

келеді. Бүгін көнбегені, ертең көнеді». Тек қана тарихи деректің ғана жетегінде кете бермей, 

жазушы аңыз-әңгімелер мен жыр-дастандар арқылы халық санасына орныққан Абылай 

тұлғасын дамыта отырып жаңа идеялармен ұштастыратын көркем болжал әдісін қолданған. 

Көркемдік болжал әдісімен І.Есенберлин тарихи фон арқылы бүгінгі күн мәселесін қозғап, 

идеялық мақсаттың тәлімдік, танымдық қуатын қарастырған. «…Өкінішім, – деді Абылай 

күрсініп. – Өз басымның өкініші … үш жүздің басын қоса алмадым; аз елге хан болдым. 

Қазаққа мал емшегін емізгенмен, жер емшегін емізе алмадым. Орда Көкшетауда тұрғанда 

ақылшым болған Тимофей Егорұлының кеңесіменен Зеренді, Шортандыны жайлаған 

төңірегіме егін егуді үйретсін деп орыс мұжықтарын да әкелдім. Бірақ мал баққан, найза 

ұстаған сорлы қазақ, тез көндіге қоймады. Жер деген алтын қазына ғой. Екі тепе сулы жері 

бар өзбек, екі үйір жылқысы бар қазақтан бай тұрады» деген жолдар Абылай аузымен 

айтылғанмен, ол өткен дәуірден гөрі І.Есенберлин заманының келбеті екені айқын. 

Жазушының өзі өмір сүрген дәуірден түйген тұжырымы. Роман желісінде Ресейдің 

бодандығынан соң Жоңғар шапқынышылығы кезеңінде Абылайдың шынайы бейнесі 

өткірленіп анық байқала бастайды. Жоңғардың жер қайысқан жауынгерлерініңшабуылынан 

амал - айласын асырып жеңген Абылайдың қолбасшылық қыры, қиын шақта жол тапқан 

ақылдылығы өте сәтті берілген.Абылайдың батырлық сипаты қытайдың қаптаған қалың 

әскерімен соғыста да тартымды бейнеленген. Қытайдың жаяу әскерін үш рет шабуылдап 

тойтарып,құмырысқадай қаптаған қалың жаудың бетін қайтаруда ержүректілікпен қоса ел 

мен жерді қорғау деген үлкен ұғымның тұрғанын байқау қиын емес еді.«Жанталастың» 

соңғы ширек бөлегінде Абылай бастаған қазақ қолдарының елімізге Жоңғар мемлекетінің 

көзін жойып, енді Қазақ еліне сұғынған қытай шеріктеріне, тағы бірде қоқан сыпайларына, 

қалмақ бір шапса, қазақ ауылдарын екі шабатын қырғыз манаптарына қарсы жеңісті 

соғыстары, Абылай сұлтанның елге қадірі асып, Әбілмәмбет өлген соң Орта жүзге, одан 

кейін Үлкен ордаға хан сайланғаны суреттеледі. Бұл бөлім алдына идеологиялық бір мақсат 

қойылған. «Жанталас» романы ең алдымен ұлттық тарихи сананы оятуға ықпалын тигізгені 

хақ. Ең бастысы, тар идеологияға бағынған солақай саясаттың тегеурінді ықпалын бұзып, 

Абылай ханның тәуелсіздікке салған алғашқы жолын танытып, тарихи бейнесін сомдауымен 

ерекшеленеді. Бұл орайда шығарма әдебиеттанушы ғалым Қ.Алпысбаев: «І.Есенберлин «.... 

жаңа идеялық мақсаттар шеңберінде Абылайдың көп қырлы күрделі тұлғасын ашып берген» 

деген пікірімен дәл келеді. 

Қазақ халқының терең тарихы болғанымен, оны көркем шығармада беру үлкен 

тәуекелшілдікті талап еткені белгілі. Сондай «мұхиттан өткен қайықтай» Кеңестік кезеңде 

ұлтымыздың тарихын көркемдікпен бедерлеу ұстанымы батырлықты ту еткен  туындысы 

талайлы тағдырға тартқан Софы Сматаевтың «Елім-ай» романы. Абылай трилогияның екінші 

кітабының аяқ шенінде, «Аңырақай шайқасында», қалмақтың Шарыштай батырын жекпе-

жекте жеңіп жалт етіп бір көрінеді де, үшінші кітаптың әр тұсынан басында Әлібек бала, 

Сабалақ, Әбілмансұр деген, сонсоң Аңырақайда Абылайлап шауып, Абылай сұлтан қалпында 
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бейнеленеді. Бөгенбай батыр өзіне шаншыла қараған Абылайдан сескеніп, «Көзінің 

ұшқындауы жаман екен» деп іштей қиналып қалса, Бөрібай бастаған жастар: «Абылай басқа 

төрелерге ұқсамайды ғой. Мүлде ұқсамайды» дейді. Қараша қазаққа іш тартатынын мезгейді. 

Тағы да бірде роман-трилогия Абылай сұлтанды жоңғар қонтайшысы Қалдан-Сереннің 

көзімен бағалауға беттейді. Қонтайшы ұзақ монологында қазақтың өзге хандарын бір төбе, 

Абылайды бір төбе көреді. Шыңғыстың ұрпағы дейтін дардай аты бар, бірақ «заты оған сәйкес 

емес келмесе де әйтеуір қазаққа бүйрегі бұрмайтындары белгілі» деп төре тұқымына іш тартып, 

Абылайды оларға қарсы қояды. «Көшпенділер» мен «Елім-ай» авторларының ұлы Абылай 

туралы көзқарасы «Қазақтың ханы Абылай» деп толғайтын Бұқар жырау позициясымен өзектес. 

Қонтайшы монологы арқылы Қазақ елінің осал Һәм күшті жақтары талданған.  

Жоңғар қонтайшысы Абылай бастаған қазақтың әйгілі батырлары мен билерінен 

хауіптенеді. «Әй-й!..Бәрібір олардың Абылайы бар-ау! Абылайы бар ғой...» деп 

жабығады.Бұл сюжеттерден Абылай ханның айбаты мен мықтылығын анық көрге болады. 

Жазушы ханның бар болмысын бір шығармамен толық жеткізе білді.  

Тарихтың легімен жылжып, оны біздің алдымызға  жеткізе білген тағы бір жазушы ол 

Қабдеш Жұмаділов.   «Көшпенділер» трилогиясындағы үлкен детальдардың көрінісі Қабдеш 

Жұмаділовтың «Дарабоз» шығармасында кездеседі. Жазушы тек қана жеке кейіпкерді емес, 

күллі тарихты қоса қозғайды. «Көшпенділермен» тұстас жері де осы. Шоқан Уәлихановтың 

«қазақтың ерлік кезеңі» деп атап кеткен уақыты, яғни  ХVIII ғасырда орын алған оқиғаларды  

көркем бейнелеген туынды, дилогия да осы. Қабдеш Жұмаділов өз қаһарманының характерін 

өзге арқылы ашады. Абылай Қабанбайды көзсіз ерлігі үшін жақсы көреді. Ол билікке таласы 

жоқ, қарадан шыққан батыр болса да, Абылай үшін Дарабоздың көзқарасы маңызды. 

Қабанбайды көргенде хан екенін ұмытып, атының басын ұстап, жылап көрісті. Бұл жерде 

Қабанбайдың бейнесі арқылы Абылайдың характері ашылды. «Егер тарихтың қозғаушы 

күші – халық екені рас болса, сол халықты бастайтын серкесі бар емес пе?»-  қаламгерді 

толғантқан осы жайттар еді, нәтижесінде Қабанбай, сондай-ақ қазақтың ұлы ханы Абылай, 

батыры Бөгенбайлар тұлғасы оқырманға жол тартты. Бірде ойлантқан, бірде толғантқан, 

бірде мұңайтқан, бірде қиялыңды шарықтатқан нәрсе – жазушы бойындағы дала 

табиғатының, сол даланың еркін перзенттерінің қайсар мінезі…  Жазушы тағылымы әр 

жұмыр басты пендені  өзін-өзі тануға итермелейді, мынау жалпақ жер бетіндегі Адам деп 

аталатын тіршілік иесі өзін-өзі таныса,  өз іс-әрекетіне есеп беріп отырса,  зұлымдық қайдан 

келеді – деген сауал төңірегінде толғаныс жасауға шақырады. Қазақ тарихында туған жер, 

тал бесік, тас босаға үшін қу далада тәні, құла түзде көрі, құба белде елі қалғанша жанын 

пида етіп, басын бәйгеге тіккен, қол бастаған батырлар, сөз бастаған шешендер де аз емес. 

Осындай азаматтардың аттарын ардақтап, абыройларын асқақтатып жүрген – жазушылар. 

Жазушы қашанда тарихшы. Әдебиеттің  басты парызы – адамзат естелігінің үзік-үзік 

болмауына күш салу. Қабдеш Жұмаділов осы міндетін толықтай орындаған қаламгер. 

Тарихи сабақтастық немесе тарихи тамырластық секілді ұғымдар әдебиетте де бар. 

Тыныштық пен тәуелсіздік үшін күрескен, қазақ халқын жоңғар басқыншыларынан азат 

етушілер қатарында есімі эпикалық биікке көтерілген ер тұлға тумысынан билікке шығу 

психологиясы бірге калыптасқан, жеке басының абыройы мен мансабын қатар ойлаған жан 

ретінде Абылайдың пендешілік қасиеті қат-қабат өрілетін шығармалардағы  таным қуаты 

осындай. Романдардың әр бетінде бағдар сілтеп, ойға жетелеп отыратын таным қуаты мен 

тағлым мұратының сырына қанығу міндетін арқалайсыз. Батыр да атанған, ақыры хан тағына 

да отырған, алайда жарық дүниеден өкінішпен аттанып, өкініште қоштасып бара жатқан 

Абылай толғанысы ойға батырады. Расында сонау даңққа бөленген батырлықтан да, абырой-

атаққа оранған басындағы бақ, астындағы хандық тақтан не қалды бүгін? Хан тағына жету 

үшін ұзақ та бұралаң жол басқан Абылайдың жан толқыны нені меңзейді. Осы бір сұраққа 

көңіл-күйі қасірет шеккен күннің бірі – бүгін жауап бергісі келген Абылай жайын аңғарасың. 

Ең әуелі сол хан тағы не үшін керек болды!? Өлімнен артық қасірет жоғын сезінген 

болмысын көреміз. Иә, хандық құру мен мансапқорлықтан ғана туды ма сол арман? «Жоқ, 

Бұқар аға, онда сен мені білмегенсің. Қолыңда күшің болмаса, кімге айтқаныңды істете 
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аласың? Ұлы хан тағына отырсам, қазақ елін өзімнің дегеніме жеткізем деп ойлағам… Ал 

соңынан… Әділетті ұлы хан болсам, халық менің бұрынғы қиянаттарымды ұмытады ғой деп 

сенгенмін… Хан бар жерде қиянат болмауы мүмкін емес екен. Бірақ мен сол қиянатымды да, 

озбырлығымды да халқымды уысымда ұстау үшін жұмсадым, ел бірлігін күшпен сақтамақ 

болдым» деген Абылай толғанысы өмір сабағынан алған танымдық зердеге ұласады. 

Абылай табанды күрескерлігінің, айтқанынан қайтпайтын батырлығының және халық 

талайы таразыға түскенде сын сағатта ешкіммен де ымыраға келмейтін қатал, қатыгездігінің 

арқасында қазақ елінің, жерінің бостандығын қорғап қалды. Әл үстінде ауырып жатқан, 

Абылай Бұқар жырауға айтқан: «…Менің кеңесіммен жүрер ұл-қыз болар ма екен? Сөйтсе 

де, екі кеңесім бар. Бірі – қазақ аз ел ғой, азып-тозып кетпес үшін, қолдарынан келсе, 

солардың бірлігін сақтасын. Бірлігі бар елді басқару – жеңіл. Екінші айтарым, мен елу 

жылдан астам соғыс жүргіздім. Жетпіске келген жасымда, мейлі айла құрайын, әйтеуір, 

шығыс жағымнан келген жауға, әсіресе, Қытайға қазақтың бір бөлшек жерін бергем жоқ» 

деген жолдардан Левшин айтқан жоғарыдағы мінездеме сырын емес, көркем болжал арқылы 

өрілген жазушы түйіні мен тарихи таным сипатын көреміз. «…қазақ аз ел ғой, азып-тозып 

кетпес үшін, қолдарынан келсе, солардың бірлігін сақтасын» деген ұлы ханның сөзінен-ақ 

ұлты үшін, халқы үшін қанша қан кешкенін байқауға болады.  

Сөзімнің соңында Ілияс Есенберлиннің жазылмаған күнделігінен алынған ойды келтіре 

кеткіміз келеді: «Мен қазір неліктен тарихқа көп ден қойып жүрмін? Ағаш биіктепөскен 

сайын, оның тамыры дажерге бойлап, тереңдейтүспей ме, адам да солай. Ол болашағы 

туралы көбірек толғанған сайын өткен тарихы жайында көбірек білгісі келеді. Онсыз 

болашақты құруға  да болмайды». 
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С. Аманжолов атындағы  ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЕТІСТІКТІҢ ЕРЕКШЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ТҮРЛЕРІ 

 

Қимыл есімі ( кейде тұйық етістік, қимыл атауы) етістіктің мағына жағынан да, түрлену 

жүйесімен де ерекшеленетін функциялық формаларының бір түрі. Барлық етістік формалары 

жіктеліп жақтық, шақтық  мағынаны аңғартса, қимыл есімінде ондай белгі жоқ. Керісінше, 

есімдерше көптеліп, тәуелденіп, септеліп қолданылады. Қимыл есімінің етістіктің бір түрі 

бола тұрып  мұндай ерекшелікке ие болуы қимыл әрекеттің өзің емес, сол әрекеттің атауы 

ретінде қолданылуына байланысты.  

Ахмет Байтұрсынұлы қимыл есімін тұйық рай деп атап, « Тұйық рай дейміз – істің беті 

белгісіз тұйық күйінде тұрғандағы айтылатын сөз түрін. Мәселен, қарамақ, саумақ, бармақ 

дегенде кім? қашан? қалай? істегені мәлім емес. Осындай сөздер тұйық рай болады»[1, 

20б.].Ахмеди Ысқақов қимыл есімін қимыл атауы деп атап, - у жұрнағы арқылы 

жасалатынын айтады[2]. 

Ыбырайым Маманов та қимыл есімі туралы пікір білдірген. Тіл білімінде іс - әрекет 

атауы ретінде берілетін сөздер “қимыл есімі”, “қимыл атауы”, “у тұлғалы қимыл есімі”, 

“тұйық рай”, “тұйық етістік” сияқты терминдермен беріліп жүрді. Соңғы кездерде “қимыл 

есімі” деген термин тұрақталып келеді. Қимыл есімі дегенде, әдетте,  - у тұлғасы негізге 
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алынады. Бұл қазіргі қазақ тілі тұрғысынан тілдік нормаға сай, әрі жиі қолданылатын 

формасы. Түркі тілдерін салыстырып қарағанда, бұл тұлғаның бірнеше тұлғалық 

көрсеткіштері барын байқауға болады. Мәселен, А.М Щербак монографиясында (1981) 

қимыл есімдердің 30 – 40 түрі бар деп көрсетеді. Ы.Маманов қимыл есімінің тұлғалық 

көрсеткіштері ретінде тұйық етістік формасын (-у),  -ғы тұлғалы және (-ыс) тұлғалы қимыл 

есімдерін атайды[3, 75б.]. 

Сонымен, қимыл есімі түбір етістік пен туынды етістікке -у, -ыс, - іс, -с,  -мақ, -мек, -

бақ, -бек, -пақ, -пек жұрнақтары жалғану арқылы жасалады.  Қимыл есімінің жұрнағы 

жалғанбайтын бірде-бір түбір не туынды етістік жоқ. Демек, барлық қимыл-әрекеттің атауы 

болады екен. Мысалы: бар – бару, барыс, бармақ. Өзгер – өзгеру, өзгеріс, өзгермек. 

-у (-ұу,-үу) жұрнағы арқылы жасалған қимыл есімі формасы – тілімізде ең жиі 

қолданылатын форма.Қазақ тілінде етістіктің бұл формасы жұмыс түрлерінатап айтқанда жиі 

қолданылады. Мысалы, безендіру жұмысы, жуу жұмысы. 

Қимыл есімінің бұл түрі анықтайтын сөзінен бөлініп тәуелдену, септелу арқалы 

заттанып та қолданыла береді.Мысалы кірпіш құю бүгін тоқтап қалды дегенде кірпіш құю 

жұмысы болып айтылмай, тек кірпіш құю түрінде қолданылып, атау септігінде тұрғандықтан 

не?деген сұраққа жауап беріп, бастауыш қызметін атқарып тұр. 

-у қосымшалы қимыл есімінің осылайша атау септігінде қолданылу үрдісімен зат есім 

ретінде қолданлатын сөздер пайда болған. Мысалы: егеу, сабау, жабу, жамау, сайлау, барлау, 

бұрғылау т.б. Соңғы кезде бұлайша зат есімнің жасалуы атаужасау (терминжасам) жұмысын 

өнімді тәсілге айналдырды. Мысалы: Математикада – алу, қосу, бөлу, көбейту; әдебиетте – 

теңеу, шендестіру, толғау, арнау, лингвистикада – жалғау, үстеу т.б. 

Қимыл есімнің бұл түрі барлық септікте түрленеді. Алайда қимыл есімі септелгенде, 

етістікке тән мағынасынан алыстамайды.Мысалы: Үйге қайтуға рұқсат.Үйді көруді ойладым. 

Үйден кетуге тура келді.  

Қимыл есімнің септік формада қолданылуындағы өзгешелік грамматикалық 

мағынасына да әсер етіп, зат есімнің септік формаларының грамматикалық мағынасынан 

айырықшаланады. Барыс септіктегі зат есім бағыт-бағдарын аңғартса, қимыл есімі бағыт-

бағдарымен қатар себеп, мақсат мәнін білдіреді.Ол бізідң ауылға демалуға келді. Сәуле 

кеңсені тазалауға барады[4, 316б.]. 

-у жұрнақты қимыл есімі жатыс септігінде қолданылып, қимылдың ұдайы орындалып 

жатқанын білдіреді де, осы шақ мағынасын аңғартады. Мысалы: Әр гектардан он бес 

центнерден астық бастырылуда (газеттен).Көмектес септігіндегі – у жұрнақты қимыл есімі 

болды етістігімен тіркесіп қимыл-әрекеттің әлденеше қайталанғанын, дүркінділігін білдіреді. 

Мысалы, айтумен болды, айқайлаумен болды т.б. 

-ыс(-іс, -с) жұрнағы арқылы жасалған қимыл есімі – сиректеу қолданылатын форма. 

Қимыл есімінің бұл түрінің жұрнағы ортақ етіс жұрнағымен омонимдес болғандықтан, қазақ 

тілі грамматикасында бұл екі форманы шатастыру, -ыс формалы етістіктің бәрін ортақ етіске 

жатқызу байқалады.Шындығында, бұл етістіктен ортақ етіс те, қимыл есімі де -ыс, -іс, 

жұрнағы жалғанатындықтан жеке тұрғанда дербес мағынасы аңғарылмайды. Оны тек 

контексте ажырату мүмкін.  

1. Ортақ етістің грамматикалық мағынасы әрқашан іс иесі екі не одан да көп екенін 

білдіреді. Ал қимыл есімінде іс иесінің санына қатысты мағына болмайды. Мысалы: Ауыл 

ортасында үйірлі-үйірлі болып отырған еркектер де орнына тұрысты (Мұқанов). Мәруардың 

киімі, бітімі, тұрған тұрысы көзіме оттай басылды. Бірінші сөйлемде тұрысты деген ортақ 

етіс те, екінші сөйлемдегі тұрысы (Мәруар - біреу) – қимыл есімі. 

2. Ортақ етіс формасы рай, көсемше, есімше формасында қолданылады: айтысса, 

айтысады, айтысып, айтысқан т.б.Қимыл есімі тек есімдерше тәуелденіп, септеліп 

қолданылады: Асан келісімен сабаққа отырды. Оны мен күлісіне қарап таныдым. 

3. Ортақ етіс формасында қолданылып тұрған сөзді – у қосымшалы қимыл есімімен 

ауыстыруға болмайды. Ал қимыл есімдерінің жұрнағы өзара алмаса береді. Мысалы: күннің 

батысы – күннің батуы, Алтынайдың жүрісі – Алтынайдың жүруі, Тайбуырылдың шабысы – 

Тайбуырылдың шабуы т.б. 
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4. Ортақ  етіс формасына қимыл есімінің – у, - мақ жұрнағы жалғана береді, ал –ыс 

жұрнақты қимыл есіміне бұл жұрнақтар үстемеленіп жалғанбайды. Мысалы, танысу, 

таныспақ, айтысу, айтыспақ дегенде ортақ етістер қимыл есіміне айналып тұрса, қоныс, өріс, 

батыс сөздерін олайша (қоныспақ, өрісу, батысу деп) айта алмаймыз.  

-ыс (-іс) жұрнағы арқылы жасалған қимыл есімдері сирек те болса көптеліп, тәуелденіп, 

септеліп қолданылады. Мысалы: Жүрістері тым асығыс көрінді (Иманбеков).  

-мақ (-мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек) жұрнағы арқылы жасалған қимыл есімдері де бар. Мен 

жазбаймын өлеңді ермек үшін, Жоқ-барды, ертегіні термек үшін (Абай). Осы қатарлардағы 

ермек зат есім болса, термек сөзі қимыл есімі. Өйткені термек үшін дегенді теру үшін деп 

айтуға әбден болады. 

-мақ формалы қимыл есімінің омонимдес тағы екі формасы бар. Мысалы: Тоты құс 

түсті көбелек, Жаз сайларда гулемек, Бәйшешек солмақ, күйремек (Абай). Қызметкердің 

бәрінде өлтірмекші. Болыпты шөлдегенге шыдайалмай (Абай). Алғашқы сөйлемдегі гулемек, 

солмақ, күйремек – қимыл есімі емес. Себебі бұл жерде гулейді, солады, күйрейді деген 

мағынада қолданылып, ауыспалы осы шақ мағынасын беріп тұр.Ал екінші сөйлемдегі 

өлтірмекші мақсат мәнді келер шақ есімше. Бұлардың қай-қайсысындағы – мақ жұрнағын –у 

жұрнағымен алмастыруға болмайды. Сондықтан етістіктің бұл формаларын –мақ формалы 

қимыл есімінің жұрнағымен омонимдес форма деп есептеуге болады. 

- мақ формалы қимыл есімінің қазақ тіліндегі қолданылу аясы тарылып, -у жұрнақты 

қимыл есімінің қолданылу жиілігі артып келеді. Сондықтан –мақ формалы мен –у формалы 

қимыл есімі жарыса қолданыла береді. Мысалы: бармақ түгіл –бару түгіл, айтпақ түгіл – айту 

түгіл, бармақ қайда – бару қайда т.б. Қимыл есімінің бұл түрінің тәуелдік, септік 

формаларында қолданылуы мақал – мәтелдерде, көне шығармаларда жиі кездеседі. Мысалы: 

Ханның жақсы болмағы – қарашаның елдігі (Бұқар жырау). Алмақтың да салмағы бар 

(Мақал). Есімшенің бұл түрі болымсыз етістікке жалғанбайды, сондықтан – мақ формалы 

қимыл есімінің болымсыз формасы кездеспейді. Ескерте кететін жайт: қазіргі қазақ тілінде 

зат есім ретінде қолданылып жүрген құймақ, піспек, оймақ, ілмек, шақпақ, соқпақ, қыспақ 

сияқты сөздерді есімшеден зат есімге өткен сөздер дейтін пікір бар[5, 110б.]. 

Етістіктің ерекше тұлғалық түрлеріне көсемше де жатады. Көсемше атауын қазақ тіл 

білімінде Ахмет  Байтұрсынұлы енгізген. Бұл сөздің мағынасы көсем сияқты үнемі алдыда 

тұрады дегенді білдіреді. «Көсемше дейміз – екі етістік қосарлана сөйлегенде, алдында 

айтылатын етістіктің қысқа түрін. Мәселен, жаза бер, қарап тұр, жүріп келді дегенде 

алдыңғы сөздер көсемше етістік болады. Көсемше үш түрлі: 1) үнемді: айта бердім; 2) 

үнемсіз: айтып бердім; 3) ниетті: барғалы тұрмын»[1, 32б.]. 

А.Ысқақов көсемшені категория деп есептеп, мынадай анықтама береді: «Етістік 

негіздерінен арнаулы қосымшалар арқылы жасалып тұр тиісті дәрежеде шақтық, модальдық 

және басқа мәндерді білдіретін ерекше формалар көсемшелер категориясы деп аталады». 

Оның үш түрін көрсетеді:1) Өткен шақ көсемше (-ып, -іп, -ғалы, -гелі, -ғанша, -генше); 2) 

Осы шақ (-а, -е, -й); 3) Келер шақ (-а, -е, -й, -ғалы, -гелі, -ғанша, -генше)[2, 146б.]. 

Көсемшелер тұлғалық жағынан да,  мағыналық жағынан да тиянақсыз болғандықтан, 

қысқа қайырылып, өзінен кейін тиянақтаушы етістікті қажет етіп тұрады да, кем дегенде екі 

сыңардан құралып, жаңа мағына түзетін күрделі етістіктердің көптеген түрін жасауға негіз 

болады. Көріп қойдым, біле келді, айта бердім т.б. 

Қазіргі қазақ тілінде көсемшелердің бұдан өзге де сан алуан қызметтері бар. 

Көсемшелер сөйлемде етістік арқылы айтылған іс-әрекеттің сынын-тәсілін, мекенін, мезгілін 

білдіріп пысықтауыштықта қызмет атқарады. Бірақ көсемшелердің тілдегі қызметі мен 

мағыналары үстеулерге қарағанда әлдеқайда кең.Мәселен, олар жоғарда айтылған күрделі 

етістік жасау мен пысықтауыш болудан өзге тілімізде айтушының ойды ықшамды айту 

мақсатын жүзеге асырып бірыңғай баяндауыш болады, сабақтас құрмалас сөйлемдердің 

бағыныңқы сыңарының баяндауышы бола тұра екі жай сөйлемді еш дәнекерсіз 

байланыстырып тұрады және баяндауыш қызметінде жіктеле келіп, шақты білдіріп тұрады. 

Көсемшелер етістіктің негізгі және туынды түбірлеріне, күрделі негіздерге тікелей де, 

қажетінше етіс жұрнақтарынан соң да немесе амалдың өту сипатын білдіріп, рең жамайтын 
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жұрнақтардан кейін жалғану арқылы жасалады[5, 65б.]. 

-ып, -іп, -п  жұрнақтары арқылы жасалған көсемшелер жіктелгенде бұрынғы өткен 

шақты білдірсе – а, -е, -й жұрнақтары арқылы жасалған көсемшелер жіктеліп ауыспалы осы 

шақты білдіреді. Көсемшелердің бұлардан өзге жұрнақтары жіктелмейді. Көсемшенің 

жіктелетін –а, -е, -й және –ып, -іп, -п тұлғаларының жіктелмейтін тұлғаларға қарағанда 

елеулі айырмашылықтары бар. Біріншіден, олардың тілдегі жұмсалу жиілігі соңғыларына 

қарағанда әлдеқайда басым.Мәселен, жіктелетін көсемшелер арқылы күрделі етістіктің, 

пысықтауыштардың және сабақтас сөйлемдердің  бірнешеуі жасалады. Екіншіден, жіктелетін 

көсемшелердің қолданылу өрісі кең. Олар сабақтас сөйлемнің бағыныңқы сыңарларының да, 

басыңқы сыңарларының да баяндауыштары бола алады. Ал жіктелмейтін көсемшелер тек 

бағыныңқы сыңардың ғана баяндауышы болады. Сергіген қабағы сәл тұнжырай түсіп, ол тағы 

ойланды (Майлин). Жалғыз баласы Иса өлгелі, Қадір әбден тұнжырап кеткен еді (Әуезов). 

Алғашқы сөйлемде көсемшелер бағыныңқы баяндауыштың құрамында да қолданылып тұр. Ал 

екінші сөйлемде тек басыңқының баяндауышы болып тұр. 

Көсемшелер жеке-дара сөз есебінде қолданылмайды, есімдердің морфологиялық 

түрлену жүйесіне түспейді, демек оларға көптік, тәуелдік, септік жалғаулары қосылмайды. 

Көсемшелердің жалпы грамматикалық қызметі етістік айналасында байлаулы, ал мағынасы 

етістікке қатысты белгімен байланысты болады да, өзі тек етістік негіздерімен және олардан 

өрбіген тұлғалардан туындайды. Осы себептен де көсемшелер етістіктің ерекше бір түрі 

болып саналады. 

А.Байтұрсынұлы еңбектерінен бастап Н.Сауранбаев еңбектеріне шейін (елуінші 

жылдар) көсемше жұрнақтары ретінде –а, -е, -й; -ып, -іп, -п; -ғалы, -гелі,-қалы, -келі 

қосымшалары аталған. Кейінгі зерттеушілер көсемшенің жұрнақтарына –ғандай, -ғанша, -

мастан, -май, -майынша, -ысымен (әрқайсының дыбыстық варианттары бар) жұрнақтарын да 

қосады. Бұлардың көсемшелік сипаты қаншалықты басым болғанымен де, -ғалы тұлғасынан 

өзгесінің морфологиялық құрамы анық көрініп тұр[1]. 

-ғанша (есімше + қызметтік (функциялық) жұрнақ) 

-мастан (болымсыз етіс + есімше + шығыс септік)  

-ысымен(қимыл есім + тәуелдіктің III жағы + көмектес септік) 

-майынша (болымсыз етістік + көсемше + дәнекер қызметтік жұрнақ). 

Көсемше жұрнақтарының ішіндегі ең белсендісі, бесаспабы -п жұрнағы. Кезінде 

Н.Сауранбаев бұл жұрнақты “үнемді” деп атаған. Қазіргі қазақ тілінде –п форматты 

көсемшенің қолданысында тағы бір ескерте кететін ерекшелік бар. Көсемшенің бұл жұрнағы 

соңы –п дыбысына біткен етістікке жалғанса, ол түбіртегі –п дыбысын –у дыбысына 

айналдырады. Мысалы, тап - тауып, жап – жауып, қап – қауып т.б.  

Қазіргі қазақ тілінде –ғалы көсемшенің –а, -е, -й, -ып, -іп, -п тұлғаларына қарағанда 

қолданылу аясы тар. Бұл тұлға өзінің бастапқы қызметінде тұрып та барлық етістікті бірдей 

сипаттай бермейді. Көбінесе қозғалыс мағынасындағы етістіктерді ғана сипаттайды. 

Мысалы: Татуласқалы келдім, жауласқалы барды, айтысқалы кетті. 

Етістіктің функциялық формаларының бірі – есімше. Есімше мағынасы жағынан 

етістіктерше болымды және болымсыз, салт-сабақты болып бөлініп, жақтық, шақтық 

мағынаны аңғартады. Бірақ түрленгенде есімдерше көптеледі, септеледі, тәуелденеді. Осы 

ерекшелігіне байланысты сөйлемде атрибуттық және предикаттық мағынаға ие болады да, 

әрі етістік, әрі сын есім орнына жүре береді. 

Есімше –ған (-ген, -қан, - кен), -ар (-ер, -р, -с), -атын (-етін, -йтын, -йтін), -ушы (-уші), -

мақ (-мек,-бақ, -бек, -пақ, - пек) жұрнақтарының негізгі және туынды түбір етістікке, 

етістіктің болымды және болымсыз формаларына, етіс категориясының барлық түрлерінің 

жалғану арқылы жасалады[4, 320б.]. 

Есімше жұрнақтарының қызыметі – өзі жалғанаған етістіктің аңғартатын мағынасын 

өзгертпей, заттың қимыл – әрекет арқылы білдіретін белгісін жасау. Мысалы, бар – қимыл  - 

әрекетті білдіретін етістік, ал барған (адам), барар (жол), баратын ( кісі), барушы (бала) – 

заттың қимыл нәтижесімен аңғартылған белгісі.  

Есімше жіктеледі, бірақ етістіктерше емес, есімдерше жіктеліп, сөйлемде баяндауыш 
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қызыметін атқарады. Есімше формасының әрі сын есім, әрі етістік ретінде қолданылуына 

қарай күмәнді пікір пайда болуы анық. Шындығында, екі сөз табына тән белгілері бар бұл 

форманы қай сөз табына жатқызуға болады? Бұл мәселесінің басын ашып, түсінікті болу 

жағын ұарастыру үшін екі сөз табына тән тұстарын санамалап барып таразыға салу лазым. 

1. Есімшенің есімдерге жақындығы мен өзгешеліктері: 

а) Есімше формалары сын есім сияқты заттың белгісін аңғартып, сөйлемде қандай? 

деген сұраққа жауап береді, анықтауыш қызметін атқарады. Бұл жағынан есімшенің сын 

есімнен айырмашылығы байқалмайды. Бірақ сын есім мен есімшенің заттық белгісін білдіруі 

анықтап аңғарған кісіге бірдей емес. Мәселен, көк шөп – көгерген шөп, ақ шаш – ағарған 

шаш, қызыл орамал – қызарған орамал деген мысалдардағы бірінші тұрған көк, ақ, қызыл 

сын есімдермен екінші тұрған көгерген, ағарған, қызарған есімшелерінің мағынасындағы 

айырмашылыққа  назар аударайық. Сын есімдер заттың тұрақты (статикалық) белгісін 

білдірсе, есімшелер қимыл – әрекет нәтижесінде пайда болған өзгерісті (динамикалық) 

аңғартып тұр. 

ә) Есімшелері сын есім сияқты көптеліп, тәуелденіп, септеліп заттанады. Сөйлемде 

бастауыш, толықтауыш қызыметін атқарады. Жіктеліп баяндауыш қызметін атқарады. 

Мысалы, Көрмес – түйені де көрмес дегенде бірінші көрмес атау септігінде тұрып бастауыш, 

екінші көрмес сөзі жіктеліп, 3 – жақ нөлдік формада қолданылып баяндауыш қызыметін 

атқарып тұр. Айтарыңды айтып қал, Енді айналып келгенше дегенде айтар есімшесі әрі 

тәуелденіп, әрі септеліп толықтауыш болып тұр. 

б) Етістіктің болымсыз формасына есімше жұрнағы жалғанғанда да есімшенің 

болымсыз мағынасы аңғарлады. Бірақ есім сөздер сияқты есімшелер де жоқ, емес сөздер 

арқылы болымсыз форма жасайды. Мысалы, бармаған  - барған жоқ, барған емес. Демек 

есімшелер болымсыздық форманы етістіктерше синтетикалық жолмен де, есімдерше 

аналитикалық формамен де жасайды екен. 

2) Есімшелердің етістікке жақын белгілері: 

а) Есімшенің етістіктің бір түрі болып есептелуіне оның септік жалғауларындағы сөзді 

салт және сабақты етістік ретінде меңгеруі себеп болады. Мысалы, кітапты алған, қаламды 

берер,(бермес),қатты жазатын, жүкті тасушы,үйді көрмекші т.б.дегенде табыс септігіндегі 

сөздердісабақты етістік ретінде меңгеріп тұр.Ал балаға қараған,үйге жеткен, үйде 

отырған,даладан кірген,бізбен келген дегенде салт етістік ретінде барыс, жатыс, шығыс, 

көмектес септіктегі сөздерді меңгеріп тұр. 

ә) Есімшелердің шақтық мағына беруде қызметі ерекше. –ған қосымшалы есімше 

жіктеліп, өткен шақ мағынасын берумен қатар атрибуттық қызметте тұрып та сол өткен 

шақтық мағынаны сақтайды.Мысалы, келген қонақ, қайтқан мал дегенде атрибуттық мағына 

болып өткен қимыл қозғалысқа білдіріп тұр. Дегенмен атрибуттық мағынада тұрған 

есімшенің бұл түрінің өткен шақты білдіруі баяндауыш қызметіндегі өткен шақты 

білдіруіндей анықта тұрақты емес.Мәселен, енді келген адам бұл үйге кірмейді дегенде 

келген есімшесінің мағынасы келетін, келер есімше формасының мағынасында қолданылып 

тұр. –ар (-ер, -р, -с) формалы есімшелер әр кез келер шақ мағынасын білдіреді. 

б) Есімшенің етістікке тән басты белгісі қимыл қозғалысқа байланысты мағынадан 

алыстамайды. Сондықтанда есімше етістіктерше болымды жане болымсыз салт жане 

сабақты болып бөлінеді[5, 67б.]. 

Аталған үш белгі есімшені етістіктін бір түрі, оның ішінде функционалды етістік 

формасы деп есептеуге мүмкіндік береді. 
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА НАКАНУНЕ 

РАСПАДА СССР И В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Образовательный процесс в советской школе зачастую стремился всегда отвечать 

требованиям времени. Остается признать неоценимый вклад советской системы образования. 

Система образования в СССР сумела решить ряд задач исторического значения это – 

выравнивание уровня общеобразовательной подготовки всех наций и народностей СССР, 

жителей города и села, мужчин и женщин. Но вместе с тем развал СССР усугубил не только 

социально-экономические проблемы, но и практически способствовал уничтожению 

советского образования. Каждая республика постсоветского пространства 

«катапультировалась в независимость», суверенный поход в XXI век не для всех оказался 

благополучным. Характерным трендом для постсоветского пространства стало создание 

национальной модели образования, что вполне объяснялось процессами глобализации и 

желанием соответствовать стандартам новейшего времени. Трансформация казахстанской 

модели образования повлекла за собой реформы в школьной системе. Переход на рыночную 

экономику определил дальнейшую участь работы образовательных учреждений 

Независимой Республики Казахстан. Республика выбрала капиталистический путь развития. 

Вся назревшая ситуация требовала коренным образом перестроить образование. 

В перестроечное время по городу Усть-Каменогорску в образовании не 

прослеживаются сильных потрясений, которые были характерны для того времени. 

Напротив, по данным отчетов городского отдела образования видны успешные показатели. К 

примеру: выполнение изданного приказа ГОРОНО № 14 от 02.02.87 г. «О завершении 

перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии 

общеобразовательной школы» видно, что в целом по городу план был выполнен по 

следующим показателям: 

1. количеству общеобразовательных школ; 

2. приему в 1-е классы детей семилетнего возраста; 

3. контингенту ШРМ; 

4. охвату обучением детей шестилетнего возраста; 

5. комплектованию групп продленного дня; 

6. охвату детей дошкольными учреждениями; 

7. комплектованию СПТУ выпускниками 8-х классов [1]. 

Контингент учащихся и количество школ в перестроечное время росло значительными 

темпами, для сравнения в 1985-1986 гг. по городу Усть-Каменогорску работало 43 

общеобразовательных школ с количеством учащихся в 42,2 тысяч человек. Уже к 1991-1992 

учебному году количество общеобразовательных школ города увеличилось на 6, и составило 

49 школ с контингентом учащихся в 45,6 тысяч учащихся, позже с обретением 

независимости тенденция роста продолжилась, к 1992-1993 учебному году количество школ 

уже достигло отметки 50-ти, где учащиеся составили 47,0 тысяч человек [2].  

Количество учащихся из представителей коренного населения в перестроечное время 

по мере приближения к независимости так же имели показатели роста. Для сравнения в 

1974-1975 учебному году из числа всех учащихся школ города, казахов составило 2013 

человек или 5,7 %, к 1988-1989 учебному году 3413 человек или 7,5 %, а уже к 1992-1993 

учебному году этот показатель достиг отметки 4846 человек или 10,6% [3]. 

С обретением Республикой Независимости согласно концепции образовательных школ 

Республики Казахстан углублялась дифференциация в образовании. Открывались и 

развивались новые учебные заведения. Вариативные учебные планы, программы, учебники 

органично вливались в жизнь школы. 
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На пути обновления школы вставали такие трудности, как слабое финансирование, плохое 

научное и методическое обеспечение учебного процесса со стороны Республики (не было 

учебников, программ, нормативов) резкое падение социального статуса образования, не 

востребованность его обществом, низкий престиж учительской профессии и др. проблемы. 

Невзирая на все эти трудности, возникшие в реформировании образования, с 1991 года 

по всей республике получили распространение новые формы среднего образования, начали 

появляться школы нового типа: это школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

гимназии и лицеи. Эти школы возникали на базе существующей школы. 

По городу Усть-Каменогорску, при поддержке городской и районных администраций 

создавались необходимые условия для открытия в городе школ нового типа. На начало 1992-

1993 учебного года из 50 общеобразовательных школ функционировали:  

1) Лицей общего типа № 34 при ВКГУ с углубленной подготовкой учащихся по 

дисциплинам физико-математического, естественного и филологического циклов;  

2) Физико-математический лицей № 25 с углубленным изучением информатики;  

3) Гимназия с углубленным изучением иностранного языка № 38;  

4) Разно профильная гимназия № 11;  

5) Три национальных школы №41, 43, 44;  

6) Школа № 10 с изучением немецкого языка как родного языка; 

7) Школы со смешанным языком обучения № 4, 5, 14, 23, 27, 42. [4]. 

В каждой из таких школ велась научно-практическая работа, позволявшая 

проанализировать качество программ, учебных пособий, систем упражнений, разрабатывать 

на основе результатов анализа более совершенные оригинальные учебно-методические 

пособия. Кроме того, каждое учебное заведение вырабатывало свой устав, свой учебный 

план и свой стиль жизнедеятельности. Советская школа представляла единую систему, 

работавшая по одинаковым программам, уставу, учебным планам и т.д., школы нового типа 

положили конец этой системе, которая являлась положительной чертой советской школы.  

Работа школ нового типа по индивидуальному учебному плану и программам, 

перспективность сотрудничества школ нового типа с вузами в администрации отдела образования 

не вызвала сомнений. Обучение в школах нового типа способствовало углубленному вовлечению 

детей в различные отрасли знаний, т.е. если школьник имел склонность к какой-нибудь науке, то 

отдавал ей большую часть времени. Появлялись в таких школах уклоны в учебных циклах. 

Учащиеся имели возможность выбирать предметы с преобладанием естественно-математического 

цикла, гуманитарного, или же иностранных языков.  

По школам города появлялось ряд школс углубленным изучением отдельных 

предметов. Набор в классы с углубленным изучением предметов осуществлялся на 

конкурсной основе посредством экзаменов. Стать учащимся таких классов могли только те 

учащиеся, которые имели хорошую и отличную успеваемость. 

К 1993 году углубленно изучали предметы в следующих школах города Усть-

Каменогорска: 

- Русский язык и литература – в школе № 10 

- Математика и физика – в школе № 25 

- Иностранный язык – в школе № 10, 8, 38 

- Основы информационно-вычислительной техники – в школах № 9, 10, 29. В школе-

гимназии № 38, помимо основной своей задачи – углубленного изучения английского языка, 

давала возможность тем ребятам, которые после окончания школы не сумели поступить в 

вузы, получить специальность гувернеров [5]. 

Такие школы следовали основному принципу педагогической теории – развитию 

естественных склонностей детей. Выпускники данных школ, в обучении которых принимали 

участие ведущие специалисты ВКГУ, СДИ, средних специальных учебных заведений, 

заметно выделялись по уровню подготовки среди своих сверстников [3].  

В рамках договора с ВКГУ каждая школа нового типа имела своего научного 

руководителя. На работу, проводимую учеными университета, городская администрация 

выделяла средства ик 1992 году выделилa 4 миллиона тенге [2].  
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В Республике Казахстан к 1993 году и по сей день девятилетнее образование является 

обязательным. В первые годы Независимости Республики в условиях экономического 

кризиса возникали небольшие трудности, учащиеся, закончившие девять классов 

общеобразовательной школы, не имевшие никакой специальности и профессии,задавались 

вопросом: куда пойти, чем заняться? С целью устранения этой проблемы по школам города 

были организованы профильные классы для подростков. В задачу этих классов входило – 

подготовить ребят к поступлению в средние специальные или в высшие учебные заведения, 

после окончания которых, учащиеся получали аттестат о среднем образовании 

установленного образца с указанием профессионального обучения. Среди школ города Усть-

Каменогорска к 1993 году профильные классы имели школы № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12,13, 14, 17, 

18, 20, 24, 26, 36, 38, 39. Учащиеся этих классов могли получить профессию и специальность. 

Например, школа № 3 готовила ребят по профессиям: воспитатель, токарь, столяр, 

электротехник. В стенах школы № 26 можно было получить профессию полевода, 

чертежника, библиотекаря. В стенах школы № 6 функционировали классы по подготовке 

штукатуров-моляров и электросварщиков. Эти школы имели прямые контакты с 

институтами, училищами и техникумами [6]. 

Со строительно-дорожным институтом школы города составляли договор на 

сотрудничество по подготовке специалистов для города через комплекс «Интеграция». 

В комплекс входили школы: 

1) № 7 – инженерный класс, специальность механика; 

2) № 37 – профессии, связанные с СЦК; 

3) № 30 – экономический колледж; 

4) № 39 – классы предпринимателей; 

5) № 4 – приборостроение; 

6) № 17 – строительно-архитектурные специальности; 

7) № 1 – экология; 

8) № 31 – бизнес классы [3]. 

В условиях рыночной экономики в педагогических коллективах школ города активно 

искали пути решения проблем экономической подготовки учащихся в условиях рынка. По 

городу создавались платные курсы, выходящие за пределы объема школьной программы.  В 

1993 учебном году при школе № 39 функционировали классы предпринимателей, которые 

занимались по специальным программам и учебным планам. Цель, которую добивались эти 

школы – сформировать личность человека, свободно действующего в условиях рыночной 

экономики. В таких классах учащимся предоставлялась возможность получить специальные 

знания и практические навыки по экономическому профилю. В школе № 31 проводился 

набор в десятый, так называемый бизнес-класс. Сроки обучения проходили в трехлетнем 

формате для учащихся девятых и одиннадцатых классов [5]. 

С обретением независимости республикой Казахстан, казахскому языку начали уделять 

большее внимание, к 1993 учебному году по городу работало всего лишь пару школ с 

казахским языком обучения: это школы № 41, 43, 44. Обучение казахскому языку как 

родному велось в специальных классах при смешанных (русско-казахских) школах № 13, 14, 

23, 33 и в Ахмировской средней школе. Но вместе с тем изучение казахского языка даже в 

первые годы независимости в русских школах не было обязательным, а оставалось 

выборным. Казахский язык, как факультативный предмет вводился в учебные планы русских 

школ для детей других национальностей, желающих изучать этот язык [7]. К 1988-1989 

учебному году из числа 41920 учащихся русской национальности города Усть-Каменогорска, 

изъявило желание изучать казахский язык 11984 человек или 28,5%. Преобладание русского 

населения в городе Усть-Каменогорске, свидетельствует о низком показателе. Распад СССР, 

повлекший за собой обретение независимости Республикой Казахстан 16 декабря 1991 года, 

повлиял на желание преобладающего русского населения изучать казахский язык, но при 

всем этом изучение казахского языка в русских школах города не было обязательным, а 

оставалось выборным, по желанию. К 1992-1993 учебному году из 38544 человек русской 

национальности изъявило желание изучать казахский язык 32084 человек или 83,2% русской 
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национальности [2]. 

С первых лет после обретения Независимости, Республика выбрала путь демократизации и 

гуманизации в образовании. Обучение в образовательных учреждениях больше не проводилось в 

духе коммунистических идей. Согласно Закону об «образовании Республики Казахстан» от 1992 

г., Городской отдел образования г. Усть-Каменогорска определил три составляющих элемента в 

изменении образования – а) демократизация и гуманизация в образовании; б) обновление 

содержания образования; в) инновации в городе [3]. Эти составляющие должны были начать 

первые шаги в изменении содержания образования. 

В условиях независимой и многонациональной страны, в городе Усть-Каменогорске с 

1992 года были внедрены элементы народной педагогики в учебно-воспитательный процесс 

школ [4]. Модернизация содержания образования поставила перед воспитательным отделом 

Гороно новые задачи, нужно было искать пути модернизации содержания воспитания, 

притом чтобы она соответствовала новому типу школ и способствовала совершенствованию 

выбранного статуса. 

В целях коренного улучшения работы по использованию идей и традиций народной 

педагогики в учебно-воспитательном процессе и повышения на этой основе эффективности 

воспитания детей и подростков. Городским отделом народного образования была составлена 

комплексно-целевая программа и разработаны конкретные мероприятия: заключался договор 

с кафедрой ВКГУ. Определились базовые школы (СШ № 10, 38, 41, 43, 44, 35) по использованию 

идей народной педагогики, проводились научно-экспериментальные работы в СШ № 41, 43, 44, 

35, руководителями которых являлись зав. Воспитательным отделом Султанова К.Б. и методист 

по эксперименту Устинова Н.А, были внесены изменения в программы уроков музыки, ИЗО, 

этики и психологии семейной жизни, труда (были включены темы по обычаям, традициям, 

культурному наследию народа); организовались факультативные курсы по изучению историко-

культурного наследия и проблем его сохранения; проводились теоретико-практические семинары 

по данной проблеме. Создавались этнографические фольклорные детские ассамблеи, 

направленные на знакомство с традициями народов, проживающих на территории области, 

собрание устного народного творчества, народных песен, проводился сбор материалов для 

создания этнографического музея и др. [5]. 

Во всех школах города воспитательный потенциал народной педагогики находил 

отражение в проведении праздников «Дня Республики», «Наурыз», «Пасха», «Рождество», 

«Масленица» и др. [7]. 

На родительских педагогических лекториях популяризировались знания о народной 

педагогике и конкретные советы по созданию семейных традиций, которые положительно 

влияют на воспитание девочек и мальчиков в семье. 

В настоящее время правительство активно поощряет идеи народной педагогики в 

учебно-воспитательном процессе школ. В школах города Усть-Каменогорска часто 

проводятся народные мероприятия, отмечаются праздники. 

Таким образом, можно прийти к выводу,что школьное образование города Усть-

Каменогорска развивалось по своему пути в деле реформирования школьного образования, 

перестройка социально-экономического уклада жизни в годы перестройки не имела 

негативных тенденций по основным количественным и качественным показателям. С 

обретением Республикой Казахстан Независимости окончательно происходит уничтожение 

советской школьной системы образования, по городу появляется ряд школ нового типа 

ориентированные на подготовку граждан уже новой формации.  
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ӘОЖ902.03 

НАУАН А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ӨЛКЕСІНДЕГІ ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРАЛАРДЫ САҚТАУ 

ЖӘНЕ ҚОРҒАУ, ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ 

«ТАРИХ» САБАҒЫН ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 

 

Қазақстанның қазіргі заманғы мәдени мұрасының қазіргі ахуалы келесі шаралар 

кешенін қамтамасыз етумен және одан әрі дамытумен сипатталады, оларға: көп ғасырлық 

дәстүрді одан әрі дамыту, жаңа тарихи және мәдени ескерткіштерді  ашу, тарихи-мәдени 

ескерткіштерді, мұражай экспонаттарын, кітаптар мен ежелгі қолжазбаларды 

консервациялау, қайта жөндеу жұмыстарын белсендіру, шетелдік ғылыми-зерттеу 

орталықтарында ғылыми экспедицияларды ұйымдастыру және т.б[1].  

Қазақ жері өзінің бай тарихымен ерекшеленеді. Оның ұлттық тарихы аса ерте 

замандардан бастау алады. Ел мен жерді қорғау ең алдымен сол ел мен сол жердің тарихын 

білуден басталады. Ұлт тарихынан білімді болудың басты мақсаты-өткеннен тағылым алу. 

Осыған орай еліміздегі тарихи-мәдени ескерткіштері білу-біздің тарих алдындағы міндетіміз.  

Әлемдегі әр ұлттың өз тарихында кие тұтатын мекендері бар. Ол жерлердің киелілігі 

сол халықтардың шығу ошағы немесе ұлттық мәдениетінің ошағы, елдіктің ошағы болуына 

байланысты болса керек. Қазақ халқының тарихында осындай жерлер өте көп, оның ішінде 

біздің өлкеміздегі-Алтай ескерткіштері мен Жидебайдағы  Абай мұражайы және тағы басқа 

да тарихи-мәдени ескерткіштер. 

Сол заманның асыл мұрасы ретінде Шығыс Қазақстан даласындағы тарихи-мәдени 

ескерткіштердің құндылығы ешқашан жойылмақ емес.Себебі бабалар аманатын ұрпақтан-ұрпаққа 

мұқалтпай қайта жаңғыртып, жарқыратып жеткізу қазіргі  заманның талабы болып отыр. 

Тарихи жәдiгeрлeр, түрлi мәдeни құндылықтар көбiнe-көп ескерткіштер сақталуда. 

Бiрақ мәдeни құндылықтардың барлығы дeрлiк, ұсақ дүниeлeр eмeс, арасында орта ғасырлық 

қалалар, iрi архитeктуралық кeшeндeр, тарихи тұлғалардың басына тұрғызылған кeшeндeр, 

кeсeнeлeр, түрлi тарихи oқиғалар oрын алған жeрлeр жәнe т.б. да бар. Мұндай iрi кeшeндeрдi 

сақтау iсi өз алдына үлкeн мәсeлe бoлып табылады.  

Сақталуы мен қорғалуы жағынан тарихи құндылықтарымызды толықтай зерттеп 

қалпына келтіру жұмыстары бүгінгі таңда тарихи құндылықтарымызды қаншалықты 

дәрежеде қорғаудамыз. Түрлі себептерге байланысты мысалы табиғи жағдайлар,жан-

жануарлардың,адамдық факторлардың ескерткіштерімізге немқұрайлы қарауының 

салдарынан бұзылып күйреуде. Халықаралық ұйымдар алғаш құрылып, қалыптасу 

барысында, бiрiншi кeзeктe қаржылық қиындықтар, мамандардың жeтiспeушiлiгi, 

ескерткіштерді сақтау барысындағы бастапқы тәжiрибeсiздiк, алғаш ұйымдармeн қарым-

қатынас мәсeлeлeрiн әр қилы кeдeргiлeрдeн өтугe мәжбүр бoлды. 

Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

бастауымен және бүкіләлемдік қолдаулар нәтижесінде 2004 жылдан 2011 жылдар 

аралығында елімізде кезең бойынша ұлттық стратегиялық «Мәдени мұра» жобасы жүзеге 

асырылғаны белгілі. Ол жоба бойынша бай тарихи-мәдени мұраларымызды, материалдық 

және интеллектуалды құндылықтарымызды болашақ ұрпаққа сақтау және ғылыми зерттеу 

жұмыстары кеңінен ұйымдастырылды.  

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы бірнеше стратегиялық бағыттарды жүзеге 

асырылды: тарихи-мәдени ескерткіштерді қайта жаңғырту, қайта жөндеу, консервациялау, 

Қазақстан тарихына қатысты құжаттардың, кітаптардың қайта жаңғыруы (немесе елге 

оралту), ұлттық әдебиетіміздің бай мұрасын зерттеу.  

Еліміздің тарихи-мәдени мұрасын сақтау және қайта қалпына келтіру, зерттеу 

мақсатында 2007 жылы 2007-2009 жылдарға арналған «Мәдени мұра» бағдарламасы 

қабылданды. Аталмыш мерзімде Қазақстан аумағындағы 51 тарихи және мәдени 
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ескерткіштерге қайта жөндеу жұмыстары, 39 қалашыққа, қорғандарға археологиялық зерттеу 

жұмыстары жүргізілген[2].  

Қазіргі таңда білім беру саласында орта мектептегі «Тарих» сабағын оқытудың жаңаша 

тәсілдерін қарастыру қарқынды дамытылуда. Сонымен қатар Қазақстан Республикасында 

орын алып жатқан әлеуметтік-экономикалық, мәдени-ағартушылық салаларындағы 

қарқынды өзгерістер негізінде тарихи, ұлттық және мәдени құндылықтарды зерттеуге  аса 

маңызды назар аударылуда. Ғаламдық жаһандану дәуіріндегі Қазақстанның алдына қойған 

басты мақсаттарының бірі Отаны мен тарихи өткенін сүйетін, сыйлап-құрметтейтін жас 

ұрпақтарды тәрбиелеу болып табылатыны сөзсіз белгілі. Сонымен бірге өскелең жастарға өз 

өлкесі, өз туған жеріне қатысты мақтаныш, сүйімпеншілік сезімдерін қалыптастыруда 

тарихи-мәдени мұраларды Тарих сабағында пайдаланудың маңыздылығы зор екендігін де 

атап өткеніміз жөн[3].  

Қазірде елімізде өтілетін «Тарих» сабақтарында «Отанға сүйіспеншілік» ұғымымен 

бірге, туған жердің тарихын білу, өлкетану мәселелерін оқушылардың санасына ендіруде өз 

өлкеміздің тарихын ашатын тарихи-мәдени мұраларын немесе ескерткіштерін оқытудың 

әдістемесін жетілдіру негізгі мақсаттардың бірі ретінде алға шығарылуы тиіс. Шығыс 

Қазақстан аумағында орналасқан тарихи ескерткіштерді сұраптау, өлкедегі тарихи мұралар 

жөніндегі мағлұматтарды жинастыру, тарих пәні бойынша оқулықтардағы тарихи 

ескерткіштер туралы мағлұматтарды кеңейте отырып, мектептегі Тарих сабағы бойынша 

сыныпта және сыныптан тыс сабақтардың формаларын тиімді ұйымдастыра отырып, 

оқушыларға өлкенің бай-мұралы тарихын ұғындырудың зор мүмкіндіктері бар және осы 

мағлұматтарыды кешенді пайдалану арқылы мектеп оқушыларының дүниетанымын 

қалыптастыруға да қажеттіліктер өтеледі[4].  

Қазақ халқының өткені, есте жоқ ескі заманнан кешегі Тәуелсіздік алғанға дейінгі 

кезеңдегі жүріп өткен жолы өте күрделі. Халқымыз өзінің даму тарихында түрлі кезеңдерді 

бастан өткеріп, өздерінің төл мәдениетін қалыптастырғаны рас. Бүгінде сол мәдени 

құндылықтар халқымыздың тарихи санасын жаңғырту мақсатында өте қажет дүниелердің 

бірі болып тұр. Тарихи жәдігерлер, түрлі мәдени құндылықтар көбіне-көп ескерткіштер 

сақталуда. Бірақ мәдени құндылықтардың барлығы дерлік, ұсақ дүниелер емес, арасында 

орта ғасырлық қалалар, ірі архитектуралық кешендер, тарихи тұлғалардың басына 

тұрғызылған кешендер, кесенелер, түрлі тарихи оқиғалар орын алған жерлер және т.б. да бар. 

Мұндай ірі кешендерді сақтау ісі өз алдына үлкен мәселе болып табылады. Мұндай тарихи 

ескерткіштерді бүгінгі қоғам назарына ұсыну үшін міндетті түрде бүлінген жерлерін қайта 

жаңғырту, сақтау және қорғау жұмыстарын іске асыру қажет. Біздің зерттеу жұмысымыз да 

осы айтылған дүниелермен тығыз байланысып, мағыналары өзара астасып жатыр. Халық 

мемлекет тарапынан түрлі тарихи-мәдени ескерткіштерді өздерінің назарына ұсынылғанын, 

ел игілігіне айналғанын қалайды. Ал арнайы сақтау, қорғау мекемелерінің міндеті бүлінуге 

ұшыраған ескерткіштерді консервациялау ісін жүзеге асыру[5].  

Зерттеу жұмысымыздың негізгі нысаны Шығыс Қазақстанаумағындағы тарихи-мәдени 

ескерткіштерді сақтау, қорғауда үлкен роль атқаратын тарихи-мәдени қорық мұражайлар 

болып отыр. Тарихымызды терең зерттеп, оның тәжірибесінен тағлым алу-Қазақстанда 

патриотизмді қалыптастырудың, Отанның лайықты азаматтарын тәрбиелеудің басты 

шарттарының бірі...» – деген сөздері жоғарыда айтқан пікірімізді толық растап тұрғандай.  

Сонымен, түйіндеп айтар болсақ, Отан тарихын жан-жақты насихаттау ісінде түрлі 

тарихи ескерткіштердің алатын орны ерекше десек, сол құндылықтарды сақтау, насихаттау 

келешек ұрпаққа жеркізу біздің міндетіміз деп есептеймін. 

Шығыс Қазақстан аумағы ұзақ жылдар бойы археологиялық және тарихи-сәулеттік 

зерттеулер нәтижесінде анықталып,сақталған ескерткіштер облысының тарихи-мәдени 

мұрасының баға жетпес фондын насихаттау мен сақтаудағы қызметі бүгінгі таңдағы  алға 

басуы үшін ең қажетте дүниелердің бірі. Ең алдымен еліміздегі тарихи ескерткіштердің 

сақталуы болашақ үшін керек мәселе болып табылады.  

Мәселен, бүгінгі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде қаншама елеусіз қалып жатқан 
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құнды жәдігерлер, оның ішінде жоғарыда мысалға келтірген орта ғасырлық қалалар, атақты 

тұлғалардың басына кейінгі орта ғасырларда тұрғызылған ескерткіштер, көне дәуірден хабар 

беретін тарихи мұралардың жай-жапсары қаншалықты оңды болуда, олардың сақталу 

мәселесі қаншалықты деңгейде толық орындалуда, осындай өзекті дүниелер зерттеушілер 

назарына бірінші ілігуі тиіс[6].  

Сонымен, еліміздің зияткерлік ұлт саясаты жобасының аясында, өткен тарихына 

құрметпен қарап, оны қызғыштай қорғап, болашақ ұрпаққа аманттап жеткізу үшін бізге тарихи-

мәдени ескерткіштерді мониторинг жасайтын орталық қажет. ҚР Ұлттық музейінің 

құрылымдық бөлімшесі болатын «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институты тарихи-мәдени 

мұра нысандарына мониторинг және сараптама жүргізу бойынша бастамалар көтеріп жүр.  

Зерттеушілер мен өлкетанушылар айтарлықтай дәйекті мәліметтер жөнінде аз қалам 

тартқан жоқ. Бірақ, дей тұрғанмен де, біздің зерттеу нысанымызға алып отырған мәселе әлі 

де болса терең зерттей түсуді, мұндай дүниелер бірнеше зерттеушінің ғана меншігіне 

айналмай, халықтық деңгей көтерілуі қажет. 
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МАҢҒЫСТАУ СӨЙЛЕНІСІНІҢ ДИАЛЕКТИЗМДЕРІ 

 

Тіл білімінің диалектілер мен сөйленістерді (говорларды) зерттейтін саласы – 

диалектология (диалектос – сөйлеу, сөйленіс, логос – ілім деген грек сөздерінен құралған) 

деп аталады. Диалектологияның міндеті – жергілікті тіл ерекшеліктерін зерттеу. Қазақ 

диалектологиясы қазақ тіліндегі сөйленістер мен диалектілерді зерттейді.  

Диалект деген термин тілде жалпыхалықтық сипат алмаған, белгілі бір жерде ғана 

қолданылатын ерекшеліктердің жиынтығын, өзіне ғана тән тілдік ерекшеліктері бар 

жекелеген аймақ, территорияны білдіреді.  

Сөйленіс- жергілікті диалекілердің белгілі бір шағын аймақтарын қамтитын бөлігі. 

Мәселен, Қазақстан жағдайында диалект екі-үш облыс көлеміндей жерді қамтыса, сөйленіс 

облыс немесе екі-үш аудан көлеміндей жерді қамтуы мүмкін. Оның қанша аймаққа таралуы 

сөйленістердің қалыптасу тарихына, ондағы нақты жағдайларға байланысты. Негізгі тілдік 

белгілері бірыңғай сөйленістер ғана диалект ұғымын тудырады.  

Диалектілік ерекшеліктер қазақ тіліндегі төрт аймаққа бөлінеді: оңтүстік, батыс, 

шығыс, солтүстік сөйленістер тобы. Соның ішінде Маңғыстау облысы батыс сөйленістер 

тобына кіреді. Ә.Нұрмағамбетовтың классификациясы бойынша бұл топқа бес сөйленіс 

кіреді. Олар: 1. Орталық сөйленіс –Атырау, Орал облыстарын, Ақтөбе облысының Шалқар 

мен Ырғыздан басқа аудандарын, Қостанай облысының Жетіғара ауданын, Ресейдің Еділ 

бойындағы (Астрахань, Волгоград, Саратов облыстары мен Қалмақ автономиялы 

республикасындағы) қазақ аудандарын қамтиды; 2. Маңғыстау сөйленісі – Маңғыстау 
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облысының жерін қамтиды; 3. Арал сөйленісі – Ақтөбе облысының Шалқар, Ырғыз 

аудандарын, Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы аудандарын қамтиды;  

4. Қарақалпақстандағы қазақ сөйленісі – Қарақалпақстанның оңтүстік аудандарын қамтиды; 

5. Түрікменстандағы қазақ сөйленісі – Түрікменстан республикасындағы қазақтар 

мекендеген аудандарды қамтиды.  

 Соңғы жылдары Маңғыстау облысына көптеп қоныстанып жатқан қандастарымыз 

тілінде диалектілер жетерлік. Мысалы: манағы, нән,саққыз, арза, қойып тұр, бір – жар, не 

пәле, пәшине, біратала, дүр, үстейсің, мынаяғында, анаяғында, отырыспақ, анысын-

мұнысын, бала – бажыр, ауыздай, айыптар т.б. 

Жергілікті ерекшеліктер Маңғыстау облысында да кездеседі. Жергіліктітілдік 

ерекшеліктер – жалпыхалықтық тіліміздің бір аймаққа тән тілдік көрінісі. Ол аймақтың 

тілдік материалы жалпыхалықтық тіл арнасымен астасып жатады да, кейбір дыбыстық, 

грамматикалық, лексикалық ерекшеліктері жағынан одан ажырап тұрады. Жергілікті 

ерекшеліктер 3 топқа бөлінеді: 

1.Фонетикалық ерекшеліктер – кейбір дыбыстардың өзара алмасуымен, дыбыстардың 

жуан-жіңішке айтылуымен немесе кейбір дыбыстардың түсіріліп не қосылып айтылуымен 

байланысты. 

Маңғыстау облысының диалектілеріне тән фонетикалық ерекшеліктер : 

О/Ұ алмасуы: құлдану – қолдану, құрытынды – қорытынды, құрылдау – қорылдау, 

сұны – соны, сұрақы – сорақы; 

Ұ/О алмасуы: орпақ – ұрпақ, носқау – нұсқау, марқом – марқұм, болжымас – 

бұлжымас; 

А/Ы  алмасуы: дыбыл – дабыл, тыстау – тастау, мадықтау – мадақтау; 

Ы/А алмасуы: аңазақ – аңызақ, құдағай – құдағи, аңару-аңыру, қажарлы – қажырлы, 

ағас – ағыс, жыра; 

Ә/Е алмасуы: мертебе – мәртебе, селде – сәлде; 

П/Б алмасуы: әлбет – әлпет, берне – перне; 

М/Б алмасуы:  балтығу – малтығу, бәпелеу – мәпелеу, бана – мана; 

Р дыбысының сөз ішінде сақталуы: беркіту – бекіту, жатыру – жату; 

Ж/Д алмасуы: дүзім – жүзім, дүзу – түзу, дүз мәнет – жүз теңге, дүзік – жүзік; 

Ш/Ч алмасуы:  чақырың – шақырың, чықпаң – шықпа, чашу – шашу, чөже-шөже, чатақ 

– шатақ, чақмақ-шақпақ; 

Ж/Дж: джоқ – жоқ, джыңғыл – жыңғыл, джігіт – жігіт, джырту – жырту, джұмыс – 

жұмыс, джәй – жай; 

Ж/Й алмасуы: о йақ – ол жақ, бұ йер – бұл жер; 

Ж/Ғ алмасуы: алаң –ғұлаң – алақ – жұлақ; 

Ж дыбысының түсіп қалуы: айтып атыру – айтып жату;  

Е/И алмасуы: бикер – бекер, нише – неше, биім – бейім;  

Қ/Ғ алмасуы: ғаз – қаз, ғайрат – қайрат, ғамқор – қамқор, ғауға – қауға; 

Ғ/Қ алмасуы: ақа – аға; 

Қ/Л дыбыстарының сөз арасында түсіп қалуы: мұтаж – мұқтаж, ығал – ылғал; 

Ы/Ұ алмасуы: ақұн – ақын; 

У/Б алмасуы: дабыс – дауыс; 

Н/С алмасуы: егіс егу – егін егу; 

К/Г алмасуы: гүрсердей – күрсердей; 

2. Грамматикалық ерекшеліктер –сөздердің тұлғаларымен, олардың түрленуімен 

немесе сөздердің тіркесімділік ерекшеліктерімен байланысты.  

Маңғыстау облысының диалектілеріне тән грамматикалық ерекшеліктер: 

-улы/улі: етістіктің өткен шақ тұлғасы: білулі – білді, білген, болулы-болды, болған, 

келулі-келді, келген; 

-жақ етістіктің мақсат келер шақ тұлғасы: баражақ-бармақ, баражақпыз-бармақпыз, 

кележақ – келмек, келмекші; 

-сыңыз/сіңіз: жіктік жалғауының 2-жақ сыпайы түрінің қосымшасы: келесіңіз – келесіз, 
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боласыңыз – боласыз, амансыңыз – амансыз; 

-ын/-ыл және олардың дыбыстық түрлерінің өздік, ырықсыз етістер тудыруында 

ерекшелік бар: өтіліп – өтіп. Әдеби тілде бұл сөздерден өздік, ырықсыз етістер жасалмайды.  

-ай/-ей сын есімнен етістік жасайтын –ла/-ле қосымшалары орнына айтылады: 

жеңілейіп – жеңілдеп, тынышайып – тынышталып; 

Бізің, сізің: біз, сіз есімдіктерінің 1,2 жақ сыпайы түрінің ілік септік тұлғасы. 

-лық, -лік: әдеби тілде қосылмайтын сөздерге қосылады: жастығында – жасында, 

қонақтыққа – қонаққа, қысқылықта – қыста, жазғылықта – жазда. Мысалы: Біреуі 

жастығында қайтты. Басқарма қонақтықта бопты. 

-шылық, -шілік, -лық, -лік жұрнақтары орнына қолданылады: батыршылық-батырлық, 

ақыншылық – ақындық. Мысалы: Оның ақыншылық қасиеті басым. 

-лы/-лі:1 – жақ көпше қалау, тілек, бұйрық мағыналарын білдіреді: сөйлеселі – 

сөйлесейік, айталы – айталық. Мысалы:  Ертең тағы сөйлеселі. 

-ың/-ің етістіктің бұйрық мәнімен бірге тілек, қалау, сыпайылық реңдерін білдіреді: 

көрің – көр, жіберің – жіберіңіз. Мысалы: Өзің барып көрің. Оқуға жіберің деп районға арыз 

беріп едім. 

-мақ/-мек жұрнақтары арқылы етістіктен жасалған есім сөздер кездеседі: отырмақ – 

сауық кеші, ауырмақ – айырмашылық; 

-тын,-тін жұрнақты есімше анықтауыш қызметін атқарғанда барыс септігінде 

қолданылады: жұмсайтынға – жұмсайтын. Мысалы: Осы үйде жұмсайтынға бала жоқ. 

3. Лексикалық ерекшеліктер –бір нәрсенің атауы не оның сын – сапа қимылының әр 

жерде әртүрлі аталуымен байланысты болады. 

Маңғыстау сөйленісіндегі лексикалық ерекшеліктер: 

Бересен - орасан, жабау – шаршау, қаржас – шамалас, қылы – терезенің шынысы, 

шадуар – қора, сүңкі – ыңғайлы, қалпы, орпа – тайыз құдық, ығысы – қисыны, ашағар – суы 

ащы бұлақ, манағы – бағанағы, құртақандай – кішкентай, дымқос – науқас, екібастан – сөзсіз, 

еме жарқалау – азын-аулақ, естіміш – естігені көп, егдеру – егделену, дыр – ірі, зор, әжетте – 

заматта, басы шашылу – басы қату, бәшәй- бақай, бопалай – аралас, гүмәнін ашу – сырын 

ашу, айқай – кең, ұшы-қиырсыз; тұрақты тіркестер: айна қылу – әжуа қылу, дағ етпеу – 

ештеме етпеу, дән қою – алдау, қыпы қану – құмары қану, тәлеті жоқ – құнты жоқ, сәуір салу 

– түнде жол жүру, мақы жібермеу – жаңылмау, пияда жүру – жаяу жүру. 

Атақ – ат-жөн. Мысалы: Менің атағымды жазып алыңыз. 

Ағаш – үй – киіз – үй. Мысалы: Осы ағаш үйді алдырдық. 

Адам қара – кісі. Мысалы: Бүгін адам қарасы көп болды. 

Азар – әрең, зорға. Мысалы: Өзеннен осы жерге азар жеттім. 

Айлақ – шығанақ, бұғаз.Мысалы: Маяктың жайғасқан жері теңіздің бір айлағы. 

Айналу – күзету.Мысалы: Қораға айналатын ит екен. 

Ақар-шақар – ұзынды-қысқалы. Мысалы: Ақар-шақар құз жартастардың арасынан шыға келді. 

Алас-қапас – алас-құлас. 

Әзір– зорға, әрең. Мысалы: Мен шайға әзір келіппінғо.  

Әндемде – лезде. Мысалы: Машинаға мінуіміз мұң екен, әндемде жетіп келдік. 

Батыру – толтыру. Мысалы: Қайықты балыққа батырып қайттық. 

Бибақ сөз – бос сөз. Мысалы: Бибақ сөз сөлеме. 

Биттей – кішкентай. Мысалы; Биттей кінә да адамды ұялтады. 

Дабыра – сыбыс, дапқырт, қауесет.Мысалы: Домбыраны күнә деп – білмей айтқан 

дабыра.  

Даңғайыр – даңғыл, сара жол;Мысалы: Үстірт жаққа шығатын жол даңғайыр. 

Дүр – ғұлама. Мысалы: Адамды ақырғаны тоңдырады, бір өзі бір жігіттей он дүр еді. 

Сонымен, Маңғыстау сөйленісіне тән ерекшеліктер жалпы батыс сөйленістеріне ортақ.  
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ  

ШЕТЕЛ ИНВЕСТИЦИЯСЫН ТАРТУ ЖОЛДАРЫ МЕН ЖЕТІСТІКТЕРІ 

 

Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап экономикалық жағдайын 

тұрақтандыру, ішкі экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және инвестициялар тарту 

жөніндегі саясатты белсенді түрде жүзеге асырды. Шетел капиталын ұлттық экономикаға 

тарту өте пайдалы процесс. Біріншіденшетелдік инвестициялар елдің өндіріс базасын 

жеделжетілдіруге және оның өндірістік мүмкіндіктерін артыруға көмектеседі. Екіншіден 

шетел фирмалары жаңа өндірістік кәсіпорындар ашумен қатар өндірісті ұйымдастыру 

тәжірибесін де ала келеді. 

Инвестиция (латынша іnvestіre – киіндіру) – табыс алу, меншікті капиталды молайту, 

елдің материалдық байлығы мен бейматериалдық сипаттағы қоғамдық құндылықтарын 

еселей түсу үшін шаруашылық жүргізуші субъектілер салатын инвестициялық қаражатты 

білдіреді.  

Инвестициялар инвестициялау формаларына, айналыс өрісіне, негізгі капиталдың 

ұдайы өндірістегі мақсаты мен рөлінежәне қаржыландыру көздеріне қарай негізгі капиталға 

салынатын инвестициялар, шетелдік инвестициялар, қоржындық инвестициялар болып 

бөлінеді. Шетелдік инвестициялар – шет ел инвесторлары жүзеге асыратын инвестициялар. 

Шетелдік инвестицияларға: 

-тікелей шетелдік инвестициялар (қаражатты компаниялардың немесе 

кәсіпорындардың жарғылық қорына немесе акцияларына салу); 

- қоржындық шетелдік инвестициялар (қаражаттыұзақ мерзімді борышқорлық 

міндеттемелер мен бағалы қағаздарға салу); 

-сыртқы несиелер, қарыздар, ресми және гуманитарлық көмектер жатады.Шетелдік 

инвестициялардың түрлері 1-суретте көрсетілген[1,б.5]. 

Қазіргі таңда инвестиция тартып, өндіріс ошақтарын құруда Шығыс Қазақстан облысы 

алдыңғы орында келе жатқан аймақ. Соңғы жылдары еліміздегі инвестициялық өнімнің әрбір 

бесінші бөлігі Шығыста өндірілгенің облыстағы басшылардың бұл бағытта тиімді жұмыс 

істеп жатқанын аңғаруға болады.  

Соңғы жылдары Шығыс Қазақстан облысына қаншалықты инвестиция тартылып, 

облыс экономикасы қалай өркендегенін айтсақ. Бүгінде Шығыс Қазақстан облысында 

инвестиция түрлі салаларға тартылып жатыр.  

Күні кеше ғана Еуропалық даму банкі Шығыс Қазақстандағы ірі шаһарлардың 

инфрақұрылымын жаңғырту үшін таяу арада 20 млрд теңге инвестиция бөлетінеді. Ғаламдық 

қаржы институты Шығыстағы бес жобаға қолдау білдіріп отыр. Бұл әзірге істің басы ғана. 

Инвесторлар ең алдымен Семей қаласындағы сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйесін 

жаңғырту жұмыстарын қаржыландырады. 

Сол сияқты шаһарды жылумен қамтамасыз ету жүйесін жандандыру жайы да 

қарастырылған. Келешекте облыс тарапынан халықаралық қаржы институты назарына 3 

топқа іріктелген тағы 120 жоба ұсынылмақ. Ол ұсыныстар Семей мен Өскеменнен өзге, 

Риддер, Курчатов, Зырян сияқты ірі шаһарлар мен ауыл-аймақтардың инфрақұрылымын 

жақсартуға бағытталған. Ең ұтымды келісімдердің бірі Семей және Өскемен қалаларындағы 

көшелерді жарықтандыру мәселесіне арналған. Бұл жаңа жоба электр энергиясын 60-65%-ға 

үнемдейді. Сәйкесінше бюджеттік қаржы шығыны да азаяды. Инвесторлар қолдауымен 

Семей қаласында – 200, Өскеменде 300 орындық аурухана құрылысы басталады.  

Жыл басында Шығыс Қазақстан облысының делегациясы жұмыс сапарымен 

Австрияның Штирия федералды жеріне барып қайтқан болатын. Сапар барысында аймақтар 

арасында ынтымақтастық орнату жолдары сөз болған-ды. Кездесулерде австриялық тараптан 
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ШҚО-ға инвестиция тарту мүмкіндіктері кеңінен сөз болған.  

Облыстың инвестициялық жобаларының аясында ынтымақтастық орнатуға ұсыныс 

жасалынған еді. Нақтырақ айтсақ, Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі мен Штирия 

федералды жерінің үкіметі арасындағы Қазақстан мен Австрияның аталған аймақтары 

арасында экономика, туризм, зерттеулер, технологиялар, ауылшаруашылығы, денсаулық 

сақтау мен басқа да салалардағы әріптестік қарым-қатынастарды орнатудықарастыратын 

меморандум жобасы талқыланған. 

 

 
 

Сурет 1. Негізгі капиталға жұмсалған инвистициялар көлемі млн. Теңге [2 ]. 

 

 
 

Сурет 1. 2017 жылдың ақпанында негізгі капиталға жұмсалған инвистициялар көлемі   

жалпы ШҚО және аудандар бойынша млн. Теңге [2]. 
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Инвестиция тарту мәселесі сөз болғанда Шығыс Қазақстан облысының іргедегі 

Қытаймен арадағы сауда-экономикалық байланысының жаңа кезеңге аяқ басқанын ерекше 

атапайтуға болады. Бүгінде ШҚО және ҚХР кәсіпкерлері іскерлік кездесу барысында бірлесе 

жұмыс жасауда. Ауылшаруашылығы мен туризмді дамыту және инвестиция тарту 

мақсатында 4 меморандумға қол қойылған [3]. 

Өскемен қаласына Қазақстандағы Қытайдың Бас елшісі Чжан Вэйдің басшылығымен 

Қытай және Қазақстан арасында экономикалық қарым-қатынасты нығайту мақсатында  

80-нен астам делегация өкілдері келіп әртүрлі жобаларға қол қойған болатын. Бүгінде Қытай 

кәсіпкерлері облысымыздағы туристік бизнесті және мал шаруашылығын дамыту 

жобаларына ерекше қызығушылық танытуда. Синьцзян-Ұйғыр автономдық ауданының 

кәсіпкерлері Тарбағатай және Алтай аумағының басшыларына облыстың инвестициялық, 

соның ішінде – өнеркәсіпті дамыту, инфрақұрылым, энергетика және ауылшаруашылығын 

дамытуға бағытталған жобалар көрсетілді. Сол кездесуде сауда-инвестициялық байланысты 

нығайту мақсатында, ШҚО және ҚХР кәсіпкерлері 4 меморандумға қолқойды. Оның ішінде 

Аягөз ауданында жылына 100 мың бас қой өсіретін мал шаруашылығы кешенін құру сынды 

экономикалық және қаржылық қолайлылық тудыратын жобалар кіреді. Сонымен қатар, 

Үржар ауданының Бахты ауылында құны 2 млрд 420 млн теңгеқұрайтын ұн комбинатын 

салу және ШҚО-да туризмді дамытып, «НИМЭКС-Текстиль» ЖШС іске қосу бойынша 

инвестиция тарту жұмысы аталған жобалардың ішіне кіреді. Осылайша 2015 жылдың 

жартысында ҚХР және ШҚО арасындағы ішкі өнім айналымының құны 169,9 млн доллар 

құрап үлгерген. Сауда құрылымында ҚХР-ға әсіресе мырыш, қорғасын, өңделмеген 

алюминий, мыс өндірістері экспортқа шығарылуда. Ал Қытай Халық Республикасынан 

пневматикалық шиналар, жабдықталған жүк көліктері, минералды және химиялық 

тыңайтқыш көліктер, өндірістік құрылғылар, киімдер және техникалық бағыттағы 

керамикалық бұйымдар әкелінеді. 

Шығыс Қазақстан – қаржысалып, өндірісті дамытуға қолайлы өңір. Бірақ сол қаржы 

көзін өзіміз іздестіруіміз қажет. Облыста тау-кен металлургиясы, машина жасау, 

ауылшаруашылығы, туризм, энергетика салаларына қаржысалуға басымдық мол.  

Бүгінгі күні облыстың сыртқытауар айналымы 2 миллиард 300 миллион АҚШ 

долларын құрап отыр. Соның ішінде экспорт бойынша сыртқа 1 миллиард 600 миллион 

доллардың өнімі шығарылып, экспорт көлемі бірнеше пайызға артты. Импорттық тауарлар 

2,2 пайызға азайып, 600 миллион долларды құрады. 

2015 жылдың 10 желтоқсанда Өскеменде «Алтай Агро Инвест – 2015» форумы 

өткізіліп, шараның мақсаты – әлеуетті инвесторлар үшін облыстағы аграрлық сектордың 

инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру еді. Форум жұмысына 100-ден астам шақырылған 

қонақтар, соның ішінде 13 мемлекеттен (Қазақстан, Ресей, ҚХР, Франция, Біріккен Араб 

Әмірлігі, Чехия, Израиль, Малайзия, Моңғолия, Бразилия, Канада, Үндістан, Швейцария) 

келген 70-тен астам инвесторлар мен дипломаттар қатысты[4]. 

Қызығушылық танытқан инвесторларға 160 млрд. Теңгені құрайтын 52 инвестициялық 

жоба ұсынылды. Форум аясында 30 млрд. Теңгеден астам қаржыға өзара ынтымақтастық 

туралы меморандумдарға қол қойылды. Осылайша Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі ең 

қиын деген салаларға қомақты инвестиция тартып, ортақ Отанымыздың өркендеуіне 

барынша күш жұмсап келеді. 

Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы мен түркиялық «KAZ-AZMECO» 

ЖШС концессиялық келісімге қол қойып, Семей қаласында 1290 орынға арналған  

5 бала бақша салуға уағдаласты. Мемлекеттік және жеке меншік әріптестік негізінде 

салынатын 5 бала бақша құрылысына 2 639 миллион теңге инвестиция тартылмақшы. 

Бұлжоба BOT (Build – Operate-Transfer) жүйесі арқылы жүзегеа сырылады. Яғни, инвестор 

концессиялық нысандысалады да, 7 жыл көлемінде жеке меншік құқығын пайдаланып, 

концессия нысанына иелікетеді (мемлекет тарапынан құрылысқа жұмсалған концессиялық 

шығын толық өтелгенше). Оданкейін концессия нысаны мемлекет меншігіне өтіп, әрі қарай 

концессионерге 12 жылға сенімді басқару негізінде пайдалануға беріледі. Концессия мерзімі 
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– 20 жыл. Шетелдік компаниялардың қатысуымен әлеуметтік нысандар салу ісі алғаш 

Шығыс Қазақстанда қолға алынып жатуы инвестор тартудағы жетекшілікті көрсетеді.  

Шығыс Қазақстан жалпы республика бойынша елге инвеститция тартуда жетекші 

рөлде келеді. Бұны жоғарыда көрсетілген кестелер мен цифрлардан ақ көруге болады [5].  

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болып дамуының қазіргі кезеңінде, шетел 

инвестицияларының маңызы өсуде. Бүгінгі күні, ұлттық экономикаға 46 млрд. АҚШ доллары 

көлемінде шетел капиталы салынып отыр. Дегенмен, экономиканың қалыпты дамуы үшін бұл 

сома жеткіліксіз. Сондықтан, мемлекет әлі де инвестициялық әрекетті жандандыру мақсатында 

шетел инвесторларына және отандық инвесторларға қолайлы жағдай туғызу керек. Капиталды 

шетке шығарудың бүгінгі таңдағы ерекшеліктерінің бірі, өндіріске тартылатын капиталдар 

көлемінің өсуі болып отыр. Портфельдік инвестициялардан тікелей инвестицияларға көшу 

тенденциясы байқалады. Капиталдың қазып шығаратын өнеркәсіптен өңдеуші өнеркәсіпке және 

қызмет көрсету саласына ауысуы тұрақталып келеді. 

Шетелдік инвестицияларды пайдалану, қай ел үшін болса да объективті қажеттілік. Ол, 

ел экономикасын халықаралық еңбек бөлінісі жүйесіне кеңінен қатыстырып, мұқтаж 

салаларға капиталдар келтірудің тиімді жолы. 

Дүниежүзілік экономиканың объективті заңдары, капиталдар ауысуының халықаралық 

тәжірибесі көрсеткендей, Қазақстан бұл процестен аулақ тұра алмайды. Бұл қазіргі 

дүниежүзілік шаруашылық пен халықаралық экономикалық қатынастардың ерекше белгісі . 
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МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗІ 

 

Мәдениетаралық коммуникация термині тар мағынасында әдебиетте 1970 жылдары 

пайда болды. Сол кезге қарай мәдениетаралық қатынас жағдайларында коммуникативтік 

сәтсіздіктер мен олардың салдарын зерттейтін ғылыми бағыт та жасақталды. Соңынан 

мәдениетаралық коммуникация ұғымы аударма теориясы, шет тілдерді оқыту, 

салыстырмалы култорология, контрастивті прагматика және басқа салаларға тарады. 

Тілдік қатынас (коммуникация) әртүрлі қоғамдық қатынастардың нәтижесінде 

адамдарға тән ойлау арқылы жарыққа шыққан сөйлесімнің тіл арқылы жүзеге асуы, яғни 

адамдардың аса маңызды қатынас құралы болу- тілдің негізгі және  елеулі функциясы. Ал 

мәдениетаралық коммуникация жай қатынас құралы емес, түрлі мәдениет иелерінің 

арасындағы қатынас құралы ретінде қарастырылады.Бұл-коммуникация үрдісіне 

культурологиялық көзқарас тұрғысынан қарауды қажет етеді. Ол түрлі тілдік 

қауымдастықтар өкілдерінің арасында өзара түсіністікті қамтамасыз ететін болғандықтан 

олардың тілдік және мәдени деңгейлерінің өзара тең дәрежеде болмаса да шамалас болғаны 
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абзал. Түрлі мәдениет өкілдері арасындағы мәдениетаралық коммуникацияның тиісті  

деңгейде өтуі көбіне жағдаяттық контекске байланысты болады. Ұлттық мәдениет, ұлттық 

мінез-құлықтың көріністері коммуникацияның арқасында өрнектеледі. Коммуникацияның 

ауызша және ауызша емес символдары белгілі бір халықты, оның сипаттарын, мәдениетін, 

салт-дәстүрін айқын сипаттап береді. Мәдениетаралық коммуникацияда мәдени шегараның 

болуы негізді. Мәдениетаралық қарым-қатынасқа түскен әрбір коммуникант өзін және 

әңгімелесушісін «өзінікі» және «бөгде» деп қарастырады. Мәдениетаралық коммуникацияда 

коммуникант өзін еркін сезінуі үшін өзімен тілдік қарым-қатынасқа түскен өзге ұлт өкілінің 

тек тілін ғана емес, сол ұлттың (елдің) мәдениетін, салт-дәстүрін, ұлттық мінез-құлқын 

білуге тиіс. 

Қазіргі коммуникативтік кеңістік күрделі жүйеден тұрады, онда негізгі орындардың бірі 

коммуникацияның әр түрлеріне тиесілі. Себебі, адам өзін әр түрлі жағдайларда түрліше ұстайды, 

сөйтіп әрбір жеке жағдайда басқа адамдармен ерекше қатынас орнатады. Сонымен қатар 

коммуникацияның сипаты мен ерекшеліктері ақпарат беру құралдарымен, тәсілдерімен, 

коммуникация субъектілерімен, мақсаттарымен және басқа көптеген себептермен анықталады. 

Мұның өзі коммуникацияның мынадай түрлерін ажыратуға мүмкіндік береді: этника 

аралық,іскерлік,әлеуметтік, халықаралық, тұлғааралық, бұқаралық, мәдениетаралық және 

басқалары. Аталған түрлердің ішінен біз мәдениетаралық коммуникацияны қарастырамыз. 

Мәдениетаралық коммуникацияға тіларалық және мәдениетаралық ауыс-түйістер негіз 

болады. Олардың екі мәдениеттегі сәйкес көріністері тілдік бірліктердің прагматикалық 

мағынасынан туындайды. Ол мағына мәдениетаралық қарым-қатынас кезінде оған 

қатысушылардың тілдік бірліктерді түсіну және қабылдау дәрежесінің әр алуан болуымен 

байланысты. Кез келген тілде эмоционалды бояуы қанық, стилистикалық  сипаты ерекше 

лексикалық бірліктер болады. Олар прагматикалық жағынан анағұрлым маркерленген 

болады да, ұлттық бояу,калориттің неғұрлым анық берілуіне ықпал етеді. Мұндай құбылыс, 

әсіресе, ауызекі сөйлеу стилінде айқын байқалады. Ауызекі стилі көпшілікке тән және 

көпшілік жасына, ортасына, біліміне т.с.с ерекшеліктеріне қарамастан түсінетін сөйлеу 

мәнері. Ол ешбір дайындықсыз, еркін, жүзеге асырылатын стиль түрі болғандықтан, ауызекі 

сөйлеу тілмен тығыз байланысты. 

Стильдің бұл түрінде экстралингвистикалық, яғни бейресмилік белгісі, табиғи қарым-

қатынастық сенімге негізделуі, ауызша диалогтік форманың басым болу белгілері анық 

көрінеді. Сондай-ақ аталған стильге сөз, интонация, синтаксис, ым-ишара, дене қимылдары 

секілді эмоционалдық бояулар мен паралингвистикалық құралдар да тән болып келеді. 

Ауызекі сөйлеу  стиліне тән нақтылық, көрнекілік, қолданысқа түскен тілдік құралдардың 

қарапайымдылығы, экспрессивті-эмоционалдылық, сөйлеу еркіндігі секілді белгілердің барлығы 

дерлік адамның күнделікті тұрмысымен тығыз байланысты. Жалпы ғалымдар арасында ауызекі 

сөйлеу стилін үш топқа бөліп  қарастыру бар: әдеби ауызекі, қарапайым ауызекі, тұрпайы-дөрекі 

ауызекі стиль. Осы топтарға қатысты қазіргі қоғамымыздағы адамдарды ауызекі сөйлеу 

мәнеріне қарай топтастырсақ, шартты түрде мынадай: 

а) әдеби ауызекі сөйлеу стилінде сөйлейтіндер: күнделікті ресми және бейресми қарым-

қатынаста сөздің коммуникативтік сапаларын толық сақтайтын, яғни сөзді мәнерлі де 

мағыналы етіп жұмсай алатын, тілді шұбарламай нәрін сақтап сөйлейтін, сөздің мағынасын, 

астарын түсіне білетін, сөзді орынды-орынсыз қысқартудан аулақ болатын, мәдениетті сөз 

қолданысын сақтай алатын зиялы қауым өкілдері; 

ә) қарапайым ауызекі сөйлеу стилінде сөйлейтіндер: қарапайым тілдік қолданыстарды 

екшеп қолдана алатын, тіліміздің сөздік құрамын талғап қолдана алатын, тұрпайы, қарапайым 

сөздерді қолданудан аулақ бола алатын қоғамымыздың басым көпшілігі жататын топ; 

б) тұрпайы-дөрекі ауызекі сөйлеу стилінде сөйлейтіндер: сөйлеу мәнерінде тұрпайы 

сөздер мен жаргон сөздерді, қарапайым сөздерді жиі қолданатын, тілді орынсыз 

шұбарлайтын, сөздерді орынсыз қысқартып, бұрмалайтын топ жатады. Бұл топқа қазіргі қала 

жастары, ауылдан қалаға келіп әлі де қала өміріне сіңісіп кете алмай жүрген ауыл жастары, 

Кеңес Одағы кезінде орысша білім алып, қазақ тілінің нәрін әлі де сезіне алмай жүрген қала 
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қариялары жатады. 

Қазақ ғалымдарының ішінде академик Р.Сыздық ауызекі әдеби тіл, ауызша әдеби тіл 

деп екіге бөледі. Ауызекі әдеби тілге қазіргі функционалды стильдердің ресми, ғылыми, 

публицистикалық стильдердің ауызша формасын жатқызуға болады, себебі ауызекі әдеби 

тілге ғалым Р.Сыздық былайша анықтама берген: «Ұлттық әдеби тілдің жазу өнері шыққанға 

дейінгі үлгісі, сөз өнері хатқа түспей тұрған ерте дәуірдегі елінің қоғамдық-әлеуметтік 

мүдделерін өтеу үшін тұтынылған бейнелі, асқақ стильге құрылған сөз саптау үлгісі». Олай 

болса, ұлттық әдеби тілдің жазбаша түрі шыққанға дейін дамыған түрі бүгінгі ауызекі сөйлеу 

стилінің негізі болып табылады. 

Ауызекі сөйлеу стилі көркем әдебиетте елеулі орын алады. Көркем шығарма мәтіні 

халықтың әлеуметтік, мәдени, тарихи өмірін бейнелеумен қатар, адамның қоршаған ортаға 

қатысты білімі мен танымын, түсінігін, тәжірибесін адамдар арасындағы әлеуметтік қарым-

қатынастарды да көрсетеді.Жазушы осының барлығын суреттей отырып табиғи-

коммуникацияға қатысушылар өздерінің әлеуметтік рөліне сәйкес әрекет етеді, сөйлейді, 

тілдік қарым-қатынасқа түседі. 

Мәдениетаралық коммуникацияда лексикалық бірліктердің прагматикалық байланысы 

бөгде тіл иесінің хабарламаны барынша түсінумен байланысты болды. Күшейткіш мәнді 

лексика осы мақсатта жиі қолданылады. Сөйтіп сөздің эмоционалдылығы, экспрессивтілігі, 

коммуникативтік мазмұндылығы сөз мағынасындағы бір белгіні қарқындандыру есебінен 

арта түседі. Қолданысқа түскен стилистикалық бейнелі лексика номинативті мағынасынан 

коннотативті мағынаға ауысуы тек эмоционалды-экспрессивтік реңкті тудыру үшін, соған 

қажетті тілдік бірлік ретінде алынбайды, экстралингвистикалық факторларымен қоса стиль 

жасайтын мәнерлі форма тудыратын қызметіне, тәсіліне байланысты болып келеді. 

Көркем әдебиет стилінде қайталамалар ерекше стильдік қызмет атқаратыны белгілі. 

Жазушы не ақын нақты бір сөзді бірнеше рет қайталау арқылы сол жағдаяттың, оқиғаның, 

көңіл-күйдің т.б. маңызын, мәнін, мазмұнын ашу мақсатында сол сөздің стильдік реңкін 

қоюландырып, сол сөздерге ерекше стильдік бояу арта отырып қолданады. Мұндай 

қайталамалар қазақ әдебиетінің ірі классиктері- Ж.Аймауытов, Ғ.Мүсірепов, О.Бөкей 

шығармаларында жиі кездеседі. Мұндай қолданыс-осы жазушылардың көркемдік тәсіл 

ретіндегі стильдік қаруының бірі. Мыс: «Қазір бәрі өзгерді, өмір өзгерді,заман өзгерді, мода 

өзгерді, адам да өзгерді, ниеті де өзгерді, пиғылы да өзгерді». 

Ауызекі сөйлеу стилінде сөздік қордың барлық қабаттары қатысады. Солардың ішінде 

барынша бейнелі, мазмұнды, қолданыс аясы барынша кеңі-фразеологизмдер. Жалпы 

фразеологиялық тіркестер мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асырудың бірден бір 

негізі. Себебі, фразеологизмдер халықтың тұрмыс-тіршілігінің, өмірінің, әлеуметтік 

жағдайы, мәдениеті, салт-дәстүрінің айнасы.Мысалы:көз майын тауысу-көп оқу,қалтасы 

қалың-ақшасы көп,ақ тер, қара тер болу-тіршілік етуге әрекет ету. 

Мәдениетаралық коммуникация мәселесі жаһанданудың өзара  әріптестік пен өзара 

түсіністік аспектісінде бүгінгі таңда аса өзекті болып отыр. Ықпалдастық процестер әлемді өзара 

байланысты, біртұтас етуде. Мәдениетаралық коммуникация дағдыларын халықаралық 

менеджмент және маркетинг саласында, БАҚ қызметінде, трансұлттық корпорациялар және 

трансұлттық саясат, сондай-ақ мәдениетаралық коммуникация зерттеулеріне түрткі болған- 

мәдениет саласында қолдануға болады. Мәдениеттер диалогы, өркениеттер диалогы негізінде 

жатқан мәдениетаралық коммуникация идеяларын халықаралық ұйымдар (ЮНЕСКО), саяси 

көшбасшылар, мемлекет басшылары, үкіметтік емес ұйымдар көп қолданады. 

Ойымызды қорытындыласақ, мәдениетаралық коммуникация тіл үйренушілерге тілді 

ғана емес, сол елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, рухани болмысын білдірту арқылы 

тілді меңгертудің маңыздылығын алға тартатын лингвистикалық сала. Тіл үйренушіге 

ұлттық мәдениеттің бояуын түсіндіру, ұлттық мінездің қырларын ашу, ұлттың тарихы мен 

мәдениетін паш етудің бір жолы- лексикалық бірліктердің прагматикалық мәнін ашу, сол 

арқылы тіл үйренушінің елге, халыққа, тілге, мәдениетке, салт-дәстүрге деген 

қызығушылығын ояту. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СУРЕТТІ ЖАЗУЛАРДЫҢ  

ТАРАЛУ АЙМАҒЫ 

 

Қазақстан жерінмекендеген қола дәуірі тайпалары идеологиясының петроглифтерде 

табуы. Қола дәуірінде өнер түрлері, оның ішінде петроглифтер, яғни жартасқа сурет салу 

өнepi дами бастады. Ерте заманның суретшілері жартастың теп-тeгic жазық бетіне аңдардың, 

адамдардың бейнесін немесе белгілі бip сюжеттік желіге кұрылған тұтастай композицияны 

шекімелеп түcipгeн. Жартастағы суреттер - нәзік те, күрделі өнер, оның кұпиясын түсініп, 

мән-мағынасын ашу үшін зерттеуші археология, тарих, этнография, геология, өнертану және 

мифология салаларынан хабардар болуы керек. Олар жартастағы суреттер арқылы айналада 

болып жатқан құбылыстарды, өздерінің білетін білімімен тәжірибесін, өздері жөніндегі 

мәліметтерді символдармен кейінгі ұрпаққа бере білген. XX ғасырдың 60-70 жылдары 

археология ғылымында петроглифтерге деген аса кызығушылық ғалымдардың жеке-дара 

зерттеулерінен көрініс тапты. Соңғы жиырма-отыз жылдықта әлем ғалымдары арасында 

тарихымызға тастағы суреттерді зерттеуге деген ұмтылған жаңаша көзқарастар 

қалыптастыруда.  

Осындай көзқарастар аясында туындаған зерттеулер барысында Қазақстанның шексіз 

таулы-далалы аймақтары да қамтылып, жүздеген петроглифтік орындар анықталды. 

Олардың біразы ежелгі ғибадатхана орындары, яғни ежелгі адамдардың ұзақ уақыт бойы 

мекендеген тұрағы, рухани мәдениетінің жетістігі болып табылатын орталықтардан табылған 

тастағы жазулар. Көне заманда діни ғұрыптық іс-шараларды өткізгенде оны шынайы түрде 

көрсету мақсатында жасалған тастағы таңбалар осының айғағы. Ашық аспан астында су 

көздеріне жақын маңда орналасып, түрлі культтік-мистикалық табыну ғұрыптарын жасаған 

адамдар діни-мифологиялық көріністерін жартас беттеріне түсіруге тырысқан. Мұндай 

көріністерді Қазақстан жерінен табылған петроглифтерден анықтау қиын емес. Себебі, 

Қазақстан, әcipece Жетісу өңipi - петроглифтерге бай аймактардың бipi болып табылады. 

Солардың ішіндегі ең көрнектісі - жартастағы жазу дәстүрлі көркем стилінің негізін қалаған 

Тамғалы тас жазулары ерекше танымал.  

Тамғалы петроглифтері орта қола ескерткіштеріне жатады [1, 19 б.]. Ежелден киелі 

саналатын Тамғалы шатқалы Алматыдан солтүстік-батысқа қарай орналасқан. Тамғалы 

петроглифін Шу-Іле тауының оңтүстік-шығыс бөлігінен 1957 жылы 19-қыркүйекте 

Қазақстанның кәсіби археологы Анна Георгиевна Максимованың басшылығымен 

жүргізілген археологиялық экспедиция тапты [8, 5 б.].    

Осы экспедиция қола дәуіріндегі Қарақұдық шатқалындағы молалар қазбасын зерттеді. 

Соңғы уақытта А.Г. Максимова мен А.А. Попов Тамғалы петроглифінің жеріне тұрақты 

зерттеу жасап, құнды композиция ретінде суретке түсірген. 1958 жылы А.Г. Максимованың 

аталмыш зерттеу аясындағы алғашқы «Наскальные изображения урочища Тамгалы» еңбегі 

жарық көреді, онда ескерткішке жүргізілген зерттеудің жарты ғасырлық тарихы берілген. 

1977-1978 жылдары Тамғалы ескерткішін зерттеу одан әрі А.Г. Максимованың 

жетекшілігімен жалғасты. Тамғалы аймағы толығымен зерттеліп, петроглифтер жиналған 
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негізгі орындардың кестесі құрылады. Атап өтсек, б.з.д. екінші мыңжылдықтың ортасындағы 

мерзімге жататын ерекше композициялар мен бейнелер болды. Оның ең белгілісі - Күнбасты 

құдай. А.Г. Максимова, А.С. Ермолаева, А.С. Марьяшевтың « Наскальные изображения 

урочища Тамгалы » кітабында Тамғалының күнбасты алыптары ежелгі антропоморфты 

құдайдың бейнесі болса керек деп жазылған. Қазақстан тарихында із қалдырған көптеген 

халықтар үшін Тамғалы шатқалы әулие жер деп саналып, салттық рәсімдер жүргізілді, 

құдайға табыну, салттық рәсімдер жүргізілді, құдайға табыну, ата - баба рухына тағзым 

жасалды. Аспан астында біріккен мұражай болды.Мұндағы суреттер - адамның рухани 

мәдениеті мен дүниетанымынан ақпарат беретін қайнар көз. Тамғалы шатқалында кездесетін 

ғалымдардың назарын аударған петроглифтердің бірнешеуіне тоқталсақ: «Күн басты 

адамдарды, қол ұстаса айнала жүріп би билегендерді бейнелеу, Күнге табыну,  

жыл мезгілдердің алмасуына байланысты жаңа жылды – Наурызды қарсы алу ғұрпына 

орай туған [2, 39 б.].  

Жойқын күш иeci өгіздер күш-қуат пен құнарлылықтың бейнесі iспеттеc болса, қолына 

шоқпар, аса таяк ұстаған, жүгіріп бара жатқан немесе мінәжат етіп, сиынған қалпында 

кимылсыз отырған адам бейнелері, аң аулау сәті, адам өміріндегі құрбандық шалу рәсімі - 

бұлардың бәpi мифология, космогониялық мифтердің кейіпкерлері [2, 43 б.]. Құдipeттi 

жануарларды - өгіз, түз өгiзi, ат, түйелерді бейнелеу көне халықтардың дүниетанымында 

маңызды рөл атқарған Митра, Веретрагна, Агни сияқты кұдайлар образын кейіптеуден 

туған» [2, 45 б.]. Ерте кезеңдегі тарихымыздан белгілі, ежелгі дүниетанымда дін пайда 

болғанға дейін осылай күнделікті тұрмыста пайдаланылған жануарларды бейнелеу үpдici кең 

етек алған. Сонымен қатар Оңтүстік Қазақстанның да петроглифтері археологтар тарапынан 

аса қызығушылық туғызып, бүгінгі күні белсенді түрде зерттелуде.Атап айтар болсақ: 

Ешкіөлмес, Баян Жүрек, Кұлжабасы, Сауысқандық, Арпаөзен, Қасқабұлақ, Тосбұлақ, 

Қызылшың, Тектұрмас және тағы басқалары қола ғасырынан бepi сақталған «мәдени- 

тарихи ландшафтар» болып табылады [3,7 6.] К.М. Байпақов пен Т.В. Савельева өз 

зерттеулерінде: «Б.з.д.VIII-б.д.III ғасырларда әртүрлі мәнерде орындалған петроглифтердің 

скиф-сақтардың жануарлар стилімен үндестігі айқын аңғарылады» деп атап өтеді [2, 100 б.]. 

Бұдан шығатын тұжырым Қазақстан жерін мекендеген ежелгі тайпалардың дәстүр 

сабақтастығы сақталып бүгінгі күнге дейін жетуі. Яғни, өнердің дамығаны осы өлкеде өмip 

сүрген ежелгі адамдардың да ақыл-ойының дамуы болып табылады. Қазақстандағы 

петроглифтердің көп бөлігін зооморфтық бейнелер кұрайды. Өнім өндіруші шаруашылық 

кезеңінде діни наным-сенімнің дамуымен алғашқы орынға ешкі, арқар, өгіз, буйвол, жылқы, 

кұлан, түйе, таутеке, қабан және тағыларды (ит, аю және тicтi аңдар) бейнелеу шығады [4, 88 

6.]. Суреттерден көpiнiп тұрғандай адамға күнделікті өмірде үй жануарлары да, дала 

жануарлары да таныс, шаруашылыққа міндетті түрде пайдаланады. Аңдарды бұлай бейнелеу 

көптеген кiшiгірiм ғибадатханаларға тән. Бipнeшe eшкi мен арқарлардың бейнеленуі 

ғұрыптың дәстүр бойынша көктем мерекелерін қарсы алу немесе егіншілік культі мен 

байланысты [5, 403 б.].  

Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу қола ғасыры ғибадатханаларында eшкінi бейнелеу 

суреттердің жартысына жуығын алады. Петроглифтердегі eшкi барлық жерде ең көп 

кездесетін бейне болып табылады. Жануарлар бейнесі петроглифтердің ішінде стилистика 

бойынша «зооморфты» ешкінің бейнеленуі анық реалистік емес мінез-кұлықты бөліп 

көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл иконографикалық тұрақты бейне көптеген күрделі 

композицияларда кездеседі. Өзге де бинарлы оппозициялық ретінде бейнеленген 

кейіпкерлермен бipгe кеңістік кұрастырып, таңбалылықты білдіреді. Таңбалық  

жүйелер ежелгі қауым арасында кеңінен таралған - дөңгелек-күн, аспан дөңгелі, крест 

сияқты таңба — әлемнің 4 жағы, бұтақ пен мүйіз — дүние ағашының белгісін бейнелеуге 

жатқызады.  

Ең көрнекті петроглифтердің қатарында Қызылорда облысы, Шиелі ауданындағы 

Еңбекші ауылынан солтүстік-шығысқа қарай 50 метр жерден, 2004 жылы БжҒМ Археология 

институтының аспиранты С. Мұрғабаев тапқан Сағындық ескерткішін атауға болады. 1993-
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1996 жылдары Оңтүстік Қазакстан мен Жетісуда (Тамғалы, Tepic, Қарасай, Хантау, 

Ешкіөлмес, Баянжүрек, Қаракүнгей - орындары) ЮНЕСКО бағдарламасы негізінде Орталық 

Азия петроглифтер Корпусын кұру ушін француз мамандарымен бipiгiп (жетекші: 3. 

Самашев), жартастағы суреттерді зерттеудің байланыссыз (бесконтактный) әдісі 

колданылды. Геомикробиологиялық эксперимент жүргізуші табиғат кұбылыстарына 

механизмнің әсері ылғалдану және аридтік кезеңі, әлемдік және аймактық, өзгерістер, 

коршаған органикалық орта, микрофлоралар және тағы басқалары зерттелді. Сонымен қатар 

суреттерді салудың технико-технологиялық әдісі ерекшеліктері қаралды. Қола дәyipi 

адамзаттың шығармашылық, дамуының жарқын кезеңі болып саналады. Бұл уакытта 

репертуарлары түрленіп, адамның қоршаған ортаға деген көзқарастары күрделеніп, 

шаруашылық-мәдени кызметтерінде технологиялық дамуы нәтижесінде ой-танымындағы 

өзгерістер жартастарға суреттермен салынады.  

Сол кезеңнің өзінде макро-микрокосмоспен байланысты мифтік-ғұрыптық cypeттepi 

ғалымдардың кызығушылығын туғызуда. Бүгінгi күні Тамғалы тас шатқалын зерттеумен 

өткен ғасырдың 70-80 жылдарынан бepi археолог А.Н. Марьяшев айналысуда [6, 403 б.]. 

1975 жылы А.Г. Медоев пен Б.Ж. Әубәкіровтың басшылығымен геолого-геоморфологиялық 

зерттеулер жүргізілді [7, 26 б.]. 1988-1994 жылдары Тамғалы шатқалында Археология 

институтынының кешенді экспедициясы (А.Е. Рогожинский, З.С. Самашев), Қазақстан FA 

Геология институты (Б.Ж. Әубәкіров) және Қазакстан Мәдениет Министрлігі 

«Казпроектрестравция» институты (Е.Н. Рипинская, Л.Ф. Чарлина) петроглифтерді жүйелеп, 

қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізді. Тамғалы шатқалы қазіргі уақытта тек отандық 

ғалымдардың ғана емес, шетелдік мамандардың да назарын аударып отыр. Қола дәуіріндегі 

тайпалардың дүниетанымы түгелдей табиғатқа тәуелді болды, сондықтан адам табиғат күшін 

кұдірет деп білді. Ең маңызды орынға шыққан адамның түрлі бейнеде берілуі. Біріншіден, 

өсіп-өну культі (плодородия), екіншіден, сол кезеңдегі наным-сенімге сәйкес пұтқа 

табынушылық, үшіншіден, жақсылыққа, гүлденуге және сәттікке ұмтылысты негізге ала 

отырып суреттердің салынуы. 

 Петроглифтерге салынған суреттерді бірнеше түрге бөлуімізге болады: 1.Қашап сурет 

салу 2.Keciп, жанамалап салу 3.Кұйып, жапсыру арқылы салу Адамдарды жекпе-жекте 

немесе басқа да ғұрыптық негізде бейнелеу Қазақстан жерінде көп кездеспегенмен, 

табылғандары анық суреттелген. Бұндай жағдайларда адам басының орнына аң бейнесін, 

құйрығын салған, яғни антропоморфтық кейіпкерді берген. Ертеден калған петроглифтерді 

зерттеу барысында тарихи мазмұнын жан - жақты ашу қиындық келтіреді. Бұл жерде кандай 

тайпалар тұрды, неліктен басқа жаққа коныс аударды, климаттық жағдайы қаншалықты 

дәрежеде болды деген мәселелер әлі де болса археолог мамандардың алдында тұрған  

сұрақ. Бүгінгі күні алда тұрған міндет оның жасын анықтаумен шектелмейді. Салыстырмалы 

зерттеу әдісін пайдалана отырып, тарихи талдау жасауды қажет етеді. Қaзipгi  

ғалымдар тұжырымдаған «ғибадатхана», «храм» болу себептерін, аспан астында 

осыншалықты уақытқа дейін сақталу техникасын жіті назарға алуымыз тиіс. Қазақстан  

жері шөлді - шөлейтті аридттік зона болғанымен ерте кезеңнен бepi қарай ата - бабаларымыз 

осы жерді мекендеген. Сол кезеңдегі тұрмыс –тіршілігін жартастағы суреттерге  

бейнеленген. 
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ӘӨЖ 316.3(574) 

РАМАЗАНОВ А.Р., ШҮРШІТБАЙ Б.Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЕЛІМІЗДЕГІ ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ ОРНАУЫНДАҒЫ ӘЙЕЛ АДАМНЫҢ РӨЛІ 

 

Қазақстан Республикасы – Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда орналасқан, 

тәуелсіздігін 1991 жылы алған, жас мемлекет. ХХ ғасырда Кеңестік Социалистік 

Республикалар Одағы құрамында болып, егемендігін алғанына байланысты, қазіргі уақытта 

экономикасы өтпелі кезеңдегі, дамушы елдер қатарына кіреді. Дегенмен, еліміз жылдан-

жылға көркейіп, ата-бабаларымыздың сан-мыңдаған жылдар бойы аңсаған биіктерін 

бағындыруда. Соңғы жылдары Қазақстанға қызығушылық дүние жүзі бойынша айтарлықтай 

өсті.Бүгінгі таңда Қазақстанда гендерлік теңдік орындалып,әйел адамдар іс жүзінде барлық 

қызмет түрлерінде - білім беру, ойын-сауық, этникалық,бизнес,ел басқаруда өз үлестерін 

қосуда. Мемлекеттік деңгейде Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 

қарашадағы №1677 Жарлығы қарқынды орындалуда[1].Бүгінгі таңда кейбір отбасыларда 

күнделікті өмірде әйел адаммен ер адамнын орны ауысқаны айқын байқалуда.Күнделікті 

көлікті жүргізіп жүрген әйел адамдар артуда.Жоғарыда айтылғанның бәрі әйел адамның ер 

адамдармен теңесіп,кейбір салада басым болуының айқын көрінісі.Осыдан келе неліктен 

деген сұрақ туады.Ер адамның денгейі түсуінен бе?,әлде әйел адамның қазіргі таңдағы 

әлеуметтік бейнесінің өскені ме? Табылған жауапқа қандай факторлар әсер ететінін 

анықтауды басты мақсат қылдым.Осыған орай еліміздің әйел адамдарының қазіргі бейнесін 

XIX-XX ғасырдағы бейнесімен салыстыра қазіргі әйел адамдардың бейнесін SWOT кестесіне 

толтырдым. 

 

Кесте 1–Swot кестесі 
Strengths (күшті) Weaknesses (әлсіз) Opportunities 

(Мүмкіндіктер) 

Threats 

(Қауіптер) 

Білім алатын әйел 

адамдар көбейді 

Алға қойған 

мақсаттарының 

өзгеруі 

Шет мемлекеттердегі 

жағдаймен танысу 

Демографилық 

жеткіліксіздік 

Бостандықтың артуы Тәрбие мәселесі Мемлекетті 

басқару,жеке бизнеспен 

айналысуға 

мүмкіндіктің артуы 

Ақыл ойдың ағылуы 

Мемлекеттік қолдау Өмірге деген 

көзқарас өзгеруі 

Еліміздің беделін 

әлемдік қауымдастық 

алдында көтеру; 

Қан өзгеруі 

Әйел адамның 

дәрежесі асты 

Психиологиялық 

жабылу туындау 

комплекстар әсерінен 

Армандаған затына 

қолы жету 

Дінге көзқарас 

Заңды түрде 

құқықтарға ие болу 

Лесбийшіліктің 

туындауы 

Еңбек күшінің артуы Кедейлік 

 

SWOT кестесінің нәтижесінде әйел адамның индивид ретінде өсуін байқыдым.Осы 

ойға басты назар аударып, ғаламтордан мәлімет іздедім.Біраз әлемнің дереккорларын қарай 

отыра келесі ойға келдім.Бүгінгі таңда әйел адам толық деңгейде білім алуда.Бала 

тәрбиелеуде әйел адам ер адамнан әлде қайда көп бере алады.Сондықтан білімді әйел адам-

білімді ұрпақ деп айтуға толық негіз бар [2].Өрісі кең, ақыл-ой қабілеттері бар әйел күйеуіне 

ғана емес, сонымен қатарбарлық қауымға да қызықты болады. Арманы көп жағдайда мансап 

қуу түрінде кездеседі. 

Қазіргі таңда әйел адамдар ер адамдар сияқты алғашқы орынға мансапты одан кейін 

отбасыны қоятын отбасы моделі көптеп кездесуде.Бұл жерде отбасының материялдық 
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жағдайы алғашқы орынға қойылып, бала мәселесі артта қалады.Бұл дегеніміз әйел 

адамдардың баланы қаламауы емес,баланың туғаннан кейінгі тәрбиесі туыс-тумаларына 

және бала тәрбиешісіне жүктелуі. 

Келесі зейін салып қарайтын нәрсе, ол әйелдердің қаржылық тәуелсіздікке мойын 

созуы.Мұндай әйелдер қайтадан қаржылай тәуелсіз болуға, мансабын құруға 

ұмтылады.Осыған орай олар жұмысты қарқынды істеп,  ауыр жағдайларға,күйзеліске түсіп 

ауруға ұшырауы мүмкін,тіпті жаман әдеттерге ие болады. 

2016 жылдың қазан айында академиялық ұтқырлық бағдарламасымен Польша 

мемлекетінде жарты жыл көлемінде білім алдым.Люблин қаласында жарты жылда көптеген 

бақылау жасап айырмашылығын анықтадым. Мысалы күнделікті оқиға.Оқу орныма бару 

үшін автобусқа міндім. Отыратын орын саны аз, лық толы автобуста жастар отырып, қарт 

адамдар тұр.Ер адаммен әйел адам арасындағы гендерлік теңдік толық көрініс алады.Оқушы 

бала(физиологиялық дамуына қарағанда 11-12 жастағы) алдында әйел адам (45-50 

жастағы)ауыр сөмкесін көтеріп тұр.Ол бала тұрып орын берейін деген кезде, әйел адам 

кажеттілігі керек жоқ деді. Біраз уақыт бұрын сол баланың қасында жасы шамалас қыз 

тұрғанда ешқандай әрекет білдірмеді.Осы жерде біріншіден, гендірлік саясаттың жас 

факторының қасында өзгеретіндігін байқадым.Екіншіден, сол оқиға кезіндегі қоршаған 

адамдардын іс-әрекеті бір қалыпты болғандығы тамсандырды.Қоршаған ортадан ала көзбен 

қарау болмады.Дәл осы оқиға бізде болса не болар еді? Жалпы польша мемлекетінің білім 

беру жүйесінде гендерлік тепе-теңдік жеке пән ретінде енгізілген.Баланы балабақшадан 

үйретеді.“Балабақшада гендерлік тепе-теңдік пәнінің мәні қыз балалардың да, ұл балалардын 

ойыншығымен ойнауы мүмкіндігін және ойын кезінде ер балалардың әлем қорғап, ал қыз 

балалардың тек үй шаруасымен отыруы тиіс деген сияқты стериотиптер жойылады”деген 

сөздермен Agnieszka Kozłowska-Rajewicz түсіндірді [3]. 

Гендірлік тепе-теңдікке қандай факторлар әсер ететінін білу мақсатында кішігірім 

сауалнама жүргіздім.Сауалнама нәтижесі бойынша: 103 адам қатысты,оның 37ер адам, ал 

қалғаны 66 әйел адам.14 жастағы балалардан 60 жастағы ересек адамдар аралығындағы 

азаматтар жауап берді.Сауалнаманың алғашқы бөлімінде кореспанденттердін жасы,өскен 

жері,жынысы анықталды. Алдымен өскен ортасындағы гендерлік тепе теңдікті бағалауды 

көрсету қажет болды. Нәтижесі 5 максималды балдан 2,7 ортақ бал көрсеткіші 

анықталды.Бұл дегеніміз елімізде гендірлік теңдіктің әлі де арттыратын жұмысы бар екенін 

көрсетеді. Келесі сұрақ әйел адамдардың жұмыс істеуіне және тең құқығына деген 

адамдардың ойын анықтау үшін бағытталған.Нәтижесі 1-ші суретте көрсетілген. Бұл жерден 

біз әйел адамдардың ешқандай да дискреминацияға ұшырамайтынын байқаймыз. 
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Сурет 1 – Сауалнама көрсеткіштері 
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Соңғы сұрақ отбасыда кім доминант болуы керек деген сұрақ талқыланды(Сурет 2). Бұл 

бөлімде корреспондеттердің ойы айқын бөлінді.Барлық жауаптар санының 59  %- ер адам 

десе, 40  %- тепе-тең болуы керек 1 % - әйел адам деп жауап берді.  

 

Отбасыда кім доминантты болу керек ?

Әйел адам Ер адам тең болу керек

 
 

Сурет 2 - Сауалнама көрсеткіштер 

 

Сауалнама нәтижелерін сараптап, зейін салып қараған кезде жауаптардың өзгеруіне 

бірнеше фактор әсерін байқадым.Біріншіден, өскен ортасы, қоршаған ортасының әсері. Ата-

анасының тәрбиесімен қоса, бала жас кезінен көргенін өзіне сіңіріп, болашақта тұлға ретінде 

қалытасуына әсер етеді.Екіншіден, жас айырмашылығы. Жас балалар мен  апа-аталарымыздың 

көрсеткіштері гендерлік тепе-теңдігінің ең үлкен көрсеткішін бейнеледі.Ал орта жастағы 

адамдар ер адамның біраз болсада әйел адамнан басым болу керектігін атап өтті. 

Қорытындылай келе XXI ғасырда әйел адаммен ер адамнын тең болуына біраз 

қалғанын байқаймыз.Бұның негізгі себебін әйел адамдардың қазіргі әлемдегі рөлі өзгеруінен 

деп шештім. Бүкіл әлемде болатын глобализация әсерінен Қазақстандада гендерлік теңдік 

бағыты қарқынды дамуда.Оған бір де бір дәлелі Қазақстан Республикасында 2006-2016 

жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясының жемісті аяқталуы.Сонымен қатар 2014 

жылы Қазақстан әйел құқығы жағынан әлемнің үздік 30 ел қатарына кірді. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

В современном мире существуют множество организаций, занимающихся различной 

деятельностью, множество из них заключат контракты с представителями иностранных 

компании, с целью международного сотрудничества, во блага процветания бизнеса. 

Впоследствии чего, появляется необходимость дублирования материалов, контрактов и тому 

подобному на иностранный язык и наоборот. Таким образом,  языки становятся 

http://www.netlenin.ru/materiali/rol-zhenshchiny-v-sovremennom-mire-avt-shatskaya-veronika-igorevna.html
http://wyborcza.pl/1,76842,15230442,Kozlowska_%20Rajewicz__
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своеобразными мостами между разными мирами, которые служат во имя нахождения 

понимания. Исходя из этого, уровень изучения иностранных языков стремительно вырос. С 

самых малых лет людей учат иностранным языкам, к возрасту двадцати лет люди могут 

излагать свои мысли на иностранном языке, на данный момент сложно найти человека, 

который не знает хотя бы пары слов на английском языке. Однако, несмотря на это, 

переводить официальные документы не под силу обычному человеку с базовыми знаниями, 

это работа для специалистов. В связи с этим профессия переводчиков стала очень 

востребованной. При поиске переводчика, для перевода официального материала, стоит 

учитывать то, что есть различные направления перевода, и не каждый переводчик сможет 

найти нужный эквивалент и перевести то, что вам нужно очень доходчиво, ведь технический 

перевод необычайно богат своей терминологией, носитель языка может даже и не знать об 

упомянутом термине на родном языке не говоря уже об его переводе. То есть перенос 

полноты мыслей с одного языка на другой зависит от переводчика. Обучаясь на 

переводчиков, студентов обучают всем тонкостям перевода, в том числе и перевода 

официально-деловых документов. Конечно, не все могут влиться в эту систему, но все же 

таких людей не мало. Следовательно, если вам нужен качественный перевод, вам 

необходимо найти компетентного переводчика, знающего все тонкости.  В данной статье 

раскрывается тема официально-делового перевода: «Что представляет собой данный вид 

перевода?», « Какие нюансы имеются?», «Какие тонкости нужно знать?»  и «Какие 

требования имеются  к переводчику в данной сфере?». 

Данная тема очень актуальна, так как в современном мире не обойтись без такого рода 

переводов. Благодаря им мы имеем возможности осуществления различных проектов, и 

развиваем международные сотрудничество и коммуникацию. Следовательно, информация о 

данном процессе является очень востребованной.  

И так, что же это «официально-деловой перевод»?  Официально-деловой перевод – это 

перевод  таких текстов, которые несут в себе официально-деловой стиль, который является 

разновидностью литературного языка, для которого, характерны две основные черты: 

стремление к максимальной ясности и отсутствию каких-либо двусмысленностей, а также 

ограниченность тематики.  Этот вид перевода является наиболее серьезным в переводческой 

деятельности.  Чтобы достичь успеха в своей деятельности, переводчик официальной 

документации должен пользоваться актуальной терминологией. Следует отметить, что 

важную роль в овладении подобной терминологией будут играть не существующие словари, 

а приобретение опыта на основе изучения аутентичных документов на родном и 

иностранном языке. При работе с официально-деловой документацией переводчику нередко 

приходится не только переводить уже имеющиеся в наличии официальные бумаги, но и 

самому составлять их, выполняя обязанности секретаря-референта. Составление делового 

письма на английском языке требует знания свода правил и стандартов для деловых писем.  

В стиле официально-делового перевода можно отметить два подстиля: официально-

документальный и обиходно-деловой. В первом можно выделить язык дипломатии 

(дипломатические акты) и язык законов, а во втором – служебную переписку и деловые 

бумаги. Каждый из них подразумевает тематический перевод, касательно документа. Ведь 

язык дипломатии весьма, своеобразен. У него своя система терминов, у которой много 

общего с другими терминологиями, но есть и особенность – насыщенность международными 

терминами.  Характерными особенностями официально-делового стиля являются его 

информативность, логичность, точность и объективность и, как следствие этих 

особенностей, ясность и понятность. Отдельные тексты, принадлежащие к данному стилю, 

могут обладать указанными чертами в большей или меньшей степени. Однако во всех этих 

текстах обнаруживается преимущественное использование языковых средств, которые 

способствуют удовлетворению потребностей данной сферы общения. Говоря о том, какие 

существуют особенности перевода деловой документации, стоит упомянуть о непременном 

использовании в этом процессе стандартных языковых клише и соблюдении четких правил. 

Профессионально выполненный перевод деловой документации должен быть, прежде всего, 
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адекватным, что значит четкое соответствие стилю и лексике оригинала и переведенного 

варианта. Кроме того, информация, представленная в оригинальном варианте делового 

документа, должна быть максимально точно передана и в варианте перевода. Поскольку в 

этом случае полностью исключены варианты даже малейшего искажения смысла 

оригинального документа. В противном случае допущенные неточности или малейшие 

искажения могут иметь очень неприятные последствия, что в бизнесе является абсолютно 

недопустимым. Между переводом обычных текстов и переводами деловой документации 

существуют существенные отличия, связанные с некоторыми особенностями перевода 

деловой документации. Дело в том, что тексты официальных документов характеризуются 

высокой степенью стандартизации, касающейся их структуры и даже организации 

построения параграфов в них, чего не предусматривается при переводе обычных текстов. 

Официально-деловой стиль, в котором выполнена деловая документация, является более 

консервативным, и специалист, занимающийся переводом, должен обязательно это 

учитывать. Особенностью делового стиля является передача изложения в документальном 

стиле. С его помощью обычные отношения между партнерами переводятся в разряд 

официально-деловых. Для этого стиля характерна очень строгая, намеренно сдержанная и 

обезличенная тональность передачи информации посредством того или иного документа. 

Деловой стиль документации всегда максимально конкретен, с четким указанием 

информации, содержащей определенных лиц, даты и предметы. При этом в деловой 

документации всегда применяются стандартные языковые средства выражения. Благодаря 

такому стилю написания деловых документов удается добиваться нужных соглашений в 

различных сферах (политика, бизнес и пр.). Данный стиль характеризуется предельной 

ясностью изложения сути вопроса и определения круга необходимых условий. Язык 

официально-делового стиля включает в себя лексику и фразеологию государственного права, 

гражданского права, уголовного права, кодекса законов о труде, кодекса законов о браке и 

семье и т.д. К ней примыкает лексика и фразеология, связанная с работой административных 

органов, служебной деятельностью граждан, ведением деловой переписки, составлением 

частных деловых бумаг. Это означает, что нужно хорошо ориентироваться в сферах, такого 

рода, как на родном, так и на иностранном языке. С точки зрения лексики, в официально-

деловом стиле перевода используется большое количество профессиональной терминологии 

и речевых стандартов – устойчивых выражений, клише, штампов, канцеляризмов. Если в 

других стилях шаблонизированные обороты представляются собой стилистический 

недостаток, то в официально-деловом стиле перевода они воспринимаются как естественная 

его принадлежность. Переводчику, работающему с таким текстом, необходимо знать и уметь 

использовать такие речевые обороты. 

Таким образом, основными требованиями, которым должен отвечать хороший деловой 

перевод, являются: 

1. точность — все положения, трактуемые в оригинале, должны быть изложены в 

переводе; 

2. сжатость — все положения оригинала сжато и лаконично представлены в переводе;  

3. ясность — сжатость и лаконичность языка перевода не должны отражаться на 

полноте передачи лексики оригинала;  

4. литературность — текст перевода должен удовлетворять общепринятым нормам 

литературного языка, без употребления синтаксических конструкций языка оригинала. 

 К переводу документов, данного стиля нужно подходить очень щепетильно, по 

сравнению с переводом художественных текстов, ведь официально-деловой стиль не 

допускает отхождение от норм, малейшие неточности, двоякий смысл. Все это может 

расцениваться как оскорбление и безответственный подход к работе, ведь любая 

незначительная оплошность может привести, к потери, основной мысли или конфузу. 

Впоследствии чего, может произойти регресс того или иного проекта. Это является 

характерной особенностью, которую необходимо учитывать при работе с данным типом 

документов. 
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СЕРІКОВА З.С., ШҮРШІТБАЙ М.Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҰЛТТЫҚ ПАТРИОТИЗМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуында саяси, 

рухани, мәдени жаңаруына сай жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру мемлекеттің жаңа 

стратегиялық бағдарламасының бір бағыты болып отыр. Себебі, патриот ұрпақ – 

Тәуелсіздігіміздің тірегі, саяси тұрақтылығымыздың негізі, еліміздің өркениетін алға 

жетелеуші, мемлекетіміздің мәңгілігінің белгісі. Саяси тұрақтылыққа анықтама беретін 

болсақ, «Саяси тұрақтылық – әр түрлі ішкі және сыртқы өзгерістер жағдайында саяси 

жүйенің өз құрылымын сақтап, тиімді өмір сүруге мүмкіндік беретін тұрақты жағдайы» [1. 

Жалпы «патриотизм» дегеніміз – Отанға деген сүйіспеншілік, мемлекет алдындағы борышын 

жанқиярлықпен орындау. Ал халқымыздың біртуар азаматы Бауыржан Момышұлы 

патриотизмге мынадай анықтама берді: «Патриотизм– Отанға, мемлекетке деген 

сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы, қоғамдық, мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей 

байланыстылығын сезіну, өзінің мемлекетке тәуелді екенін мойындау, яғни патриотизм 

дегеніміз – мемлекет деген ұғымды, оның жеке адаммен барлық жағынан өткені мен бүгінгі 

күні және болашағымен қарым-қатынасын білдіреді».  

Бүгінде, қазақ жастарына патриоттық тәрбие беру, оларды ұлтжандылыққа, 

Отансүйгіштікке баулу мемлекеттің маңызды бағыттарының бірі. Бірақ, бұл қазақ 

жастарының бойында Отан алдындағы жауапкершілік, ұлтжандылық сезімі жоқ дегенді 

білдірмейді. Себебі, бізге ата-бабаларымыздан ұлан ғайыр байтақ территория, тереңге тамыр 

жайған төл тарихымызбен мәдениетіміз өшпес мұра болып қалып отыр. Бай тарихи 

мұралардан нәр алған жас буын өкілдерінің рухани мүгедек болуы мүмкін емес. Яғни, 

қоғамымызда патриот, ұлтжанды азаматтар бар, және олар қашан да бола береді. Бірақ, 

олардың саны көңіл көншітердей көп емес. Б.Момышұлының: «Адам болу – қасиет, азамат 

болу – міндет, патриот болу – парыз»,-деген сөздеріне сүйенсек, патриот болу әр адам үшін 

міндет болып табылады. 

Патриотизмді қалыптастыру – бұл тек мемлекеттік міндет қана емес, сонымен қатар 

қоғамның әлеуметтік тапсырысы. Патриотизм – отбасына, туып-өскен ортасына, топырағы 

мен табиғатына, еліне деген құрметтен бастау алады. Өз ұлтын, жерін сүйіп, оның мұңын 

мұңдап, жоғын жоқтайтын адам ғана шынайы патриот бола алады. Оны зорлықпен, 

нұсқаумен жүргізу мүмкін емес. Ел Президенті Н.Назарбаевтың: «Әрбір адам біздің 

мемлекетімізге, оның бай да даңқты тарихына, оның болашағына өзінің қатысты екенін 

мақтанышпен сезіне алатындай іс-қимыл жүйесін талдап жасауы қажет. Елдің проблемалары 

да, келешегі де барлық адамға жақын әрі түсінікті болуы тиіс. Әрбір адам бала кезінен 

Қазақстан – менің Отаным, оның мен үшін жауапты екені сияқты мен де ол үшін 

жауаптымын деген қарапайым ойды бойына сіңіріп өсетіндей істеген жөн», – деуі 

патриотизмге баулудың жарқын үлгісі іспетті. Қазақстандық патриотизмнің анықтамасы да 

осынау парасатты ойдан бастау алатындай. Осы орайда, “Отанды сүю – отбасынан 

басталады”демекші, тұлғаның бойында патриоттық сезімді сәби кезінен-ақ бастау керек. 
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«Отансүйгіштік сезім өзінен-өзі қалыптаспайды, оған белгілі бір жағдайлар, шарттар керек. 

Ең алдымен мемлекет пен халық арасындағы түсіністік, өзара қамқорлық, негізгісі 

міндеттілік қажет. Мемлекет халық алдында міндетті болса, халық та мемлекетке борышты. 

Ешбір қамқорлығы жоқ мемлекетті сүю, қолдау қиын»2. Яғни, осыған сүйене отырып қазақ 

жастарының арасында патриоттық сезімді қалыптастыру мақсатында біршама құндылықтар 

қажет екендігін алға тартамын: 

- Қазақстан көпұлтты мемлекет. Мұнда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Нағыз 

патриотұлтқа бөлінбей, барлығымыздың ортақ Отанымыз - Қазақстанды қорғау, өзінің 

отандастарын жақсы көру керектігін, барлық ұлт өкілдерінің Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздеріне ерекше құрметпен қарауы, шын ниетімен қадірлеуі керектігін, әрбір 

ұлттың Қазақстанды ортақ үйіміз деп санау қажеттігін түсіндіру; 

- Ұлтжанды азамат өз тілін жетік білуі қажет. Шамасы келгенше, орысша сөздерді 

қоспай сөйлеуі керек. Себебі, қазіргі жастардың орысша сөйлесетіні ешкімге де құпия емес. 

Ахмет Байтұрсынұлы: "Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады" деп ақиқатты дөп басып 

айтқан. Біздің бар тірегіміз - тіліміз, дініміз, ғасырлар бойғы дәстүріміз, салтымыз бен 

мәдениетіміз екендігін жастардың санасына сіңіру; 

- Бұл әрбір азаматтың тек өзінің конститутциялық борышын өтеуі ғана емес, сонымен 

бірге оның жеке басының қалыптасуы және тәрбиелеу мектебінің қалыптасуына ықпал етуі; 

- Қазақстан Республикасының азаматының Отанын қорғауға деген оң көзқарасын 

қалыптастырып, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскер қатарында 

болатынына ұлттық патриоттық мақтаныш сезімін тудыру; 

- Ұлтжандылық тек мемлекетті қорғаумен ғана шектелмейді. Сонымен бірге әрбір 

азаматтың сапалы білім алып, мемлекетімізге әсіре пайдалы қызмет етуі, ел мүддесінің өз 

мүддесінен биік тұруы қажеттігін ұқтыру; 

- Әрбір азамат өзінің байырғы заманнан мұра болып қалған тариxы мен мәдениетін, 

салт-дәстүрін жетік біліп, құрметтеуі керек. Себебі, тариxын білмеген xалықтың бүгіні де, 

ертеңі де жоқ. 

Осылай дей келе, патриотизмді тәрбиелеу – бұл тұлғаның, елдің, оның мәдениетінің 

бірегейлігі, әлеуметтің, халықтың әлеуметтік психологиясының ерекшеліктері толымды 

көрініс табатын қоғамдық өмірді ұйымдастырудың мәні мен мақсаттарын пайымдау арқылы 

жүйелі дамуы. Патриотизм міндетті түрде тұлғаның жоғары әлеуметтік белсенділігін 

діттейді, өйткені оның өзі еңбекте табыстарға жету үшін, қоғамға, ел, жұртқа, халыққа 

қызмет ету үшін биік серпін болып табылады. 

Егер қазақы патриотизмнің қайнар көзін байқасақ, біздің ұлтқа ол ешқашан жат 

болмағанына, қайта бесіктегі сәттен бастап ұлттық тәрбиемен бірге бойға дарығанына көз 

жеткізуге болады. Бағзы ата-бабаларымыз Отанды қорғауда жан-тәнін аямай, патриотизмнің 

ең озық үлгісін көрсеткен. Себебі, ол табиғаттан, ұлттық тәрбиеден берілген сезім болатын. 

Қазыбек би: «Атадан жақсы ұл туса, елінің туы болады. Атадан жаман ұл туса, көшінің соңы 

болады», – деген. Осындай аталы сөздер ғасырлар бойы халқымызды жігерлендіріп, қанына 

сіңген қасиетке айналған. Біз әлі де осы қасиеттен ажыраған жоқпыз. Алайда ендігі мәселе 

ұлттық патриотизм үлгісін жаңа қазақстандық патриотизммен ұштастыру, басқа ұлттарға 

өзіміздің елімізді, жерімізді, ұлтымызды, мемлекетімізді сыйлауына жол, бағыт көрсету 

болмақ.  

Жалпы, патриотизмді ұлттың тілі, діні мен ділімен тығыз байланысып, астасып жатқан 

ұғым деп қарастырған дұрыс болар. Дәл бүгінгі шақта көтеріліп отырған маңызды мәселелер 

қатарында жастарды патриоттық сезімге баулып, өсіру өзекті саналады. Қазақстанның кез 

келген азаматын отансүйгіштік, патриоттық рухта тәрбиелеудің орны бұрын да бөлекше 

болған, бүгін де маңызын жойған емес. Кез келген елдің дамуы саналы азаматтар қатарының 

көбеюімен де байланысты. Себебі болашақ – қазақ жастарының қолында. Ал осы жолда 

тайсалмай, елім үшін деп ерінбей еңбек ететін болсақ, өз үлесімізді қосарымыз анық. 

Келешекте ел тізгінін қолға алатын жастардың барынша білімді, жан-жақты, білікті болуы 
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қаншалықты маңызды болса, олардың Отанына деген сүйіспеншілігінің мол болуы басты 

қажеттілік болып табылады. Өйткені, елін, жерін сүймеген азамат Отанына адал қызмет ете 

алатыны күмән тудырады. Ұлтының патриоты болған адам ана тіліне бей-жай қарай 

алмайды. Ал өз тілінде де, өзге тілдерде де еркін сөйлейтін маман қай кезде де еліне пайда 

келтіре алатыны анық. Қазіргі тәуелсіздік жағдайында патриоттыққа баулу – айырықша 

маңызға ие мәселелердің бірі болып отырғаны да сондықтан. 

Жалпы әлеуметтік тұрақтылықты, ең әуелі, саяси тұрақтылықтың негізгі қызметтерін 

сатылы түрде, бірізді атқаратын саяси жүйе қамтамасыз етеді. Ал, бұл оның туындайтын 

мәселелері мен қайшылықтарын дер кезінде анықтап, оларды шешудің сәйкес шараларын 

қабылдайтындығын білдіреді. Сондықтан қоғам тұрақтылығын өз іс-қызметінде тек  

заңдар мен басқа да нормативтік актілерге сүйенетін мемлекет «жоғарыдан» қамтамасыз 

етеді. Осы арқылы жүйенің қызмет ету қарқындылығы қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда 

барша саяси билік субъектілерінің қызмет- қайраткерлігін бақылау зор маңызға ие  

болады. Алайда тұрақтылық, оның ішінде саяси тұрақтылық, қоғам демократиялығының 

дамуына қарай, азаматтардың жүзеге асыратын шынайы саясаты, саяси басшылығының 

дұрыстығы негізінде билік органдарына деген сенімінің күшеюіне қарай едәуір нығайып, 

мейлінше тұрақты бола түседі. Бұл жағдайда тұрақтандарушы сана патриоттық санамен 

қабысып, қоғам дамуы мен нығаюының күшті тұрақтандырушы факторы маңызын  

иеленеді 3. 

Жоғары да айтылып кеткендей, дәл осы патриотизм қоғамның саяси бірігуіне, 

ынтымақтасуына немесе, керісінше, саяси жіктелуіне, бөлінісіне әкеле алады. Ақпараттық-

бағдарлық тұрғыда дәл осы патриоттық көзқарастар әрекет етуші саяси жүйе туралы саналы 

білімді бойына тұтып, осыған байланысты адамдар мінез-құлқының саяси бағыттаушысы 

болып табылады. Дәл осы патриотизм адамның өз Отанында үстемдік ететін саяси билік 

жүйесін қолдауының немесе, керісінше, оған қарсыболып күресуінің негізгі себептерінің 

біріне айналады. Сонымен, кеңінен ұғынылатын патриотизмнің саяси рөлі саяси 

қатынастарды тікелей реттеушілігінен көрінеді. Қоғамның саяси-әлеуметтік құбылысы 

ретіндегі патриотизм саяси билікке тікелей ықпал етеді; ұлттық-мемлекеттік қауіпсіздікті 

қамтамасыз етеді; саяси және саяси-әскери тұрақтылыққа қолдау жасайды; қоғамның саяси 

мәдениетін қалыптастырады4. 

Қазақстан патриоттарының сезімдері мен іс-әрекеттері Отанға және оның халқына 

бағытталған. Патриотизм – бұл саяси идеология, оның басты қағидасы Отанға, өзінің 

халқына, Атамекеніне деген сүйіспеншілік болып табылады. Бұл өз еңбегімен, жанкешті 

ерліктерімен елінің беделін арттырып, халқының абыройын асыратын Қазақстандық 

азаматтардың күнделікті өмірінде пайда болады. Бірақ ол Отан мен Қазақстан халқына 

қауіп төнген сындарлы жағдайларда, әсіресе айшықты әрі қарқынды түрде туындайды. 

Күнделікті тіршілікте ол азаматтардың өндірістегі, ғылымдағы, өнердегі, спорттағы, сондай-

ақ жауынгерлерді туған өлкені батыл қорғауға, өз халқының, елінің, Атамекенінің 

егемендігін, «құрмет көрсетіліп, қастерленуі» тиіс шекарамыздың бұзылмауын, қоғамдық 

құрылыстың мызғымастығын қамтамасыз етуге даярлайтын әскери қызметтегі  

жасампаз еңбегінен көрінеді дей келе, мемлекетіміздің, қоғамымыздың асқақ арманы  

әрі алға қойған басты мақсаттарының бірі «Мәңгілік Елге» жету жолында патриот  

ұрпақ тәрбиелеп, өз бойымызға да патриоттық сезімді сіңіру біздің үлкен міндетіміз! 
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ТАТИЕВ Е.Е. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЕЖЕЛГІ ТҮРКІ ДӘУІРІНДЕГІ ҰМАЙ АНАҒА ҚАТЫСТЫ ПЕТРОГЛИФТЕРДІҢ  

БІРҚАТАР МАЗМҰНДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аналық рудың орнына келген аталық рудың үстемдігі жаңа тас дәуірінен бастау алса да 

Ұлы дала жерінен толығымен аналық ру белгісі жойылмады.Ертетүркі тілдес халықтарының 

ұрпақ жалғастырушысы, береке, молшылық тәңірісіретінде Ұмай ана саналды (1-сурет). Әр 

дәуірдің мифтік әңгімежәне бейнелікформаларында Ана ұғымы ерекше орынға ие болды. 

Көшпелі халықтардың тұрмыс-салт дәстүрінде, тарихы мен мәдениетіндеАна – отын-

ошақтың, үй жылуы-түтіннің иесі. 

Ұмай ананың көркемдік бейнесі(образы)ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, тас 

бетіне бедерленіп салынған және олар ежелгі түркі дәуіріне тиесілі. 

Жалпы түркі дәуіріндегі петроглифтердіңбасым бөлігі жауынгерлік сипатта 

бейнеленген. Ту ұстаған асыл бекзадалар мен ақ сауыт асынған жауынгерлер сайын даланың 

құдіреттілігін паш еткендей әсер береді. Сонымен қатартүркі дәуіріндедіни сана 

формаларынақатысты петроглифтерде бар.  Бұл жағынан алғанда «Ұмай ана»құдайына 

қатысты тас бетіндегі суреттерді айтуымызға болады.  

 
 

Сурет 1 – Ұмай ана. Жамбыл облысы, Кіші Қаратау тауы, Билікөлі 

 

«Ұмайға» қатысты шығармалардың бірі Жамбыл облысы, Кіші Қаратау тауы, 

Билікөлінде табылған ескерткішке тиесілі.Аталмыш тас бетіне қашалған бедерлі суретті 

зерттеген С.М.Ақынжанов өзінің «Об этнической принадлежности каменных изваяний в 

«трехрогих» головных уборах из Семиречья» деп аталатын мақаласында былай деп жазады: 

«1969 жылы Жамбыл облысы, Майтөбе ауылында,  Билікөл көлінің оңтүстік жағасында, тас 

тақтаның кесіндісі, адам беттері контурлы техникамен орындалған бейнесі табылған. Ол 

жалпақ та жасылдау түсті тақта таста, ұзындықпен 70, ені 66 және қалыңдығы 10 см . Бет 

жағы жақсы аман сақталған.Ол дөңгелек және үлкен жақты. Үлкен сопақ формалы көздері 

кеңсірікке таяу отырғызылған. Түзу және ұзартылған мұрын, негізге қарағанда аз-кем 

артықтау. Ол сызық түрінде, сырқыра иілген көз шараларының үстіндегі қастармен бірге 

кесілген. Бұл  Т –тәріздес бейнелі танау және қастардың, бірыңғай кешенде болуы, -

қыпшақтық тас мүсіндеулердің көркем қабылдауларында ортақ. Ауыз нұсқалары нашар 

салынғаны бақыланып отырады. Сол құлаққа көлемді үш қалақты салпыншақтармен сырға 

бекітілген. Оң құлақ жартылай бүлінген».Бұл ежелгi қыпшақтар тарихын зерттеген көрнектi 

тарихшы Сержан Ақынжановтың аталған кескінді бейнеге берген ғылыми сипаттамасы. 

Сондай-ақпетроглифтанушы  А.Г.Медоевосындай үш айдарлы Ұмай ана бейненің 

шығыс Алтайдағы, 1924-1925 ж. Шулышман аудандағы, Кудыргэ жазығында табылғандығын 

жаза келе, Билікөлде табылған көне туынды үлкен сюжеттік композицияның  бір бөлігі ғана 

болуы мүмкін деген болжам жасаған. 
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Ал Құдергі жазығындағы тас бетіндегі бедерлі сурет композициялық құрылымы терең, 

әрі бай және бүлінбей толық сақталған.  

Аталған Құдергі жазығында тас бетіндегі бедерлі суреті бізде сипаттап өтсек. 

Шығармада көшпелі түркілердің Ұмай анаға табыну сәті бейнелеген(2 сурет). Суреттің 

жоғарғы бұрышында маска киген адам бар. Ол шаман болуы мүмкін. Одан кейін екі аттың 

ортасында үш айдарлы тағы адам бейнесі салынған. Бұләйел адам ба деп ойлаймыз. Ал 

зерттеуші С.М. Ақынжанов  бұл бейнені бала деп сипаттайды. Біз әйел адам деген 

тұжырымдаймыз. Өйткені Ұмай ананың басында да үш айдарлы сурет салынған. Ал әйел 

адамнан төмен жағында дулыға киген батыр бейнесі бар. Ұмай ананың артқы жағында 

перспектива заңдылығына бағынғандай тағы бейне бар. 

 

 
 

Сурет 2 – Ұмай және ежелгі түріктер. Шығыс Алтай. Шулышман ауданы, Кудыргэ жазығы 

 

Жалпы Ұмай анаға қатысты петроглиф екеу ғана бірі жоғарыдағы, Ұмай және ежелгі 

түріктер, қазіргі Ресей территориясындағы екіншісі Қазақстан территориясындағы 

Билікөлінде табылған тас ескерткіштегі бедерлі бейне.  

Мемлекетіміздің егемендігі, тәуелсіздігі енді ширек ғасырдан асып кележатқанын 

ескерсек, әлде болса Қазақстан территориясында Ұмай анаға қатысты табылмаған, 

зерттелмеген көне ескерткіштер -петроглифтердің бар екендігін айтуымызға болады. Демек 

болашақта көшпелі халықтардың пір тұтқан, сенімі болған мәдени материалдық 

ескерткіштердің кездестіретініміз анық. Әзірше осы аталған заттық дәлелдемелермен 

шектеле отырып,  Ұмай ана ұғымының қазақ халқының салт-дәстүріндегі рефлексивті 

әсеріқандай соған назар аударсақ. 

Ұмай ана түсінігі қазақ ұғымында үй ошағының - қамқоршысы ретінде айтылады. 

Сондай-ақ Ұмай ана – халқымыздыңотбасылық ырым-жоралғыларындағы  от  анасы немесе 

пірі, отбасының желеп-жебеушісі, балалардың қорғаушысы болып танылуы өзінің танымдық 

маңызын жойған емес. 

М. Қашқари өзінің «Түркі сөздігінде» «Ұмай–Жолдас (қатын босанғанда құрсағынан 

шығатын нәрсе). Оны баланың ішіндегі жатқандағы жолдасы дейді. Сондай мақалда бар 

«Жолдасқа табынса, ұл табар; кім жолдасқа қызмет көрсетсе, ұл көреді.Әйел адамдар мұны 

жақсылыққа жориды»делінген.  

М. Қашқаридың «Түркі сөздігі» атты тамаша энциклопедиялық туындысы 1072-1078 

жылдары Бағдатта жазылған. Әлемдік еңбек ерте уақытта жазылса да Ұмай қазақ ұғымында 

көрсетілгендей балалардың қорғаушысы, ал жалпы алғанда отбасының желеп-жебеушісі 

анықтамасына жақын. Сонымен бірге сөздіктегі тың дерек Ұмайға «Жолдас» деген түсінік 

ретінде беріп отыр.   

«Ұмай ана» ұғымының келесі  бір анықтамасыМұқанмадияр Орынбековтің «Ежелгі 

қазақтың дүние танымы» аттыеңбегіндекөрсетілген. «Ұмай ана қызметі жоғары тұрған құдай 
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ретіндегі Тәңір (Аспан-Әке) мен Жер-Судың (Ана) арасындағы байланысы ер адам мен 

әйелдің арасындағы байланысқа ұқсастырып қаралады, өйткені өсіргеніңнің өнімді болуы, 

астықтың бітік шығуы және баққан малдың көп өсім беруі сол жердің (Жер-Ананың) 

өнімділігінде, соның берекеттілігінде еді» дейді. 

Кейбір нақты деректерде Ұмай ана құдай емес деп жазылады. Ал М. Орынбеков Ұмай 

ананы құдай деңгейінде түсіндірген. Біздің ойымызша Ұмайдың «құдай» немесе «құдай 

емес» қызметі аса маңызды емес. Керісінше Ұмайдың Ана, Жер Ана (Жер-Су) аталуы 

өсіргеніңнің өнімді болуы, малдың көп өсім беруі және олардың берекеттілігінде. Бұл жерде 

Ұмайдың «аналық қызметі» мәнді болып табылады.   

Ұмайдың Ана, Жер Ана (Жер-Су) аталуына байланысты мынадай ерекшеліктер бар. 

Ертеректе алтай түркі тілдес халықтарЖер-Суды «Иер-Суб» деп аударып, оны құдай ретінде 

қабылдаған. Осы Иер-Субқұдайы моңғолдардың генетикалық мифтік салт-дәстүрінің негізі 

желісі болған. 

Г. Потанин  өзінің «Восточные мотивы в западноевропейском эпосе» еңбегінде «У 

монголов Ордоса я записал такую фразу: «из гор великая Сумбер — из озер великое Сум-

далай (молочное море)» деп «Сумберді» таудың атауы екенін дәлелдеп береді . Ал О. 

Сүлейменов «АЗиЯ» еңбегінде «Сумбер – ол Иер-Суб (Жер-Су)» деген мағына береді деп 

негіздеме жасайды.  

Моңғол аңыздарындағыдағы Сумер-Ула тауы мен Сум-далай аталатын үлкен көлдің 

атауларын талдайық. Моңғолша сум – сүт, иер – жер, ула – тау, далай – дария, теңіз дегенді 

білдіреді. Моңғолдар сөз басын өздерінің «сумына» – сүтке тірейді. Таудың аты «Сүтті жер» 

тауы, дарияның аты «Сүт» дариясы болып шығады. Бұл сүттінің мағынасы «құтты жер», 

«құтты дария» болып шығады. 

Ордос моңғолдары Сумбер екі басты тау ретінде  этимологиялық негізімен қарастыра 

келе, Суб-Иер екі немесе үш айдарлы таңбасы бар екенін жазады. Ал байқап қарасақ, Ұмай 

ананың төбесінде де үш айдарлы таңба бар. (1-2 суреттер)  

Қорыта айтқанда Ұмай ананың төбесінде үш айдарлы тәж таңба оның  Жер ана (Жер-

Су), Суб-Иер ұғымдарына толық негіз болып тұр деп есептейміз. Деректеріміздің дәлелі 

ретінде  

Түркі және славян халықтарының жазба ескерткіштерін зерттеген Олжас Сүлейменов 

үш айдарлы таңбаның (белгі) шумер халықтарындаиероглифтерінде«тау –жер», «елді мекен» 

деген ұғымды белгі көрсетеді дей келе, үш айдарлы таңба (белгі) қытайдың шань және 

иньәулеттерінде және египет иероглифтерінде де «тау-жер» мағынасын білдіреді 

дейді.Олжас Сүлейменов келтірген дерегі бойынша бізде арнайы таблица жасап салыстырып 

көрдік (3-сурет). 

 

Ежелгі шумерлерде  

Кейіңг шумерлер  

Түркілерде  

Қытайдың, Инь әулеті  

Қытайдың, Шань әулеті  

Египет иероглифі  

Ұмай анадағы үш басты белгілер 

 

 

Сурет – 3 Ежелгі жазба ескерткіштердегі үш айдарлы таңбалар 
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Барлық таңба (белгі) мен иероглифтер үш айдарлы, тек ежелгі түркілерде екі айдарлы, 

бір қарағанда қазақтың сынық мүйіз оюына келеді. Ал кейіңгі шумерлерде бір айдарлы, 

жебенің белгісін көрсеткендей көлденең бағытқа қарап тұр. Қалғандары үш айдарлы.  

Қорыта айтқанда Ұмай ананың төбесінде үш айдарлы тәж таңба оның  Жер ана (Жер-

Су), Суб-Иер ұғымын білдіріп тұр деп есептейміз. Сонымен бірге қазақ дүниетанымындағы 

Жер мен Су адамдардыңқұтқарушы, сақтаушы құдай ретінде саналуы Ұмай ана қызметіне 

ұқсас. 

Ұмай анаға қатысты келесі бір маңызды тақырып – оның мифтер мен аңыздарда көрініс 

табуы.  

Н.А. Алексеев «Шаманизм тюркоязычных народов Сибири» еңбегінде Ұмай-ананы 

аспан әлеміндегі айға теңейтін аңыздар мен тарихы деректер бар екендігін жазған. «Культ 

богиний Умай был известен древнем тюрком... Можно предположить что Культ богинь – 

матерей Ай, существовавший у саков Алтая и Средней Азий, трансформировался у них 

потомков VI-VIIвв.в культ богини Умай-энэ, покравительствовавшей детям»  

Сібір халықтарынының аңыз-әпсаналары мен дін формаларын зерттеген  

Н.А. АлексеевҰмай ананы сақтардың Ай құдай анасымен байланысты және ол сол 

халықтардың аңыздарының негізгі арқауы дейді.  

Сонымен бірге Ай көне түркі мәдениетінде Күннің орынбасары, сұлулықтың таңбасы, 

көп мұраларда әйел құдай бейнесі ретінде танылған.  

Енді Алтай халықтарының бір мифтік аңыздарының желісінде Үлген (мейірімді) және 

Ерлік (қатыгез) құдайы туралы аңыз баяндалады. Онда Үлген (мейірімді) құдайдың үш 

айдарлы тәжі бар деп жазылған. «Как интересные материалы о шаманизме алтайцев имеются  

в статях и книгах В.И.Вербицкого. Публиковавшихся с 1859г. До конца ХІХ в. им 

зафиксированы  моления Ульгену –главному божеству-небожителю и Эрлику – главе злых 

духов нижнего мира». Сондай-ақ тағы келтірсек, осы еңбекте «По верованиям этой 

этнической группы северных алтайцев, на небе обитали духо покравители отдельных родов. 

Из них называли «имеющим три шапки свещеным Бай Ульгеном» Зер салып қарасақ, Үлген 

–біріншіден мейрімді құдай, екіншіден ол үш айдарлы. Ал,  Ұмай ана мейірімді (отбасының 

немесе балалардың қорғаушысы) сонымен бірге жоғарыда петроглифтерде бейнелегендей 

үш айдарлы.  

Сібір халықтарының ежелгі дін формаларын қарастырған Н.А. Алексеев«Алтай-кижи. 

Роды тодыш, кыпшак, мундыш, тонгжоан и кергил – это «коренные алтайские, чисто 

тюркские роды, восходящие несомненно, к домонгольской эпохе». Они почитали Ульгена 

своим покравителем». 

Н.М.Шанскийдің «Орыс тілінің қысқаша этимологиялық сөздігінде» «Май» сөзінің 

шығуына былай анықтама береді.  

«Май – займствование из старасловянского языка. В последующим  май – через 

постредство греч. я. восходит к лат. Maius.латинское  название месяца передставляет собой 

имя бога , восходящее к слову «большой» (т.е. бога, дающего рост)».  

«Қазақтың мифтік әңгімелері» топтамасында Ұмайға қатысты мифологиялық ертегі 

Ұмайдың басқа бір тың қызметтік деректерге жетелейді. Аңыздың қысқаша мазмұны Аю 

батырдың Айсұлуды алып қашады. Оны тар қапасқа қамайды. Ол онда қояндарды және 

Ұмай мен Құмайды кездестіреді. Сөйтіп асыл мұратқа жетеді. Осы мифтік ертегі толық 

аспан әлеміндегі жер серіктері ай мен жұлдыздарға арналған деп топшалаймыз.  

Осы айтылғандары толық қорытындыласақ. Біз Ұмай-анаға қатысты деректерді 

біршама талдадық. Ұмай-ана көшпенділерде маңызды орын алған. Ол түркілердің тәңір 

құдайымен теңестірілген, кейде Аспан-Әкенің (Тәңір) жұбайы  Жер-Сумен де пара-пар 

теңестірілген қамқоршы болып та, кейде айдың да қызметін атқаратын мифтік көрініс болып 

та табылады. Ең бастысы,  Ұмай үй ошағының қамқоршысы ретінде танылған. Талдау 

қорытындыларында біз мынадай шешімдерді айтамыз. Ұмай-ана түсінігі түркі 

халықтарының дүниетанымында кеңінен орын алған. Оны әр істердегі немесе қандай да бір 

қиыншылық кездеріндегі өздерінің наным-сенімдеріне негіздеген.  
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ТУРИСТІК КЛАСТЕРЛЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗІ – 

ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ СӨЗДІКТЕР 

 

Қазіргі Қазақстан аумағындағы алғашқы ұйымдастырылған саяхаттаржаһандық 

туристік нысанмен – б.з.д. ІІІ мыңжылдықта қалыптаса бастаған Ұлы 

Жібек жолымен байланысты. Біздің заманымызға дейінгі дәуірдің өзіндезерттеушілер 

Қытай және оған жету жолы жөніндегі мәліметтерді өзжұмыстарында келтірген. ІІ ғасырда 

өзінің «Географиялық нұсқауында» Клавдий Птолемей осы мәселелерге назар аударады. Дәл 

осы жұмыста кейінҰлы Жібек жолы деп атанған жолдың алғашқы сипаттамасы беріледі. 

Бұлсуреттеменің түбі б.з.д. І ғасырда жатыр. Птолемей біздің дәуірімізге дейінсақталмаған 

Марк Тирскийдің шығармасын, ал Марк болса, саудагер МайТициан мәліметтерін  

қолданған екен [1]. 

Зерттеушілердің көпшілігі Ұлы жол атауын неміс ғалымы Ф.Рихтгофенөзінің «Қытай» 

атты кітабында (1877) берді деп есептейді [1].Қазақстандағы туризмінің даму алғышарттары 

ХІХ ғасырда пайда болдыдеп айтуға болады. Оған еліміздің географиясын зерттеген 

көптеген ғалымдар:П.П.Семенов-Тян-Шанский, Н.М.Пржевальский, И.В.Мушкетов және т.б. 

өзүлесін қосқан. Алғашқы ғылыми зерттеушілердің қатарынан ұлы қазақсаяхатшысы әрі 

ғалымы Шоқан Уәлихановты атау қажет. 

Белгілі қазақстандық туризм зерттеушісі В.Н.Вуколов айтқандай,Қазақстандағы туризм 

дамуы өлкетану негізінде дамыған.Қазақстандағы өлкетанулық зерттеулер ХІХ ғасырдың 

соңы мен ХХғасырдың басында басталған. Ол кезде өлкені зерттеу мақсатында ресейлік 

мемлекеттік және қоғамдық ғылыми ұйымдарының алғашқы экспедициялары 

ұйымдастырылды. 

ХІХ ғасырда жергілікті және сырттан келген әуесқойлар жеке түрденемесе топ 

құрамында экскурсиялар, жорықтар мен серуендерді жасайбастаған. 

Еліміз егемендігін алып, еңсесін түзегеніне де 25 жылдың жүзі болыпты. 

Президентіміздің сындарлы саясатынының арқасында елімізді бүгінде бүкіл әлем білетін 

болды. Қазіргі Қазақстанды жақсы жағынан жаһанға таныстыру, Қазақстандай ел бар екенін 

паш ету жастардың міндеті. Сол арқылы жаһандану кезінде жұтылып кетпеуге жол ашамыз. 

Сол арқылы соқтықпалы-соқпақты тарихы бар елімізді, қойнауы кенге толы байтақ жерімізді 

сақтап қала аламыз. 

Тіл – елдің тірегі, тарихы. Төл тіліміздің әлем білмейтін қыр-сырлары өте көп. Оның 

абыройын көтеру үшін, оны өзгелерге сыйлата білу керек. Соңғы кездері тілдің 

жинақтаушылық қызметіне үлкен мән беріліп келе жатыр. Ұлттардың мәдениетаралық 

қарымқатынасы, елтаным, мәдениеттаным тақырыптарында сөз қозғағанда – тілдің осы 

қызметіне ерекше тоқталады. Біз де осы мәселені тілге тиек етіп, лингвоелтанымдық сөздікті 

жасау өзектілігін қозғағымыз келіп отыр.  
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«Лингвоелтаным» тіркесі өзі айтып тұрғандай, бір жағынан тілді үйретсе, екінші 

жағынан, сол тілді тұтынатын ел туралы бағыт. Дәстүрлі елтаным мен лингвоелтанымның 

айырмашылығын нақты анықтап алу керек. Қандай тілді оқытуда болмасын, елтаным ұзақ 

уақыт бойы оқытылып келе жатқан қоғамдық пән, ал лингвоелтаным филологиялық пән 

ретінде тілді оқытудан бөлек қарастырылмайды, тілді үйретуде практика түрінде тілдік 

бірліктердің семантикасын оқытады. Аталған филологиялық жол екі түрлі міндетті атқарады, 

біріншіден, тілдік бірліктерден мәденитанымдық ақпаратты бөліп алу, бұл жағдайда негізгі 

нысан мәдениет болып саналады.Екіншіден, тілдік бірлікті сол тілді және мәдениетті 

иеленушілердің санасындағы бейнеге ұқсас етіп қабылдату және оқыту.  

Олай болса, лингвоелтанымның басты мақсаты – мәдениетаралық коммуникация 

актісінде қарым-қатынас құзіреттілігін қамтамасыз ету. Лингвоелтаным бірнеше мәселелерді 

шешуді қамтамасыз етеді, соның ішінде мәтінді бара-бар қабылдаудың филологиялық 

мәселелерін атау керек, себебі ол тек лингводидактиканың ғана емес, аударматанудың да 

лингвистикалық негізі болып табылады.   

Сондай-ақ лингвоелтанымдық бағыт - тілдің әлемеуметтік сабақтастығын зерттеудің 

орталық бағыттарының бірі. Тілдің әлеуметтік сабақтастығын зерттеудің аталған бағытының 

өкілдері, ең алдымен, сөз мағынасына назар аударады. Ғалымдардың айтуынша, сөздер 

ақиқаттағы реалийлердің таңбасы, сондықтан олардың семантикасынан кейбір 

«экстралингвистикалық» мазмұндарды бөліп алуға болады, бұл мазмұн тікелей немесе 

жанама түрде сол тілде көрінетін мәдениетті танытады. Олай болса, мағына арқылы 

лексикалық бірлік пен тілдік емес ақиқат арасындағы байланыс жүзеге асады. 

Қазақ лексикографиясы тіл біліміндегі кенже дамыған ғылым саласының бірі. Сондықтан 

біздің тіл білімімізде лингвоелтанымдық сөздік жөнінде түсінік жоқ. Оны жасау қазіргі 

заманның талабы. Мемлекетіміз егемендігін алғаннан кейін мемлекетімізді әлемге, әлемді 

мемлекетімізге таныстыратын еңбектер қажет. Өзгелерге елімізді сырттай ғана танытпай 

мәдениетімізді, ел құрылымын, дәстүрін терең танытатындай еңбектер жазған дұрыс. Ол үшін 

дамыған мемлекеттерде қолға алынып жатқан және өзінің оң нәтижелерін беріп жүрген 

лингвоелтанымдық сөздік құрастыру ісін алға қою керек. Біздіңше, алдымен оның ғылыми 

құрылымын жасау қажет, содан кейін сөздік жұмысымен айналысқан дұрыс болар.  

Әрине, тілді лингвоелтанымдық бағытта қарастыру барысында салыстырмалы-тарихи, 

типологиялық және салғастырмалы зерттеу әдістері қолданылады. Қазақ тіл білімінде бұл 

бағыт бойынша зерттелген бірқатар еңбектерді атап өтуге болады: Г.Сағидолланың 

«Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени мазмұны (қазақ және моңғол тілдерінің 

фразеологизмдері бойынша)», «Қазақ және ағылшын тілдеріндегі анималистік 

фразеологизмдердің коннотативтік семантикасы» атты Т.Мықтыбаеваның, С.Садыбекованың 

«Сопоставительный анализ народной метрологии в казахском, русском и английском 

языках», Ә.Айтбаеваның «Бесік жырларының этнолингвистикалық сипаттамасы (қазақ, 

орыс, неміс тілдерінің материалдары бойынша)» және т.б.[2]. 

Лингвоелтанымдық ұстанымдарға негізделген сөздік – құрамына лингвистиканың 

элементтері (тілдік бірліктердің семантикасын ашу) мен елтанымның (елдегі реалдарды 

аталатын сөздері арқылы үйрену) элементтерін жинақтайды. Лингвоелтаным әлеуметтік 

лингвистиканың жеке бір бұтағы ретінде де қарастырылып жүр. Бірақ әлеуметтік 

лингвистика зерттеу нысанына ұлт ішіндегі қандай да бір әлеуметтік ұжымды жатқызатын 

болса, лингвоелтаным әдеби тілден көрініс табатын жалпыұлттық мәдени элементтерді 

үйренуді, зерттеуді мақсат етіп қояды. М.С.Колесникова лингвоелтанымдық сөздіктерді 

лингвомәдениеттанымдық сөздіктердің дамыған түрі деп көрсетеді. Лингвомәдениет 

танымдық сөздіктер күнделікті тұрмыстағы ұсақ-түйекті немес сол ұлттың өзіне 

байқалмайтын өзін ұстау ережесін тіркемеуі мүмкін. Ал лингвоелтанымдық сөздікте ол 

мәселелер негізгі орындардың біріне қойылады. Лингвоелтанымдық сөздік қарапайым екі 

тілді сөздік пен энциклопедялық анықтаманың жай ғана қосындысы емес, ол ел реалдарына 

қосымша мағыналық жүктемелерді беруді өзіне негізгі мақсат етіп қоятын еңбек. Сондықтан 

бұл сөздіктердің өзіне тән ерекшелігі мен олардың басқа сөздік туындылары жүйесіндегі 
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орнын теориялық тұрғыдан ұғыну маңызды міндет. 

Енді лингвоелтанымдық сөздіктің басқа сөздіктерден айырмашылығы қандай деген 

мәселелерге жауап беруге тырысайық. Энцикалопедиялық сөзтізбе негізінен 

қоғамтанушылық терминдерді қамтиды, лингвоелтанымдық сөздік болса қоршаған ортада 

күнделікті өмірді бейнелейтін құбылыстар лексикасын сипаттайды. Әрине онда да 

терминологиялық, әсіресе құрамдық номинативтік топтарды қамтитын лексикалар кездеседі 

(мәдени-ағартушылық жұмыстар, муызкалық білім, т.б.), дегенмен сөз тізбедегі бірліктердің 

көпшілігі күнделікті қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері.  
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МӘТІНДЕГІ ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ КӨРІНІСІ 

 

Кез келген тілді үйрену сөздерді меңгеруден басталады. Адам санасында белгілі бір 

дәреже сол тілдің сөздік қоры қалыптасқанда, ол қарым-қатынас жасау немесе хабарласу 

құралы ретінде қызмет атқара бастайды. Белгілі бір тілді оқытуда фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық, стилистикалық білім берумен қатар әлеуметтік, мәдени және эстетикалық 

тұрғыда білім беру қажеттілігі туындайды. Мұндай қажеттілікті лингвоелтаным компоненті 

іске асырады. 

Лингвоелтанымдық тұжырымдар ХХ ғасырдың 70-жылдарынан бастап қалыптасты. 

«Лингвоелтану» термині алғаш Е.М.Верещагин мен В.Г. Костомаровтың еңбегінде жарық 

көрді. Е. Верещагин мен В.Костомаровтың еңбегінде: «Лингвоелтанымдық тәсіл бойынша 

өзге ұлт өкілдеріне тілді кешенді меңгерту – бұл тілдің кумулятивтік қызметін 

лингводидактикалық тәсілде үйретіп, адресат санасына сол ұлттың мәдени өмірін толық 

сіңіретіндей дәрежеде оқыту аспектісі», - деп беріледі [1]. 

Сонымен қатар лингвоелтану мәселелері Г.Д. Томахин, А.А. Брагина, В.В. Марковкин, 

В.В. Сафонов, Ю.Е. Прохоров, т.б. ғалымдардың еңбегінде жарық көрді. Мысалы Ю. 

Прохоров лингвоелтану ғылымын танытатын мынадай анықтамаларды («оқыту әдістемесі 

аспектісі», «жеке әлеуметтік тіл білімі саласы», «филология саласы») жүйелеп, бірізділікке 

салу керектігін айтады. Өзі мынадай анықтама ұсынады: «Лингвоелтану – бұл әдістемелік 

пән, яғни орыс тілін өзге ұлт өкілдеріне сол елдің мәденитімен, таңдаулы ерекшеліктерімен, 

құндылықтарымен таныстырудың, үйретудің әдістемелік аспектісі».  

Лингвоелтану – тіл үйретуді негізге ала отырып, сол үйреніп отырған ел туралы 

деректер беру бағыты. Лингвоелтанымның басты мақсаты – түпнұсқа мәтіндерді және 

серіктесінің сөзін қабылдай отырып, мәдениаралық қатысым актісіндегі коммуникативтік 

құзіреттілікті қамтамасыз ету. Елтанымдық бағытта тіл үйретудің негізгі тапсырмасы 

үйреніп отырған халықтың ұлттық мәдени ерекшеліктерінен нақты көрініс беретін тілдік 

бірліктерді меңгерту болып табылады. Демек,  лингвоелтаным, бір жағынан, тілді үйретуге 

бағытталса, екінші жағынан, үйреніп отырған ел туралы мәліметтер береді. 

Линвгоелтанымның негізгі объектісі сол ел емес, үйреніп отырған елдің аялық білімі, яғни 
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жинақталған түрде мәдениеті, мәдениетанымы қарастырылады [2].  

Аталған ғалымдар лингвоелтанымдық зерттеулерді сараптай келе лингвоелтанудың екі 

түрлі қызмет атқаратындығын көрсетті:  

1) Филологиялық (немесе лингвистикалық) қызмет, яғни ұлттық – мәдени мағынаны 

анықтау мақсатында тілдік талдау жүргізу. Филологиялық тұрғыдан елтанытуда екі мәселеге 

мән беріледі: а) Тілдік тұлғалардың көмегімен мәденитанымдық ақпараттарды алу. Мұндай 

жағдайда бірінші орынға  мәдениеттік тұрғыдан білім беру шығады. Бұл әдіс тілді екінші тіл 

ретінде оқытуда басым рөл атқарды; ә)     Тілдік тұлғаларды тіл үйренушінің тілі мен 

мәдениетіне ұқсас бейнелер негізінде оқыту мен қабылдауға оқыту. 

2) Лингводидактикалық (әдістемелік) қызмет – тіл арқылы берілген ұлттық 

ерекшеліктерді таныту, оқыту, үйрету, мән – мағынасын жеткізу тәсілдері.  

Лингвоелтанымдық теорияның негізіне сүйену арқылы сөз мағынасының ұлттық – 

мәдени компонентін анықтауға мүмкіндік туды. Тілдегі лексиканың елтанымдық қырларын, 

қатпарларын айқындауға септігін тигізді. Зерттеле келе сөздің елтанымдық ақпараттары 

мынадай топтарға жіктеледі: 

- Эквиваленті жоқ лексика; 
- Фондық лексика; 
- Коннотативтік лексика. 
Эквивалентсіз лексика – бұл басқа тілдің лексикалық бірліктері арасында толық немесе 

жартылай сәйкес лексикалық бірліктері (сөздер және тұрақты сөз тіркестер) жоқ лексика. 

Негізінен, эквивалентсіз лексикаға реалия сөздер, уақытша эквивалентсіз терминдер, 

эквивалентсіз сөздер жатады. 

Фондық лексика – бұл жалпы адамзатқа тән ұғымдардың белгілі бір елдегі тіл 

тұтынушылардың таным-түсінігімен ұғынылатын тіл бірліктері. 

Коннотативтік лексика – фондық лексиканың эмоционалды – эстетикалық 

ассоциациялармен түсіндіруден туындаған тіл бірліктері. 

Е.Верещагин лингвоелтанымдық талдау жүргізу алдында дереккөз материалдарын 

таңдап алудың мынадай алғышарттарын ұсынады: «елтанымдық мәні бар сөзді таңдау 

барысында қазіргі тілдік санаға тән тіл бірліктерінің өзектілігін айқындап алу басты шарт. 

Ол үшін сөздің 

 - белгілі бір ақпаратты сақтаушы; 

 - қазіргі қолданымдық аясы бар; 

 - елтанымдық құндылығы бар қызметтері мен қасиеттері болуы керек» [1]. 

Лингвоелтанымдық бағыттың негізгі мақсаты – мәдени константаларды екі немесе үш 

тілде өзара салыстыра отырып, ұлттық нышандарын айқындайтын, сол елдің болмыс-бітімін, 

халықтың мінез-құлқы мен тұрмыстық ерекшеліктерін ажыратып көрсететін тілдік ұғымдар 

мен белгілерді зерттеу. Бұл бағытта қарастырылатын объектілер белгілі бір елдің немесе 

ұлттың өзіне тән белгілерін, басқа ұлтта жоқ өзіндік нышандарын көрсете алатын тілдік 

бірліктер болуы керек. Мысалы, қазақ тілінде белгілі бір ұғымды ауыс мағынада түсіндіру 

үшін өздері күнделікті көріп жүрген, болмысы әбден танылған ұғымдарды қолданады. 

Қазақтар үшін қойға қатысты тұрақты тіркестер жағымды мағына береді: қой көзді, қой 

аузынан шөп алмас, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман т.б. Ал орыс халқында 

«баран» сөзі жағымсыз қасиеттермен, нақты айтқанда, қырсықтық пен ақымақтықпен 

байланыстырылады. Мысалы,упрямый, как баран. Американдықтардада «қой» жағымды 

ассоциация тудырады. Американдықжарнамадан: «Покупайте автомобиль «Додж», он 

напорист, как баран» деген мағынадағы тіркестер жиі кездеседі. Басқа халық момын адамды 

қой аузынан шөпалмас деп бұлайша түсіндірмейді. Себебі, ола қойдағы жуастық қасиетті 

тұрмыс-тіршілігінде танымаған немесе негізгі кәсібінің бірі қой бағу болмағандықтан, 

ерекше мән де бермеген»[3]. 

Адам санасында ақиқат дүниені эстетикалық-көркем негізде таныту әсіресе өнермен 

тікелей байланысты шығармашылық таланты бар дарынды тұлғаларадың ой жүйесінде 

туындайды. Тек ұлттық танымда ғана жан – жақты ақпаратымен жүйеленіп, сол ұлттың 
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мәдени құндылығын көрсететін ұғымдар – лингвоелтанымдық бірліктер. Біз ақын 

шығармаларын оқи отыра, лингвоелтанымдық бірлік арқылы ертеден сақталған мәдени 

деректердің мәнін түсіне аламыз. Мысалы,  Ф.Оңғарсынованың поэзиясында  «Отан» 

патриоттық стереотип түрінде сақталған лингвоелтанымдық бірліктер арқылы танылады. 

«Отан деген не?» – дейсің, ұлым, маған. 

Ол – сенің ғұмырлы анаң. 

Жөргегіңнен жаныңа сіңіп қалған 

Әнің мен жырың, балам! [4]. 

Мұнда «Отан» - ғұмырлы ана, ән, жыр болу белгі-денотаттары. «Отан» ұғымын 

танытуда қолданатын стереотип лингвоелтанымдық бірлік болып саналады. 

Мәдени сипат алған бірліктер өзіндік мәдени фоны мен мәдени семасы арқылы көзге 

айқын көрінетін белгілері ұлттың, халықтың танымымен сабақтасып жатады. Мәдени сема – 

әмбебаптық сипатқа ие болған семантикалық бірліктер мен мағыналық  белгілер жиынтығы. 

Ал мәдени фон – ұлттың, халықтың әлеуметтік өмірі мен тарихи оқиғалары, мәдени 

мұраларын бейнелейтін атауыш бірліктер сипаттамасы [5]. Мысалы, Ф.Оңғарсынова 

поэзиясында «аға» концептісі  «асқар тау», «асқақтап тұрған көк тірек»,  «биік шоқтық» 

мәдени фон мен мәдени семаға ие болған стереотиптік  бірліктер арқылы танылған: 

Ағалар асқар тауым ғой асқақтап тұрған көк тірегі, 

Жабықтырғанда дауылды ой, маңдайымнан өпті кеп, 

Ағалар барда демеген – бәрінен биік шоқтығым, 

Еркелеп өстім неге мен, әкенің сезбей жоқтығын? [4]. 

Мәдени ақпаратты танытатын лингвоелтанымдық бірліктер денотаттық сипатымен 

ерекшеленеді. 

Сондай-ақ Ф.Оңғарсынова өлеңдерінде қазақтың өзіне тән таным – түсінігінен 

туындаған сөздер жаңғыртылған. Мысалы: 

Кейбір ісім дұрыс та емес шығар, 

Қылығым да көрінер егесқұмар. 

Қайткенде де қанымда жоқ нәрсені 

Істеймін деп жайым жоқ кеңес құрар. 

Сырығындай сыңарсыз көктеректің 

Қақиюмен көп жанды өпелеттім [4]. 

Мұндағы  «егесқұмар» мен «қақию»  сөздері қазақтың төл тіліндегі «ерегісіп» және 

«өркөкіректік» деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздерді де лингвоелтанымдық бірлік деп 

атауға болады.  

Ф.Оңғарсынова шығармаларындағы «дала» ұғымы қазақтың өмірін, жайлауын, 

шаруашылығын, дарқан кеңдікті, еркіндікті танытқан. 

Түнімен долы дауыл құрыстаған, 

Секілді арыстандай жыны ұстаған. 

Жамылып ақ көрпесін енді ғана 

Маужырап байтақ дала тыныстаған [4]. 

Автор танымында дала кеңдік, еркіндік этолоны ретінде алынып, қазақтың кең байтақ 

жеріндегі еркіндікті сүйетін халықтың ұлттық-мәдени өмірі сипатталады.  

Мәтінде немесе қарым – қатынас барысында көрініс табатын лингвоелтанымдық  бірлік 

– ұлттың өзіне тән болмысы мен әдет – ғұрпына, әлеуметтік өмірі мен тұрмыс – тіршілігіне 

сай уәжделген мәдени әрекеттер мен ситуациялардың негізінде бейнеленген атауыш таңба 

болып саналады.  

Сонымен қорыта келе айтарымыз, лингвоелтанымның басты мақсаты – адамдардың 

түпнұсқа мәтіндер негізінде мәліметтерді қабылдай отырып, қатысымдық құзіреттілігін 

қаматамасыз етуі. Лингвоелтаным тілдік тұлғалардың көмегі арқылы қазақ халқының ұлттық 

ерекшелігін, ұлттық мәдениетін үйренуге жол ашады.  Ұлттық ерекшеліктер мен ұлттық 

мәдениет ерекешеліктерінен хабардар беретін тілдік бірліктерді үйрету және әлеуметтік 

сұрыптаудың қажеттілігі көркем шығармаларды мен өлең-жырларды оқуда, баспасөз 

құралдарынан, кино және видеокөріністерді көруден, ән тыңдаудан және т.б. байқалады.  
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ЕЛІМІЗДЕГІ ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ ТУРАСЫНДА 

 

Қазақстандағы зайырлы мемлекеттік биліктің діннен бөлінгендігі және олардың қызмет 

ету салаларының аражігінің ажыратылғандығы - мемлекеттің конститутциялық және 

құқықтық сипаты ретінде көрініс табады. Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» 

стратегиясында Қазақстан халқына арналған тарихи жолдауында еліміздің зайырлы 

мемлекет екендігін ерекше атап өтті.Елбасы осы орайда Қазақстанның өзіне тән дәстүрлі мен 

зайырлы қоғамы бар екеніне тоқтала отырып, мемлекетіміздің азаматтарының ар-ождан 

бостандығын қамтамасыз етеді. Алайда дәстүрлерімізбен заңнамаларымызға қайшы келетін 

қандай да бір әрекеттер арқылы  қоғамға өз нормаларын таңғысы келетін талпыныстарға 

қатаң тойтарыс берілетіндігін айтты. Зайырлылық ұғымының шығу тегі мен тарих көшінде 

қалдырған ізіне сәйкес аталмыш анықтама бере кетсек. «Зайырлылық» сөзінің көптеген 

баламасы бар, солардың бірі араб тіліндегі «захир» сөзі «сыртқы», ал қазақ тілінің түсіндірме 

сөздігінде «зайыр» сөзі «анық», «айқын», «ашық» деген мағыналарды береді.Сонымен 

«зайырлылық» деп «біргілікті», «білімдарлықты» атасақ болады [1]. Алайда қазіргі кезде 

адамдардың көпшілігі зайырлылық сөзін батыс елдерінен ауып келген «лаицизм», 

«секуляризм», «светскость» сияқты терминдермен шатастыруда. «Лаицизм» термині 

француз тілінен аударғанда «діни адам емес», «діни адамнан өзге халық» деген мағынаға сай 

келетін латын тіліндегі «laicus» сөзінен шыққан. Секуляризм - мемлекеттің діннен бөлініп, 

барлық әлеуметтік және саяси функцияларды зайырлы билікке берілуін қолдап, агнотицизм 

позициясын ұстанады. «Лаицизм» мен «секуляризм» сөздері орыс тіліне «заманға сап түзеу» 

немесе «дүниеге бой түзеу» деген мағынадағы «светскость» сөзі түрінде енді. Жалпы 

зайырлылық тарихына қысқаша тоқтала кететін болсақ, зайырлылықтың отаны Франция 

болып саналады. Дегенмен діннің мемлекеттен бөлінуі Ежелгі Антикада байқалған. Жалпы 

батыста зайырлылық ұғымы екі бағытта дамыды: 

1) Оңтүстік Латындық бағыт. 

2) Солтүстік Герман және Англо-саксондық бағыт [2]. 

Жалпы әлемдік қауымдастықта зайырлылықтың үш түрлі үлгісі қалыптасқан: 

1) Зайырлылықтың бірінші үлгісі – таңдамалы негіздегі үлгі. Бұл үлгі қоғам үшін 

ерекше құнды болып табылатын, конституциялық деңгейде анықталатын діни 

басымдықтарды басты тірек етеді. 

2) Зайырлылықтың екінші үлгісі – секуляристік (атеистік) үлгі. Оның көрнекі мысалы 

халқымыз бастан өткерген кеңестік режимді орнықтырған КСРО болып табылады. Қытай 

Халық Республикасында бүгінге дейін осы үлгіні пайдалануда. 

3) Зайырлылықтың үшінші үлгісі – сепаратистік үлгі. Бұл үлгі діни 

қауымдастықтардың мемлекеттен бөлінгенін және заңнамада қандай да бір діннің немесе 

конфессияның ерекше құқыққа ие болмайтынын негізге алады. Зайырлылықтың сепаратистік 

үлгісі АҚШ, Нидерланды секілді жекелеген елдерде ғана қолданылады. 

Қазақстан Республикасы қазіргі таңда зайырлықтың үшінші үлгісі-сепаратистік үлгісі 

негізінде жұмыс істеуде. Еліміз Тәуелсіздігіне қол жеткізіп, Ата Заңымызды қабылдағаннан 
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бастап Қазақстан Республикасы егеменді, зайырлы мемелекет болып есептеледі. Соған дәлел  

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағында «Қазақстан 

Республикасы өзін зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде орнықтырады» делінген. Қазақстан 

Республикасының конституциясы Франция конституциясының негізінде әзірленгендігін 

есепке ала отырып, француздардың дінге қатысты ұстанған саясатының тарихын төртке 

бөліп жіктесек болады. Олар: 

1) басқа діндерге тыйым салып, бір дінді ғана қолдаған саясаты (ортағасырлық 

Франция); 

2) бір дінді қолдай отырып, екінші дәрежелі деп есептеген діндердің қызметіне рұқсат 

етіп, оларды да белгілі бір дәрежеде қолдаған саясаты (Ұлы Француз төңкерісі жылдарының 

қарсаныңдағы Франция); 

3) діндерге қолдау көрсетпестен, кейбір діндердің қызметіне рұқсат беріп, оларды бір 

белгілі дәрежеде қолдаған саясаты (1801-1905 жылдар. аралығындағы Франция). Әлі күнге 

дейін Эльзас-Лотарингия аумағында осы саясат қолданылуда; 

4) теориялық тұрғыдан шіркеу мен мемлекеттің өз арасында тәуелсіз қызмет жасауына 

жағдай жасайтын, және мемлекеттің ешбір дінді мойындамайтын, ешбіріне қолдау 

көрсетпейтін, «зайырлылық» деп аталатын саясаты 1905 жылдан бергі қазіргі Францияда 

қолданыста жүр [3]. Осы саясат қазіргі таңда біздің елімізде қолданыста жүрген 

программалардың бірі болып табылады. Конституциялық негіздегі «зайырлы» ұғымы 

мемлекеттің барлық салаларында, соның ішінде дін саласында да ашық, айқын саясат 

ұстанатынын, азаматтардың ар-ождан бостандығын қамтамасыз ететінін, дін мен 

мемлекеттік саясатты араластырмайтынын білдіреді. Қазақстан зайырлы мемлекет болуына 

байланысты, ресми түрде діндерге мейлінше бейтарап қарайды: ол діншіл де, дінге қарсы да 

сипатқа ие емес. Қазіргі Қазақстандағы діннің жағдайы авторитарлық, тоталитарлық және 

теократиялық басқару жүйелері бар мемлекеттерден түбірінен өзгеше. Конфессияаралық 

бейбітшілік пен келісім көпұлтты, көп тілді және көпкофессиялы Қазақстан үшін күрделі 

мәселе. Қазақстан елін, рухани дәстүрін сыйлайтын зайырлы мемлекет Конституцияның 22-

бабындағы «Әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар», 14-бабындағы «дінге 

көзқарасына» байланысты «ешкімді кемсітуге болмайды» деген қағидаларына сәйкес 

мемлекет: 

- азаматтардың дінге қатынасына, дін таңдауына, балаларының да дін таңдауына 

араласпайды; 

- мемлекеттік органдардың жұмысын діни бірлестіктерге жүктемейді; 

- діни бірлестіктерді қаржыландырмайды; 

- діни бірлестіктердің жұмысына, егер ол заңға қайшы болмаса, араласпайды; 

- әр түрлі діндегі немесе дінге сенбейтін адамдардың, діни бірлестіктердің өзара 

сыйластықта, төзімділікте болуына ықпал етеді. 

Ал діни бірлестіктер: 

- мемлекеттік биліктің қызметін атқармайды және мемлекеттік органдардың жұмысына 

араласпайды; 

- саяси партиялардың жұмысына қатыспайды, оларға қаржылай қолдау көрсетпейді; 

- мемлекеттің заңнама талаптары мен құқық тәртібін сақтауға міндетті.  

Осыған сәйкес мемлекетіміз "зайырлы" қағидасын есепке алады. 

Қазіргі таңдық қоғамда дін мемлекеттік мәртебеге ие емес, бірақ оның өзіндік орны 

бар. Жалпы, соңғы кезде еліміздің ақпараттық кеңістігінде және қоғамдық-саяси 

шынайылықты ой елегінен өткізу мақсатын ұстанатын пікір алмасулар мен пікірталастарда 

зайырлы мемлекет ұғымынан туындайтын мәселелер жиі көтеріле бастауда. Бұл бір 

қарағанда түсінікті де, өйткені, зайырлы мемлекет қағидаты бүгінгі әлемдегі демократиялық 

елдердің шынайы өмір сүру ортасы болып табылады. Екінші жағынан алып қарайтын болсақ, 

зайырлы мемлекет ұғымының өзектілікке ие болуына қоғамға өз идеяларын таңумен 

айналысатын жалған діни ұйымдар мен радикалды діни ағымдардың әрекеттері мен 

идеялары да түрткі болып отырғаны анық. Осы ретте, мемлекеттің діни саладағы басты 
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назары зайырлы құндылықтарды насихаттауға және діни радикализмнің алдын алуға 

жұмылдырылуы керектігі сөзсіз.Қазақстан Республикасының заңының 4-бабында «Діни 

бірлестіктер мемлекеттен бөлінген» – делінген [4]. Бірақта дінді мемлекеттен бөлгенімен 

қоғамнан бөле алмаймыз. Себебі дінді ұстанушылар Қазақстан Республикасының азаматтары 

болып табылады. Мемлекет діни мәселелерді реттеп, миссионерлік қызметті және діни 

бірлестіктердің жұмысын  қадағалау қажет. Қазіргі күні діни мәселелерге қатысты 

мемлекетіміз тарапынан жасалынып жатқан іс-шаралардыдан, қоғамымызда орын алған 

кейбір келеңсіз жағадайларға немқұрайлы емес екендігін байқауға болады. Оған дәлел 

мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен Дін істері жөніндегі агенттік 

құрылды. 2011 жылы 11қазанда Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни 

бірлестіктер туралы» Заңы қабылданды. 

Мемлекет қаншалықты зайырлы болып есептелсе де, діннің істеріне ішінара араласуы 

тиіс деп пайымдаймын. Себебі, қазіргі таңдағы жадайларға қарасақ көптеген экстремистік 

топтар таза діндердің аттарын жамылып қазақ халқының ғана емес, сонымен қатар бүкіл 

әлемдегі жастардың, адамдардың сана сезімдерін уландырып, теріс жолға түсуіне ықпал 

етуде. Қазіргі кездегі барлық экстремистік, терорристік жағдайларды Ислам дініне қатысы 

бар деп жариялайды. Егерде мемлекетпен діни басшылардың арасындағы жұмыстар 

жоспарлы түрде жасалатын болса бұндай жағдайларға жол берілмейтін болар еді. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ МӘСЕЛЕСІ  

ЖӘНЕ ОНЫҢ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 

Еңбектің арқасында, біз алдымызға қойған мақсаттарға жете аламыз. Еліміздің 

азаматтарын жұмыспен қамту Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметінің негізі 

әлеуметтік басымдылықтарының бірі болып табылады. Жұмыспен лайықты қамту қоғамдық 

байлықтың артуы мен өмір сүру сапасын жақсартудың басты құралы. Бірақ, өкінішке орай 

жұмыссыздық әлемдегі ең басты проблемалардың бірі болып келеді. 

Мысалға, мұндай процесс Қазақстанда жүріп жатыр. Жұмыссыздық өзімен бірге 

бірнеше жаңа проблемаларды алып келеді және жұмыссыздық проблемасы тұрғындармен 

тығыз байланысты және оларға тиетін әсері тікелей.  

Мысалы, жұмыс орнынан айырылу немесе табысының азаюы, адамдардың өмір сүру 

деңгейіне, психологиялық стресске шалдығуына әкеп соғуы ықтимал. Осы мәселелердің 

салдарынан көптеген сайлауға түсетін адамдар,жаңа жұмыс орындарын ашуға көңіл бөледі [1]. 

Қазақстан жастары үшін жұмыссыздық ең басты және бас ауыртар мәселелердің бірі. 

Мәселен, біздің елдегі оқымайтын және жұмыс істейтін жастар саны жалпы активтің сегізден 

бір бөлігіне ие. 

Елбасы Н. Назарбаев "Нұр-Отан" партиясының "Жас-Отан" жастар қанатының бірінші 

съезінде сөйлеген сөзінде ауылдық жерлердің мәртебесін көтеру үшін ауыл жастарын 

қолдауға бағытталған "Ауыл жастары" ұлттық бастамасын жасап, оны жүзеге асыру қажет 

екенін қадап айтқан еді. "Жоғарғы оқу орындарының бітірушілеріне арналған "Дипломмен 

ауылға" жобасын ұсынды. Осы әрекеттердің арқасында ондаған мың жас маман ауылға 

тартылды. Өз кезегінде үкімет пен жергілікті атқарушы билік осындай жобалардың 



207 

 

материалдық қолдауын қамтамасыз ететiн болады", - деп мәлімдеген Елбасы еліміздің кең 

байтақ жерінде жастарымыз өз орнын табуы үшін тер төгу керек екенін тілге тиек етті [2]. 

"Дипломмен ауылға" жобасына сәйкес ағымдағы жылдың басынан, ауылдық елді-

мекендерде жас маманның жұмыс істеуіне және баспана мен қамтылуы нысанға алынды. 

Қазіргі таңда республика бойынша барлық облыстық және аудандық әкімдіктерде 

ауылдық жерлерге тұруға және жұмыс істеуге баратын әлеуметтік сала мамандарын ынталан- 

дыруға бағытталған заңның орындалуын бақылайтын арнайы басқармалар, мамандар бар. 

Бұл жобаның басты мақсаты – жас маманның алған дипломына сай жұмыс істеуге 

жағдай жасау. Осы мақсатқа жету үшін ЖОО студенттеріне арнайы кітапшалар таратылып 

жатыр. Бұл жобаға ЖОО бітірген мамандар ғана емес, сонымен қатар жұмыстан 

қысқартылған азаматтар да тіркеле алады. Ауылға қажетті мамандықты иеленген маман 

жоба аясына іліксе, мынандай үш жеңілдікке қол жеткізеді. 

Алдымен, есептік көрсеткіш бойынша жоғарылатылған 70 айлық жәрдемақы беріледі. 

Екінші, тұрғын үй алу үшін мемлекет қаржысының есебінен 15 жыл мерзімге 0,01 пайызбен 

630 айлық есептік көрсеткіш көлемінде несие беріледі. Үшінші, қалалық аймақтарда жұмыс 

істейтін мамандарға қарағанда, ауылдық елді мекендердегі мамандар 25 пайызға 

жоғарылатылған жалақы алатын болады. Осы мамандарға: дәрігерлер, мұғалімдер, мәдени 

қызметкерлер, әлеуметтік қамсыздандыру және спорт және туризм саласында жұмыс 

істейтін қызметкерлер ғана қол жеткізе алады. 

"Дипломмен ауылға" жобасы жұмысқа қабілетті еңбек ресурстарын жаңарту үшін өзекті, 

ауыл статусын арттыру үшін маңызды рөл ойнайды. Жобаның негізгі идеясы–ЖОО мен 

колледждерде білім алып жатқан еліміздің жас мамандарын ауылға тарту. Бұл идеяны іске 

асырудың бірнеше тәсілдері бар. Бірінші тәсілі қала жастарын ауылда жұмыс істеуге шақырту 

және "ауыл квотасы" бойынша білім алған ауыл жастарын міндетті түрде ауылға қайтару.  

Статистика көрсеткіштеріне сүйенетін болсақ, орташа адам басына шаққандағы 

ақшалай атаулы табыстары бағалау бойынша 51890 теңгені құрады. Өсім 2011 жылғы 

тамызбен салыстырғанда атаулы ақшалай табыстар үшін 9,1 %, нақты ақшалай табыстар 

үшін – 4,2 % жетті.  

2012 жылы қыркүйекте жүргізілген санақ бойынша Қазақстан Республикасындағы 

жұмыссыздар саны 475,4 мың адамды құрады. Экономикалық жағынан белсенділік 

көрсететін халық санына байланысты жұмыссыздық пайызы 5,3 құрады. 2012 жылғы 

қыркүйектің соңында жұмыспен қамту мекемелерінде жұмыссыздар ретінде тіркелген 

азаматтар саны 54,8 мың адамды құрады және еліміздің экономикалық белсенді халық 

санына 0,6 пайыз деңгейін қамтыды. Ал экономикалық белсенді халық азаматтарының 0,3 

пайызын жасырын жұмыссыздық деңгейі көрсетті.  

Елдегі экспорт жағы төмен болғандықтан, Қазақстан Республикасы импортқа тәуелді. 

Осының салдарынан отандық кәсіпорындар саны аз. Қазіргі таңда кернеп тұрған 

қымбатшылық салдарынан, әзірге еліміздің әлеуметтік жағдайын оңалту қиын. 

Республикамыздың азаматтары орташа есеппен алғанда 39,7 пайызды көрсетеді. Егер ресми 

деректер көзіне сүйенетін болсақ, бүгінде елімізде еңбекке жарамды азаматтар саны 7 

миллионды құраса да, ауылдық округтерде агроөнеркәсіптік кешеніміз дамымаған. Жұмысқа 

жарамды ауыл тұрғындары 2,7 миллионды құрайды. Республикамыздағы жұмысқа жарамды 

7 миллион азаматтың 4,3 миллионы жалдамалы жұмыс жасайтын болса, ал қалғаны 

лауазымды қызмет атқарады. Кейбір дереккөздері жалдамалы жұмысқа жегілетін 

халқымыздың 76,2 пайызы қыр қазағы болғанын растайды.  

Шығыс Қазақстан облысында 2016 жылы 3 тоқсанында тіркелген жұмыссыздық 

деңгейі 4,8 пайызды көрсетті. 

Жұмыспен қамту орындарында 2016 жылдың басынан бері барлығы 40,6 мың адам 

өтініш берген, соның ішінде 31,4 мың адам, яғни өтініш бергендерден 79 пайызы жұмысқа 

орналасты. Қоғамдық жұмыстарға 10,6 мың азамат тіркелді.  

Жаңа өндірістер ашу үшін секторда шағын бизнестерді ашып дамыту үшін және 

жаңа әлеуметтік объектілер есебінен 15,1 мың жаңа жұмыс орындары ашылды. 
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2015 жылға сәйкес кезеңмен салыстырғанда, мемлекеттен атаулы жәрдем алатын 

азаматтардың жалпы саны 1995 адамға артты. Яғни 32,4 пайызды құрады және 4155 

адамды құрады [3]. 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша елімізде 97,7 мың адам жұмыс 

орнымен қамтылды. Аймақтарды дамыту бағдарламасы шеңберінде 213,4 мың адам жұмысқа 

орналастырылды. Елімізде жалпы санын алғанда 281,6 мың, оның ішінде ауылдық жерлерде 

128,6 мың жаңа жұмыс орындары құрылды. Қазақстан Республикасының еңбек нарығының 

жай-күйіне халықты жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында өткізіліп жатқан іс-

шаралар оң әсерін тигізді. 

 

 
Сурет 1 – Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық деңгейінің көрсеткіші 

 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы аясында белсенді саясат жүргізу Қазақстан 

Республикасының Үкіметі қызметінің негізгі әлеуметтік басымдығы болып табылады. 

Жұмыспен дұрыс қамтуды қамтамасыз ету – халықты әлеуметтік қорғаудың негізі, адам 

ресурстары әлеуетін дамыту және іске асырудың маңызды шарты, қоғамдық байлықтың 

артуы мен өмір сүру сапасын жақсартудың басты құралы болып табылады[4]. 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЛЕКСИКОГРАФИЯ ТЕОРИЯСЫНЫҢ  

ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ 

 

Адам баласының тілі - негізінен сөздерден тұратын тіл. Осыны білгендіктен Ф.Соссюр 

де «сөздердің тіл механизмінің өзегін құрайтындығын» айтып еді [1]. Осыған ұқсас пікірді 

орыс ғалымы А.И.Смирницкий де айтқан болатын: «Сөз – тілдегі сөздік құрамның негізгі 

бірлігі ғана емес ол, сонымен қатар, жалпы адамзат тілінің орталық өзегін құрайтын бірлік» 

[2]. «Лексикография – лингвистикалық қызметтің барлық нәтижелерін жария етіп, жарыққа 

шығаратын негізгі канал» (В.В.Морковкин) екендігін, оның үстіне, тіл білімі ғылымындағы 

жеке сөздің, сөздік бірліктің барлық қасиеттерін жинақты түрде қарастыратын бірден-бір 

саланың да лексикография болып табылатындығын тілші қауым біледі. Осы тұрғыдан 
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лексикографияны тіл туралы ғылым санатындағы лингвистика мен тілді танып білуге 

ықыласты қоғам арасын жалғайтын тілдесім қызметі десе де болғандай.  

Қазіргі кезде лексикографияның негізгі салалары ретінде жалпы лексикография, 

терминологиялық лексикография, есептемелік лексикография және оқу лексикографиясы 

қалыптасып үлгерді. Олардың өздерінің ішінде де жаңа салалардың бой көтеруі – табиғи 

процесс. Мысал үшін терминологиялық лексикография саласында деректерді автоматты 

өңдеу мен сөздіктерді машина (электрондық есептеуіш машиналар) көмегімен түзу қолға 

алынуда. Осыған байланысты есептемелік лексикографияда да жаңалықтар көбейе түсуде. 

Лингвистиканың қоғам алдында есеп беретін, қоғамға көрсететін басты өнімі – сөздік. 

Тіл білімі ғылымынан хабары жоқ қарапайым қоғам мүшесінің түсінігі бойынша, жалпы 

лингвистиканың бар болмысын ақтайтын жалғыз өнім – сөздік.  

Адамзат қоғамында практикалық лексикографияның пайда болып, сөздіктердің түзіле 

бастағанына төрт мың жылдан астам уақыт өткен. Ал содан бергі кезеңде жасалған 

сөздіктердің жалпы саны, ХХ ғасырдың ортасында жасалған санақ бойынша, он мыңнан 

асқандығы белгілі. Лексикография мәселелерін зерттеушілер сөздік түзу саласында мол 

тәжірибе жинақталғанымен, сөздік құрастыру тәжірибелерін қорытып, ғылыми талдау 

жасаудың, оны жетілдірудің ғылыми-теориялық негіздемесін даярлау ісінің тым кеш қолға 

алынғанын айтады. Расында да, лексикография атты ғылым саласының  XX ғасырдың 

ортасына дейін жетілген теориясының болмағандығы да шындық. Осы орайда, 

лексикография теориясының мәселелерін жүйелі түрде зерттеп, оны жеке ғылыми пән 

ретінде қарастырудың XX ғасырдың орта кезеңіне дейін яғни академик Л.В.Щербаның 

еңбегіне дейін [3] жүйелі түрде жүргізілмегенін айтпай отыра алмаймыз. Теориялық 

мәселелерді зерттеудегі кемшіліктер лексикографиядағы практикалық жұмыстардың 

болашағының айқын болмауына, сапасының нашар болуына әкелді. Кеңес Одағы тіл 

білімінде лексикография теориясын алғаш рет қарастырған ғалым П.Н.Денисов болатын. 

Ғалымның еңбегінде негізінен сөздіктер типологиясы мен сөздіктің элементтері мәселелері 

сөз болады [4]. Лексикографияның теориялық мәселелерін жан-жақты зерттеу ісін оқу 

лексикографиясы саласында жалғастырған В.В.Морковкин жоғарыда аталған екі аспектіге 

тағы да бес аспектіні қосып, олардың жалпы санын жетіге жеткізеді («лексикография» 

ұғымының мазмұнын ашу, сөздіктік лексикология, сөздіктердің типтері туралы ілім, 

сөздіктің құрылымдық элементтері туралы ілім, лексикографиялық құрастырманың негіздері 

туралы ілім, бастапқы сөздіктік материалдар туралы ілім, сөздік түзу ісін жоспарлау мен 

ұйымдастыру туралы ілім).  

Лексикографияның теориялық мәселелері күн тәртібіне сөздік түзу ісін ғылыми 

тұрғыдан қамтамасыз ету мақсатында қойылған болатын. Бұл саланы жеке ғылыми пән 

ретінде қарастырып, теориялық тұрғыдан зерттеудің қажеттілігі бірінші рет 1817 жылы неміс 

ғалымы Э.Манн еңбегінде сөз болды. Сол кезден бері сөздіктер, бір жағынан, 

лексикографиялық практиканың нысаны, екінші жағынан, лексикографиялық теорияның 

зерттеу пәні болып табылады.  

Лексикографияның жеке ғылым саласы екендігі, оның өз ғылыми нысаны, болатындығы 

дәлелденді. Қандай түрлі сөздік болса да, оны түзу процесінде, белгілі бір тілге 

лексикографиялық сипаттама жасау кезінде лексикограф күрделі теориялық мәселелерге душар 

болады. Олардың шешімін дұрыс табу үшін осы саланың ғылыми-теориялық негіздерін білу 

шарт. Тіл-тілдегі жекелеген сөздердің мазмұны уақыт өткен сайын өзгеріске ұшырап, жаңарып 

отыратыны тәрізді, сол сөздерді тіркеп, түсіндірумен айналысатын лексикографияның да 

ғылыми әдіс-тәсілдері жаңғырып отырады. Осыған байланысты типтес лексикографиялық 

мәселелердің шешімдері де әр тарихи кезеңде өзгеріп жатыр. Жаңалықтар көп. Жаңа кезең жаңа 

талаптар қояды. Сөздіктердің құрылымы өзгеруде. Олардың жаңа типтері мен жанрлары пайда 

болуда. Қазіргі кезеңде лексикография лингвистика ғылымының аясынан асып ғылым мен 

техниканың жүздеген, мыңдаған салаларында қызмет жасауда. 

Теориялық проблематикасы бар, демек теориясы бар жеке лингвистикалық пән ретінде 

қарастырудың қаншалықты ақиқаттылығын анықтау үшін, ең алдымен, осы 
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проблематиканың көлемін анықтап алу қажет. Сол үшін де лексикографияның басқа 

лингвистикалық пәндермен байланыстарын қарастыру қажет. Тілдегі сөздік құрамды тіркеп, 

көрсетудің тәсілдері мен көлемін зерттеуші теориялық пән ретінде лексикография әсіресе 

лексикологиямен тығыз байланыста. Тілдегі сөздік құрамды жүйелі түрде зерттейтін пән 

болғандықтан лексикология көбінесе лексикографиялық туындыларда бейнеленген 

материалдарды пайдаланады. Тілдегі лексикалық бірліктерге лексикография тұрғысынан 

жасалатын тізімдеме мен сипаттама ұзақ уақыт бойы лексикологиялық зерттеменің бір түрі 

саналып келді. Шындығында, лексикология лексиканың жекелеген фактілерін зерттеумен 

айналысатын болса, лексикография тілдегі лексикаға жаппай сипаттама жасаумен 

айналысады. Сөз мәселесін зерттейтін лексикология лексикография үшін ең маңызды 

нәрсені:  ұлт тілінің сөздік құрамына толық сипаттама жасауды, ұлт тілінің сипатын ашатын 

ерекшеліктерді ашып көрсету ісін жүзеге асыра алмайды. Ұлттық тілдің толық сөз құрамы 

тек қана лексикографиялық туындыларда көрініс табады. Мұндай сипаттама табиғи тіл 

құралдарының немесе қосымша арнаулы метатілдің көмегімен жасалады. Лексикографиялық 

туындыларда лексикалық бірліктің грамматикалық сипаттамасы да жасалады. Сөздік мақала 

құрамында берілетін сипаттамада бірліктің жеке өзіне тән грамматикалық белгілер 

(категориялық, парадигматикалық, синтагматикалық) қамтылады. Сөздіктің көптеген 

түрлерінде, әсіресе аударма сөздіктерде, бұған қосымша қысқаша грамматикалық очерк 

беріледі. Демек, сөздік пен грамматикада да проблематика ортақтығы бар. Сөзге толық 

лексикографиялық сипаттама жасау кезінде оның фонетикалық ерекшеліктері де қамтылады. 

Тілдің фонетикалық құрылымы туралы деректердің көлемі сөздіктің көлеміне, мақсаты мен 

міндеттеріне байланысты өзгеріп отырады. 

Лексикографияның негізгі қызметі лексикалық бірліктің мағынасын ашу болғандықтан 

ол сөздің мазмұндық құрылымының компоненттерін қарастыратын ғылым ретіндегі 

семасиологиямен тығыз байланыста дамып отырады. Осы тұрғыда, мысалы, сөздің басты, 

лексикалық мағынасынан өзге мағыналары мен мәндері туралы айтуға болады. Олардың 

қатарында лингвоелтанымдық және лингвомәдениеттанымдық мағыналарды атауға болады. 

Сөз болған мағыналар тілді тұтынушылар арасында белгілі бір сөздің мәніне қатысты 

болатын алуан түрлі мазмұнды белгілер мен жағдаяттардың жиынтығын береді. Демек, сөз 

мағынасының құрамы мен құрылымына, оларды сөздіктерде қамтудың әдіс-тәсілдеріне 

қатысты мәселелер екі пәнге ортақ болып табылады. Лексикографиялық туындыларда 

ұлттық тілге тән ассоциациялар жүйесі бейнеленеді. Бұл мәселенің психолингвистикаға 

қатысы болатыны белгілі. Себебі олар ұлттық дүниетаным, ұлттық діл ерекшеліктерін 

құрайды. Демек, лексикографияның дамуы үшін психолингвистикалық, этнолингвисти- 

калық, лингвомәдениеттанымдық зерттеулердің нәтижелері маңызды болмақ. 

В.Г.Гак теоретикалық лексикографияның қарастыратын мәселелері қатарында  

сөздіктердің жалпылама типологиясы мен жаңа типтерін жасауды;  сөздіктің 

макроқұрылымын зерттеуді (лексиканы сұрыптап алу, сөздер мен сөздік мақалаларды 

орналастыру принципі, омонимдерді беру, сөздікте және оның соңындағы қосымшада 

қосалқы материалдарды: грамматикалық мақалаларды, дәйектемелерді, т.б. беру); сөздіктің 

микроқұрылымын, яғни жеке сөздік мақаланың құрылымын (сөздің грамматикалық және 

фонетикалық түсіндірмесі, мағыналарға бөлу мен жіктеу, сөздік анықтамалардың түрлері, 

шартты белгілер жүйесі, тілдік дәйектеме материалдардың түрлері, фразеологияның берілуі, 

қосалқы деректерді орналастыру, т.б.) зерттеуді атайды [6].  

Теоретикалық лексикографияның құрамы туралы қазақ лексикографиясында бізден 

бұрын жүргізілген зерттеу жұмыстарында жақсы жазылған: «Қазіргі кездегі әлемдік 

лексикографияда қалыптасқан жіктеме бойынша теоретикалық лексикография өзара 

байланысты екі бөліктен: лексикография теориясы мен лексикография тарихынан құралады. 

Лексикографияның тарихы түрлі тарихи дәуірлер мен кезеңдерде жасалған сөздіктерге 

жалпыфилологиялық талдау жасап, оларды ғылыми айналымға қосу мәселелерімен 

айналысады. Лексикографияның теориясы сөздік түзу тәжірибесін қорытып, жүйеге салады, 

сөздіктердің тарихи тұрғыдан қалыптасқан жанрларын жетілдірудің теориялық 
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мүмкіндіктерін зерттейді. Сөздіктерді түзудің ұстанымдары (принциптері) мен әдіс-

тәсілдерін жасайды. Лексикографияның теориясы лексикографияның тарихына, 

лексикографиядағы отандық және әлемдік дәстүрлерге, сондай-ақ‚ теориялық зерттеулерге 

сүйенеді. Лексикографияның теориясы, тарихы, практикасы өзара бірлікте қарастырылатын‚ 

бірінсіз бірі болмайтын‚ бірімен бірі өте тығыз байланысты‚ біріне бірі тәуелді салалар 

болып табылады» [6]. Біз де осы тұжырымды жөн көреміз. 

Лексикографияның теориясында қарастырылатын алғашқы мәселе, бірінші аспект – 

«лексикография» ұғымына анықтама беру болып табылады. Белгілі бір ғылым саласының 

арнаулы ғылыми тілін, ондағы ғылыми аппарат құрамын, ұғым мен зат, құбылыс 

атауларының табиғатын талдау ісімен салалық метатіл ілімінің айналысатыны белгілі. 

Лексикографияның да өз метатілі бар [7, 8]. Ғалымдардың лексикография терминіне берген 

анықтамалары әртүрлі. Испан лексикографы Х.Касарес оны «сөздік жасау  өнері» деп атайды 

[8].  ХХ ғасырдың орта шеніндегі ғалымдар осыған ұқсас көзқарасты ұстанған: 

«Лексикография – сөздіктерді түзу, сөздік түзу техникасы» [9]. Кеңес Одағы тіл білімінің 

өкілдерінің пікірі бойынша лексикография – «сөздік түзу бойынша жасалатын ғылыми 

жұмыс» [10], «сөздік түзумен айналысатын ғылым түрі» [11]. Лексикографияға үлкен 

лингвистикалық сөздікте:  «сөздік түзудің теориясы және практикасымен айналысатын 

ғылым саласы» [12]  түрінде түсінік беріледі. Қазақ тіл білімінде аталмыш терминге берілген 

негізгі анықтамалардың бірінде (Ғ.Қалиев) ол екі мағынада: 1) сөздік жасаудың теориясы 

мен практикасын зерттейтін тіл білімінің саласы; 2) белгілі бір тілдегі я ғылым саласындағы 

сөздіктердің жиынтығы – ретінде көрінеді [13]. О.С.Ахманованың лингвистикалық 

терминдер сөздігінде: 1) сөздік түзу туралы ғылым; 2) тілдегі лексикаға сипаттама жасау 

ретінде сөздік түзу ісі; 3) тілдегі немесе білім саласындағы сөздіктер жиынтығы [11] - деген 

анықтама беріледі. Кірме сөздер сөздігінде: 1) сөздік түзу ісі; 2) тіл біліміндегі сөздік түзудің 

теориясы мен тәжірибесін зерттейтін сала; 3) сөздік түрінде басылған еңбектердің 

жиынтығы, сөздік түріндегі әдебиет [14]. Кеңестік дәуірдегі екі тілді (аударма) 

лексикография теориясының негізін қалаған ғалым В.П.Берковтың пікірі бойынша, 

лексикография: 1) сөздік түзу ұстанымдарын зерттеумен айналысатын ғылым саласы, сөздік 

жасаудың теориясы; 2) сөздік түзу ісі; 3) тілдегі сөздіктердің жиынтығы; 4) елдегі 

сөздіктердің жиынтығы.   

Жоғарыда келтірілген анықтамалар бойынша дау айту қиын. Алайда, бұл жерде бір 

мәселені естен шығармаған жөн. Ол сөздің бастапқы этимологиясына қатысты мәселе. Бұл 

туралы бұдан арғы зерттеу барысында «оқу лексикографиясы» терминінің мәнін ашу кезінде 

кеңірек сөз болады. 
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ШӘРІПЖАНОВА А.Қ.,  АЛИМХАН А.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ЖАЗБА ӘДЕБИ ТІЛІН  

ДАМЫТУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ 
 
Аса көрнекті демократ – ағартушы, жазушы Ыбырай Алтынсарин  қазақтың ұлттық 

жазба әдеби тілін дамытуда  зор еңбек сіңірді. XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ 
әдеби тілінің дамуында Ыбырай Алтынсариннің рөлі зор болған. Ыбырай Алтынсарин – сол 
дәуірдегі қазақ әдеби тілін ерекше сапамен дамытып, оны жаңа белеске, биік дәрежеге 
көтеріп, жазба, әдеби тілді жаңа ұлттық сипатқа жеткізуге атсалысқан тұлға. Ыбырай кейінгі 
ұрпақ үшін екі түрлі саладағы еңбегімен ардақты:  бірі- жазушылық қызметіболса, екіншісі- 
ағартушылық қызметі болып табылды. 

Қазақ халқының қалың бұқарасының сауатын ашып, көпшілікті оқу- білімге тарту – 
Ыбырайдың қоғамдық және азаматтық борышы мен қызметі болды. Ол өз тұсында болып 
отырған діни оқуды емес, азаматтық оқу-білімді қоштады және білімді қалың жұртшылыққа 
таныс халық тілінде беруді шарт етіп қойды.  

Ыбырай Алтынсариннің қазақ тілін дамытудағы рөлі оның ағартушылық қызметімен 
тікелей байланысты. Ыбырайдың әдеби шығармалары, әсіресе прозалық туындылары оқу 
кітабы ретінде арнайы жазылған. Бұл тұста Ыбырайға екі түрлі жүкті тұңғыш рет арқалауға 
тура келді: бірі – қазақ әдебиетінде бұрын жоқ проза жанрын бастау, яғни қазақ әдеби тілінде 
бұрын болмаған шағын әңгімелер стилін жасады.Екіншісі– өз өлеңдері мен қазақтың ауызша 
тараған мол көркем әдеби үлгілерін оқушы жастарға ұсыну. Ыбырай өлеңдерінің тілі 
қарапайым, жатық та тартымды, мақал – мәтелдерге де толы.  

Ыбырай – қазақ әдебиетіндегі көркем прозаның негізін салушы, демек, көркем проза 
стилін бастаушы. Оның ішінде мектеп оқушыларына арналған әңгімелер 
жанрыболғандықтан, олардың  көлемі шағын, тілі мейлінше түсінікті болуды көздеген. Ол 
үшін сөйлемдері қысқа болып, ауыр әшекейлі фразалары өте аз келеді. Керісінше, 
Алтынсарин ұсынған бұл стильде халықтың сөйлеу тіліне мейлінше жақындату қағидасы  
күшті. Сондықтан да Ыбырай тіліндегі фразеологизмдердің баршасы дерлік халықтың 
сөйлеу тіліне тән: жұрттан асқан бай болыпты, сөзге семірді, жаны көзіне көрінді, көңіліне 
жел кірді т.б. Теңеу, эпитет, метафоралардың да дені халықтық сөйлеу тілі мен байырғы 
әдебиеттен алынған. Адамды құстай ұшырды, қорғасын оқтай балқытты, суы мұздай, 
шыныдай жылтылдап, қазандай тасты дегендердегі теңеулер Ыбырай туындылары емес, 
бұрыннан қалыптасқандар. Оның әңгіме, өлеңдерінде кездесетін жұмсақ шырай, жарқыраған 
алтын тәрізді эпиттеттер де әбден кәнігі. Ауызекі сөйлеуде белгілі бір экспрессивтік бояу 
үшін сөзді қайталап қолдану тәсілі бар, Ыбырай тілінен осы әдісті де табуға болады: 
одырайып қарап тұрып-тұрып, мұнан келе-келе жатып... 

Ыбырай да, Абай сияқты, қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің негізі етіп 
жалпыхалықтық сөйлеу тілі мен қазақтың қолтума байырғы әдеби тілін қалады. Оның 
шығармалары – прозасы да, өлеңдері де – осы негізде жазылған. 

Ыбырай да, Абай сияқты, бірсыпыра түркі халықтарына қызмет етіп келген 
ортаазиялық түркі әдеби тілі мен сол тұстағы қазақша «кітаби тілден» бас тартты. Сол 
«кітаби тілде» жазылған, не көркемдік, не нормалық сипаты шамалы кейбір үлгілерді қатты 
сынады. Әсіресе діни кітаптардың тіліне қарсылық білдірді.  

Ыбырай шығармалары тілінің лексикалық-фразеологиялық құрамы қазақ әдеби тілінің 
байлығынан алынған. Граматикалық құрылысында да Ыбырай кітаби тілге тән тұлға-
тәсілдерді қолданбайды. Тіпті ол сол кезде қазақтың жазба әдеби тілі ішінара пайдаланған 
кітаби орфографилық дәстүрді де қабылдамай, қазақ тілінің фонетикалық заңдылықтарын 
ескеріп, қазақша жазу принципін ұстады. Оған Ыбырайдың қазақ жазуы үшін орыс 
графикасын ұсынуы себепкер болды.  

Қазақтың жазба әдеби тілінің даму бағытын белгілеудегі Ыбырай Алтынсариннің рөлі 
мен орнын сөз еткен тұста оның араб-парсы тілдері мен орыс тіліне қатысын айқындап алу 
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қажет. Сөз жоқ, Ыбырай қазақ әдеби тіліне араб-парсы элементтерін кітаби тілдегіше 
молынан және өнімді түрде енгізуді қостамады, бірақ жалпы араб-парсы сөздерінен үзілді-
кесілді бас тартқан жоқ. Өйткені қазақтың сөйлеу тілінде де, байырғы әдеби тілінде де араб-
парсы сөздері едеуір мол болып келгендігін, олардың көбінің қазақ тіліне етене сіңіп 
кеткендігін Ыбырай жақсы түсінді. 

Ыбырайдың орыс тіліне көзқарасы, әрине, айрықша болды. Ол ең алдымен, сөйлеу 
тілінде бұрыннан орныққан орыс сөздерін пайдаланумен қатар, көптеген сөздерді өзі енгізді. 
Купец, приказчик, фабрика, конфета, мужик, фонарь, ящик сияқты қазақ өміріне таныс бола 
бастаған нақтылы зат атаулары болса, Ыбырай тілінде кездесетін князь, граф, франк, 
университет, портрет, награда деген орыс сөздері ауызекі тілге бейтаныс жаңа кірмелер.  

Орыс сөздерін әдеби тілге енгізуде Ы.Алтынсариннің екі ерекшелігін көрсетуге 
болады: бірі – оларды фонетикалық тұлғалануы жағынан аса «сындырмай» қабылдау, 
екіншісі – бейтаныс орыс сөздерін қазақ қауымына таныс өзге сөздермен немесе суреттеме 
тәсіліммен түсіндіріп отыру. Сөйлеу тіліне енген орыс сөздерінің қазақ фонетикасына 
сәйкестеніп қабылданғаны мәлім. Ыбырай осы тәртіпті едәуір бұзып, орыс сөздерін 
түпнұсқаға жуықтау түрде алуды ұсынады. Сондықтан бұрыннан жәрмеңке, жәшік, зілмеңке 
тәрізді сөздерді ол ярмарка, ящик, землянка деп береді. Бұған Ыбырайдың орыс графикасын 
қолданғаны да себепкер болғаны сөзсіз. 

Ы. Алтынсариннің тіл  саласында істеген және бір еңбегі – шағын сөздік жасауы мен қазақ 
грамматикасында мағлұмат берген материал ұсынуында. Оның 1879 жылы жарық көрген 
«Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку» деген кітабында тақырыптық 
топтарға кішігірім сөздік береді және орыс тілінің грамматикасын қазақ тілімен салыстыра 
отыра таныстырады. Әрине, бұл соңғысы – шын мәніндегі ғылыми курс емес, өзі айтқандай, бұл 
–нұсқау құрал, «ол толық грамматика емес, ол тек сөйлесуде, жазуда ғана тілдің негізгі 
заңдылықтарын дұрыс пайдалана білу үшін жол көрсететін алғашқы құрал ғана. Ыбырайдың 
мұндағы көздегені – қазақ балаларына орыс тілін ана тілі арқылы үйрету. Бұл грамматика – 
қазіргі қазақ тілі грамматикасы кітаптарындай нормалаушы рөль атқармаса да, оның сол тұстағы 
кейбір категорияларды танып-білудегі мәні бар. Қазақ тіліндегі тұңғыш лингвистикалық 
терминдер осы еңбекте жасала бастаған. Әрине, бұлар қазіргі терминдерге сай келмейді, бірақ 
бұдан қазақ тіліндегі оқу-педагогикалық және ғылыми стильдер элеметтерінің алғашқы пайда 
болып, әрі қарай дамуындағы Ыбырай Алтынсариннің еңбегін көреміз.  

Ыбырайдың поэтикалық дүниесі айрықша мол болмаса да, ол әдебиеттің бұл саласында 
да қазақтың жалпыхалықтық тілі мен байырғы ауызша әдеби тілін негіз етуге үлгі көрсетті. 
Ыбырай өлеңдерін мазмұны мен жанры жағынан негізінен екі топқа бөлуге болады: 1) 
дидактикалық мәндегілер, үгіт-шақыру өлеңдері, нақыл, тақпақ; 2) табиғат құбылыстарын 
суреттейтін туындылар. Алғашқы топтағылар түгелімен дерлік ауыз әдебиеті мен бұрынғы 
төл әдебиет үлгісімен, соған ұқсастырыла жазылған. Мысалы, «Өнер-білім бар жұрттар» 
деген өлеңнің стилі де, ішіндегі көркемдеу элементтері де дидактикалық толғаулармен 
әуендес: өлең 7-8 буынды, аралас ұйқасты, ұйқасқа көбінесе етістіктер алынған, мұндағы 
айшылық алыс жерлер, көзді ашып жұму, бата беру сияқты фразалар бұрынғы үлгілердің 
тілінен алыстамайды, теңеулер де дағдылы: құстай ұшу, балықтай жүзу, жастар – желкілдеп 
шыққан шөп, өнер – жігіт көркі т.т.  

Ал екінші топтағы «Жазғытұры»,  «Жаз», «Өзен» деген бірді-екілі өлеңдерінде Ыбырай 
табиғатты жырлайтын лирика жанрына жуық келеді. Бірақ бұларда да тақырып пен жанр 
жағынан өзгешеленгені болмаса, тілі мен өлең техникасы жағынан бұрынғы поэзиядан көш 
ілгері кеткендік жоқ.  

Қорыта айтқанда, Ыбырай- жаңашыл жазушы. Ол ең алдымен қазақ әдебиетіне жаңа 
идея мен тың тақырыптар әкелумен жаңашыл.Нағыз халықшыл жазушы, ағартушы, ақын, 
өмір шындығын озық идея тұрғысынан таныта білген кемеңгер суреткер, аса қажырлы қоғам 
қайраткері, заманының ең маңызды мәселесін көтеріп, жыр төккен азамат ақын. Өз 
бойындағы қуатын халық мақсаты үшін аямай жұмсаған адал жанды азамат. «Адам 
баласының өміріндегі ең үлкен мәселе – қалай тұру керек, - деген мәселе ғой... Менің ала 
көңіл ақылымнан ол көпке дейін дұрыс жауап таба алған жоқ еді» [268 б] деп жазды өзінің 
бір түйінді пікірін. 
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М. ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ӘДЕБИЕТІ 

 

Мұхтар Әуезов ылғи да туған әдебиетінің таңдаулы туындыларынан нәр ала жүріп, 

туысқан халықтар әдебиетіне ерекше мән бере қарап, орыс әдебиетінің заңғар сырларын терең 

ұғынды. Шетел жазушыларының талантын танып, олардан рухани нәр алды. Соның нәтижесінде 

Мұхаң ғұлама ғалым, дарқан дарын, кемел суреткер дәрежесіне көтеріліп, өзі де өзгелерге игі әсер 

ететін аса талантты майталмандар қатарынан орын алды. 

М.Әуезовтің қол артқан келесі бір үлкен арнасы –Түркі халықтары әдебиеті. Түркі 

халықтары әдебиетінен алған ізгі нәрі мен тигізген игі әсерлері оның шығармашылығында 

айрықша көз тартып, көңіл аудартады. 1922 жылы Ташкент табалдырығын аттап басқан 

күннен-ақ, түркі халықтары әдебиетіне айрықша мән беріп, Абай нәр алған бұлақтардың 

кәусарынан сусындап, әдебиет әлеміне еркін кіре бастайды да, оны өмірінің соңғы 

сағаттарына дейін үздіксіз зерттеп, жазумен айналысқан. Соңдықтан Н.Тихонов: «Ол 

әріптестерін үйіріп әкететін тамаша әңгімешіл адам, әсіресе, азиялық әдебиеттер мәселесінде 

үлкен білімдар, аса көрнекті ғалым еді», - деген сөзінен М.Әуезовтің туысқан көрші 

халықтар әдебиетін жетік білетіндігін көруге болады [1, 8].  

М.Әуезов түркі халықтары қаламгерлерінің шығармаларын түпнұсқадан оқыған. Бұл 

ретте М.Мырзахметұлының: «Ғылыми жетекшісі М.Ф.Гавриловтың арнайы тапсыруымен 

және нақтылы басқаруымен Қожа Ахмет Яссауидің «Дивани хикметін», Ә.Науаидың 

шығармаларын, Әбілғазы Баһадурдың «Түрікмен шежіресі» атты еңбегі мен Шаһнаманы» 

және осман түріктері мен түркмен эпостарын оқып танысты», - деген пікірін толық қостауға 

болады [2, 1]. Расында да, Мұхтар Әуезов Ташкентте аспирантурада оқьш жүрген кездерінде 

Әлішер Науаи шығармаларын, соңдай-ақ Қожа Ахмет Иассауидің «Диуани хикметін», 

Әбілғазы Баһадүрдың «Түрікмен шежіресін», Фирдоусидің «Шахнамасы» мен түрікмен, 

Осман түрк эпостарын мұқият оқып, әрі оларды зерттеп, үйрене түседі.  

«М.Әуезов азиялық әдебиеттердің білімпазы еді. Қазақтың жаңа өсіп келе жатқан 

жасөспірім жазушыларынан бастап дүние жүзі әдебиетінің аржақ-бержағын қыран көзімен 

түгел шолып отыратын. Біз ғұламаның сабақтарын тыңдағанымызда Абай есімі арғы тұсы 

Аристотель, әл-Фараби, бергісі Спенсер, Редиард Киплинг, Байрон, Пушкиндермен қатар 

аталатын. Ол туған әдебиетін қандай кең зерттеп білсе, қырғыз, тәжік, өзбек, азербайжан, 

түркмен, татар, кавказ халықтары әдебиеті тарихы жайлы сөйлегенде де тау суындай 

екпіндетіп, түйдектетіп алып кетуші», - деген Ө.Күмісбаев сөзі М.Әуезовтің түркі халықтары 

әдебиетінің терең білгірі екенін растайды [3, 98].  

1922-1923 жылы Ташкенттегі Орта Азия Мемлекеттік университетінің (қазіргі ТашГУ) 

Шығыстану факультетінің еркін тыңдаушысы ретінде оқи бастаған алғашқы күндерінен-ақ, 

түркі халықтарының өмірімен, әдебиетімен, мәдениетімен, салт дәстүрімен жете таныса 

бастайды. Шығыс классиктерінің шығармаларына ден қойып, оларды тереңінен танып 

зерттейді. Әрі Абайдың өмірі мен шығармашылығын зерттеуді қолға алады. Белгілі ғалым 

Мекемтас Мырзахметұлы: «1922 жылдан бастап Мұхтар Әуезов Абай шығармаларының 

толық жинағын құрастыру, Абай өмірбаянынан деректер жинау, ақын мұрасы жайлы ғылыми 

мақалалар жазып, Абай өмірі мен шығармашылығын баспасөз бен дәріс оқу орны арқылы 

насихаттау жұмыстарын қатар жүргізеді», - деп орынды байлам жасайды [4, 17]. Оның үстіне 

Ташкенттегі Орман шаруашылығы техникумында қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бере 
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жүріп, 1922 жылы «Шолпан» журналында «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» атты зерттеу 

мақаласын жариялап, Абай жайлы теориялық еңбек жазады.  «Сөйтіп ол Абай жайлы 

алғашқы ізденулерін, сондай-ақ «Қараш-Қараш оқиғасы», «Шекарада» атты повестері мен 

«Абай» драмасы туралы ой түйіңдерін де Ташкентте бастайды. Әрі туысқан қырғыз 

халқының әйгілі эпосы «Манас» жайлы ұлағатты ойын да 1923 жылы Ташкентте, яғни 

Түркістан республикасы зиялылары алдында баяндама жасап, өз ойларын ортаға салады» [5, 

109].  

Міне, осы баяндамасын тыңдап, одан ерекше әсер алған зиялы қауым мен үлкен 

ғалымдар М.Әуезовті ғалым ретінде бағалап, келешек зерттеу жұмыстарына сәттілік тілейді.  

Сол жылдары Ташкентте оқып жүрген туысқан өзбек, қырғыз, түрікмен, қарақалпақ 

жастарымен де жиі-жиі араласып, олар арасында дәрістер оқып, сол елдердің 

қаламгерлерімен шығармашылық байланыста болады. «Шолпан» журналының редколлегия 

мүшесі қызметін атқара жүріп, шығармашылық жұмыспен де кең шұғылдана түседі. Өзінің 

көптеген әңгімелері мен сын-зерттеу еңбектерін «Шолпан» журналы мен «Ақжол» газетінде 

жариялайды.  

М.Әуезов Ташкентте болған жылдарында, онан соңғы кездеріңде де Ашхабад, 

Душанбе, Бішкекте, Ташкентте жиі-жиі болып, түркі халықтарының әдебиет өкілдері 

С.Айни, А.Қадири, Б.Кербабаев, Айбек, Ғ.Ғұлям, М.Тұрсынзаде, С.Ұлық-заде, А.Тоқамбаев, 

Т.Сыдықбеков, Қ.Маликов сияқты т.б. қаламгерлерімен етене араласып, достық қарым-

қатынаста, шығармашылық байланыста болады. Осы жөнінде Қ.Сейданов былай дейді: 

«Мұхтар Әуезов Орта Азия әдебиеті мен оның биік мәдениетіне айрықша көңіл қойып, 

ерекше мән бергендігі соншалық, өзінің қаламдас достары Айбек, Ғафур Ғұлям, Аалы 

Тоқамбаев, Берді Кербабаев, Түгелбай Сыдықбеков, Шараф Рашидов, Шыңғыс Айтматов, 

Міртемір, Хамид Ғұлям, Асқар Мұхтар, Пірімқұл Қадиров сияқты т.б. ұлт қаламгерлерінің 

әрбір жаңа туындыларына үңіле қарап оларды бір-бірімен салыстыра отырып, өз пікір-

лебіздерін білдіріп отырған» [5, 126].  

Мұхтар Әуезов 1923 жылы Ленинград университетінің тарих-филология факультетіне 

түсіп, онда В.В.Бартольд, А.Н.Самойлович, В.Щерба, С.Обнорский, В.Виноградов сияқты т.б. 

ғалымдардан дәріс алып, лекциялар тыңдайды. Әсіресе, профессор В.В.Сиповский, Р.Куллэрмен 

етене араласып, Абай өмірі мен шығармашылығы жайлы ой-пікірлерін айтып, оларды 

қызықтыра бастайды. Дүние жүзі әдебиеттерінің терең сырларына үңіліп, көркем әдебиеттің 

көкжиегіне ой көзін тереңірек қадап, оның негізгі ерекшеліктері мен тамаша сырларын жан-

жақты ұғына түседі. Әрі сонда алғаш рет, сол университеттің студенті болған Айбекпен 

танысып, олар өзара бір-біріне достық құшақ ашып, шын мәніндегі дос болып кетеді.  

Болашақ суреткер Ленинград университетін бітірісімен-ақ, 1928 жыл Ташкентке қайта 

келіп, 1928-1930 жылдары Орта Азия университетінің аспирантурасына түседі де, өзбек 

зиялыларымен шығармашылық байланыста болады. Бұл жылдары Мұхтар Әуезов Ташкент 

қаласындағы белгілі ғалым Самойлович, этнограф-фольклорист Әбубәкір Диваев, сондай-ақ 

Роберт Куллэ сияқты т.б. зерттеушілермен тығыз қарым-қатынаста болады. Туысқан өзбек 

халқы өміріне тереңірек үңіліп, Шығыстың атақты шайырлары Фирдоуси, Низами, Науаи, 

Бабыр, Хафиз еңбектерімен жете таныса түседі. Орта Азия өңірінің Мақтымқұлы, Кемине, 

Тоқтағұл, Тоғалақ Молда, Күнхожа, Әжнияз, Бердақ сияқты т.б. жыр дүлдүлдерінің өлең 

жырларына жан-жақты көңіл аударады. Орта Азия ауыз әдебиеті үлгілеріне үлкен ықыласпен 

ден қойып, олардан рухани нәр алады да, қырғыз халық эпосы «Манас» жайлы зерттеулер 

жүргізе бастайды.  

Мұхтар Әуезов 1922-1923, 1928-1930 жылдары Ташкентте, өзбек өлкесінде жүрген 

шағында «Қараш-Қараш» атты повеске және Абайдың өмірі мен шығармашылығына 

арналған мағлұматтарды жинап жүреді. Әрі қырғыздың «Манас» эпосы туралы материалдар 

іздеп, үлкен бір сүйіспеншілікпен зерттей бастайды. 1927 жылы жаз кезінде Жетісуға барып 

ауыз әдебиеті үлгілерін жинайды. Сонда «Манас» жайлы жырлар естіп, көршілес қырғыз 

халқының ауыз әдебиеті үлгілеріне ерекше ықыласпен көңіл аударады. Қырғыз манасшысы – 

Сағымбай Оразбаевтың айтуы бойынша «Манастың» толық вариантын тауып жазып алады. 
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«Манас» эпосы жайлы материалдар жинап, оның терең сырларын аса білгірлікпен ұғына 

түскен М.Әуезов оны 1936 жылы «Қазақ әдебиеті» газетінің 30 қаңтардағы санында «Қырғыз 

дастаны «Манас» деген атпен жариялап, ол жайлы түйген ойлары мен өз топшылауларын 

ортаға салады. 1936 жылы өзінің «Қырғыз халқының батырлық эпосы» атты мақаласын 

«Казахстанская правда» газетінің 28 сәуірдегі санында жариялайды. Онда ғалым эпостың 

өзіне тән ерекшеліктері мен халықтық сипатын терең аша түсіп, аса күрделі де шым-

шытырық оқиғаларды емірене жырлаған жомықшы-жыршылардың талантына таң қалады. 

Эпостың нағыз халық жүрегінің нәрлі тынысы екендігін айта келіп, «Манасты» тұтас күйінде 

бір кісі ғана шығармаған. Ол сан ғасырлар бойына, сан буын жомықшылардың қатысуымен 

ұлғайып, дамып отырған», - деп түйіндеулер жасайды [6, 112] .  

М.Әуезов 1952 жылы маусым айында Бішкек қаласында болып өткен «Манас» эпосы 

жайындағы конференцияға қатысады. Қырғыз өлкесіңде өткізілген бұл конференцияға 

арнайы барған М.Әуезов онда «Манас» эпосының халықтық нұсқасын жасау керек» деген 

тақырыпта баяндама жасап, эпостың халықтық сипатын терең аша сөйлейді. Әрі, өзінің 

эпосты жинап, зерттеуге мақсат-мұраттарын да айта келіп: «Мен 30-жылдың басында 

«Манасты» зерттеуге кірістім де 1945 жылға дейін өз зерттеуімнің алғашқы нұсқасын 

тәмамдап, ал 1947 жылы жөндеп шықтым», - дейді [7, 237]. М.Әуезовтің өз мәлімдеуі 

бойынша, «Манас» жырын көп жылдар аса іждағатпен зерттегенін байқауға болады. Бұған 

қарап, Әуезовті «Манас» жырының білгірі ретінде де танимыз. Әкімшіл-әміршіл жүйенің 

озбыр саясаты тұсында «Манас» эпосының тағдыры талқыға да түскені белгілі. Сол кезде 

қырғыз халқының мәңгі өшпес рухани ескерткіші «Манастың» әдебиет төріндегі орнын 

айшықтап, М.Әуезов оның мол құндылығын дәлелдеп, сол әміршіл саясат қылышынан 

қорғап қалған болатын.  

Мұхтар Әуезов Орта Азия жазушыларының талай-талай жиындары мен 

конференцияларында, торқалы тойлары мен симпозиумдарында туысқан өзбек, қырғыз, 

түрікмен, тәжік сияқты т. б. халық қаламгерлерімен бірге болып, ол ел әдебиеттері туралы, 

қаламгерлері шығармашылығы, олардың шығармаларының табиғаты жайлы әлденеше рет өз 

пікірлерін де ортаға салды.  

М.Әуезов түркі халықтары әдебиетін шығармашылығына азық етіп, оның бар асылын 

бойына сіңіріп, оны терең білімдарлығымен зерттеп, сол әдебиет туралы көптеген еңбектер 

жазса, ал кейіннен жазушының суреткерлік шеберлігі мен ғұлама ғалымдық дарынын 

туысқан көрші халықтардың қаламгерлері өздеріне үлгі етіп, өнеге тұтты. М.Әуезовтің 

талантына тәнті болып, туысқан өзбек, қырғыз, тәжік, түрікмен және қарақалпақ халықтары 

айрықша қадір тұтып, қаламгерлері өздеріне ұстаз санап, жазушылық дәстүрін молынан 

игерді. Қырғыздың жазушысы бүгінде «адамзаттың Айтматовы» атанған Шыңғыс Айтматов 

Мұхтар Әуезовті өзіне ұстаз ретінде құрметтеп: «Ол кісі менің ұлы ұстазым ғана емес, 

қасиетті қамқоршым, жалықпас жебеушім болды», - деген сөзі ұстазға деген шынайы 

ризалық белгісі еді. Шыңғыс Айтматов осы «Ұстаз туралы сөз» атты мақаласында екі  

түрлі ұлттық асыл қасиеті барын тебіреніп былай жеткізеді: «Өз басым өзге елге сапарға 

шығып, өзге жұрттың табалдырығын аттай қалсам, әрқашан қасиет тұтып, өзіммен бірге 

қастерлеп ала жүретін екі түрлі ұлттық асылым бар: бірі – Манас, бірі – Мұхтар Әуезов. 

...Мұхтар Әуезовті қырғыздар аса зор құрметпен өзіміздің туған перзентіміз деп  

таниды», - дейді [8, 71].   

Шыңғыс Айтматов – М.Әуезовтің қаламгерлік шеберлігін өзіне үлгі тұтып, 

шығармашылық жолмен дәстүрін жалғастырған жазушы. Ең алғашқы тырнақалды туыңдысы 

«Жәмила» повесіне М.Әуезовтің игі әсері болғаны анық байқалады. Себебі «Жәмила» 

повесін оқып отырғанда, М.Әуезовтің жиырмасыншы жылдары жазылған алғашқы 

әңгімелері еске түседі. Осы кезде жазылған әңгімелерінің бас кейіпкерлерінің көбі «Жәмила» 

атымен аталғаны белгілі.  

Ш.Айтматов «Жан пида» романын жазғанда қасқырлар өмірін суреттеуден бастайды. 

Бұған дейін қасқырлар өмірі М.Әуезовтің әйгілі «Көксерек» повесінде бейнеленген еді. 

Даланың жыртқыш аңын суреттеудегі М.Әуезовтің хас шеберлігі Ш.Айтматов романында да 
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көркемдік жалғастықпен келісімге ие болды. 

Түркі халықтары әдебиеті – М.Әуезов шығармашылығының мол қазына артқан қайнар 

бұлағы. Өзінің ғылыми-шығармашылық жолында М.Әуезов түркі әдебиетін өзіне рухани 

азық етті, өмір бойы асылындай құрметтеп, зерттеп-зерделеді, ол мұраны байытып 

толықтырды, көкжиегін кеңейтті. Түркі халықтары әдебиетінде Әуезовтің көркем бай дәстүрі 

қалыптасты. Әуезовтің жазушылық шеберлігінен үлгі алып, түркі халықтары қаламгерлері 

зор шығармашылықпен жалғастырды.   
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М.ӘУЕЗОВТІҢ 

 «АБАЙ ЖОЛЫ» ЭПОПЕЯСЫ – АҚЫН ТУРАЛЫ ШЫҒАРМА  

 

М.Әуезовтің тынымсыз іздеп-зерттеген, ұзақ уақыт бойына шұғылданған 

тақырыптарының ең бастысы, негізгісі – халқымыздың ұлы ақыны Абайдың  өмірі мен 

шығармашылық мұрасы және ақындық қызметі. Бұл тақырып оның шығармашылық өмірінің 

басты мақсатына айналды. 

М.Әуезов Абайға арналған еңбектерін жазуды ерте кезден-ақ ойлаған. Сөйтсе де ол Қазан 

төңкерісінен кейінгі жылдардан бастап-ақ Абай мұрасының жиналуы мен зерттелуі туралы 

мәселеге қызу араласа бастаған еді. Абай тақырыбына жазушының нақты қай кезден бастап 

кіріскені туралы Л.М.Әуезованың деректерінен мынадай мәлімет алуға болады: “М.О.Әуезов өзі 

мұғалімдер семинариясының шәкірті, ал содан кейін Ленинград университетінің студенті болып 

жүрген кезінің өзінде-ақ Абайға ерекше ынта қоя бастағанын жазған болатын. Болашақ 

эпопеяның авторы осы жылдардың өзінде-ақ Абайдың жақындары – зайыптары Әйгерім (1918 

жылы қайтыс болды), Ділдалармен (1924 жылға дейін өмір сүрген), ақынның әкесі Құнанбайдың 

тоқалы Нұрғаныммен, ақын Көкбаймен және басқаларымен әңгімелесіп, сұрастыра жүріп, өз 

кейіпкерлерінің өміріне тікелей қатысты көптеген қызықты фактілер жинап алған еді. Сондай-ақ 

қазақ әдебиеті классигінің өмір тарихына байланысты көптеген қызықты мәліметтерді 

жазушының атасы Әуез айтып берген болатын. Ол Абай Құнанбаевты жақсы білетін, оның 

үстіне ақынның замандасы еді» [1, 18].  

Мұхтар Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясын жазуды мақсат еткен соң, қалайда ұлы 

ақынның өмірі мен шығармашылығын терең зерттегені сөзсіз. Алайда, Әуезовтің «Абай 

жолы» эпопеясын жазуға кірісерден (1937 жылдан) әлдеқайда бұрын Абайдың өмірі мен 

шығармашылығын зерттеп келгені ақиқат. Бірақ шындап Абай туралы кесек көркем туынды 

жазуға бел байлаған жазушы арнайы қосымша деректер, материалдар іздеп, бұрыннан 

білетіндерін толықтырап, тағы көп еңбектенген. «Бұл жерде атап айтатын нәрсе, тарихи 

деректер, өмірде болған деген оқиғалар. Абайдың өзіне, айналасындағы адамдарға қатысты 

нақтылы жайлар, сондай-ақ Абай заманын сипаттайтын кезеңдер – бұлар қанша мол, 
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қаншалықты құнды болғанымен көркем шығармаға тек тірек боларлық мағлұматтар ғана. 

Ендеше, Әуезов абайтанудың негізін салған теңдесі жоқ ғұлама ғалым болғанымен, егер ол 

сонымен қатар ұлы суреткер болмаса, «Абай жолы» дүниеге келмес еді дей аламыз», - деген 

З.Ахметовтің пікірінен М.Әуезовтің ғалым болғанымен жазушылығы болмаса «Абай жолы» 

роман-эпопеясының дүниеге келмеуі мүмкін емес екенін білеміз [2, 68].  

«1942 жылы М.Әуезовтің «Абай» романының бірінші кітабының шығуы қазақ 

әдебиетінің ғана емес, республиканың мәдени өміріндегі тарихи оқиғалардың бірі болды» [3, 

404]. «Абай жолы» роман-эпопеясының жариялануы өте күрделі әрі маңызды жол болды. 

М.Әуезов  алғашында Абай туралы романын үш кітап етіп жазып, «Телғара» деп атамақшы 

болады. Жазушы 1940 жылы күзде «Абайдың» алғашқы кітабын бітіреді. Қолжазбаның 

ортасынан асқанда шығарма көлемдене түсіп, 2-ші кітапқа жалғасады. «Телқара» деген 

аттың орнына «Абай» деп жазылады. Латын әрпімен жазылған қолжазбаны басып шығаруда 

көптеген қиындықтарға ұшырайды. Ең бірінші, 40-шы жылы графика ауысып, орыс 

графикасымен қайта жазуға тура келеді. Бірақ ұзақ талқылаудан соң роман латын әрпімен 

терілуге жіберіледі. Сол уақытта баспаның бас редакторы болып тұрған профессор 

Б.Кенжебаев ешкімнің рұқсатынсыз 1942 жылы кітапты басып шығарады. Сол үшін 

Б.Кенжебаевтың жеке басына көптеген қиындықтар туғызады. «Міне, осындай қысталаң, 

өзексіз тар, өңезе кезеңде Бейсембай Кенжебаевтың тәуекелі – қайталанбас рухани ерлік, 

қайталанбас кісілік», - деп Қ.Ергөбек ғалымның ерлік ісіне тәнті болады [4, 35]. Байқап 

отырсақ, Б.Кенжебаевтың азаматтығы мен батылдығы болмаса, «Абай» романының шығу-

шықпауы, әрі қарай жазылуы-жазылмауы неғайбыл еді. Осылайша, «Абай» халқының 

қолына тиеді.  

«Абай жолы» роман-эпопеясында қазақ халқының ұлттық мақтанышы, дана кемеңгері 

Абайдың өлмес-өшпес, жанды бейнесі суреттеледі. «Абай жолы» әлем әдебиеті тарихында 

ұлы шығарма ретінде қабылданған. Ол ізгілік пен сұлулықтың шарайнасындай, ақындық 

даналық пен нәзік сыршылдықтың телегей теңізі іспетті. Суреткердің негізгі мақсаты – 

Абайдың өмір-тарихын ежіктеп көрсету емес, оның рухани кесек, бірегей тұлғасын барша 

адамзатқа, ғаламзатқа ортақ өнердің жарық жұлдызы екендігін таныту. Жазушы Абайдың 

кемеңгерлік, ақындық, қайраткерлік, адамгершілік болмысын жан-жақты терең аша білген», 

- деп ғалым С.Негимов «Абай жолы» эпопеясының құндылығын атап көрсетеді [5, 107].  

«Абай жолы» – қазақ халқын әлемге танытқан ұлы шығарма. Халқымыздың дана 

ойшылы, кемеңгер ұлы, классик ақыны Абай Құнанбаевтың ақындық, гуманистік, 

демократтық, қайраткерлік тұлғасын сомдай отырып, қазақ елінің жарты ғасырлық тарихын, 

өмір болмысын, тыныс-тіршілігін,  салт дәстүрін кең құлашпен суреттеп берген дәуірлік 

туындысы. Мұхтар Әуезовтің атын әлемге жайған, әлем әдебиетінде суреткерлік 

қолтаңбасын қалдырған бас кітабы. Роман-эпопея мәңгілік тақырыпты қозғаған әр заманда 

да өзекті болып келетін, сан ғасырлар адам баласының сүйіп оқи берер, рухани нәр берер 

байлығы болып қалады.  

Өмір тәжірибесі мен суреткерлік шеберлігі ұштала келе Әуезовтің тарих тереңіне 

бойлай отырып, басты кейіпкер – Абай образы арқылы бүкіл бір дәуірдегі халықтың 

әлеуметтік, тарихи шындығын көрсететін көлемі жағынан ірі эпикалық туынды жазу идеясы 

туындайды. Бұл идея жазушыға аяқ асты келген жоқ. Абай шығармашылығына деген оның 

қызығушылығы жиырмасыншы жылдардан пайда бола бастайды: ұлы ойшыл-ақынның 

өмірі, шығармашылығы жайлы деректерді жинастырып, зерттеп, ол туралы мақалалар 

жазады; ақынның жеке өлеңдерін бастырады; өзі тапқан тың деректермен толықтыра Абай 

өмірбаянын жазады. 

Абайдың өміріне байланысты жазба деректердің аздығы жазушыға көп қиындық 

туғызады. Сол уақытта болған көптеген оқиғалармен М.Әуезов жас кезінен таныс болған. 

Эпопеяда өзі сомдап шығатын болашақ кейіпкерлерінің кейбіреулерімен кездеседі. Ақынның 

өміріне қатысты жазба материалдармен қоса, ауызша деректерді жинағанын М.Әуезов өзі 

жазған болатын. «Мен роман жазбақ болғаннан кейін, керекті материалды әртүрлі жолмен 

өзім жинай бастадым. Абайдың жасы қазір жүз онға жуықтады, - өзі маған кездескен жоқ. 
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Сондықтан, мен оның балалық, жастық шағын, жігіт кезін көрсету үшін, Абайды көзбен 

көрген адамдардың аздаған естеліктеріне сүйенуге мәжбүр болдым. Рас, өзімнің сол Абай 

шыққан жердің қазағы болғандығымның біраз пайдасы тиді: жасаңдау кезімде Абайды 

жақсы білетін адамдармен – кемпір-шалдармен кездескенім бар. Олардың кейбіреулері тіпті 

Абайдан бірнеше жас үлкен де адамдар еді...», - деп жазушы эпопеяға қалай материал 

жинағанын оқырманға түсіндіреді  [6, 109].  

М.Әуезов эпопеяға материал жинамақ болып  кіріскенде көп нәрсені аңдамай өткізіп 

алғанын өкініп айтады. Абайды көрген-білген адамдардың көбі қартайып қалғандықтан, 

олардың жадынан көп нәрселер шығып кеткені жазушыға қиындықтар туғызады. Абай 

өмірін биограф ретінде зерттеп жүргенде, М.Әуезов ақын өлеңдерін көп адамның аузынан 

жазып алып, 40 пайызын ғана қалпына келтіргені туралы мәлімет береді. Абай қайтыс 

боларынан сегіз жыл бұрын ғана шәкірттеріне өлеңдерін жинастыруды ескерткен. Сол 

жылдан бастап, ақын өлеңдерінің көбінің нақты жылы белгіленіп отырғанын М.Әуезов атап 

көрсетеді. Сондықтан «Абай жолы» роман-эпопеясын жазуда жазушыға Абай өз 

шығармашылығы арқылы көмекке келгенін мәлімдейді. 

М.Әуезовтің өз мәлімдеуіне қарағанда, «Абай жолы» эпопеясына қатысты материалдар 

тапшы болғандықтан, ақынның әдеби мұрасы басты деректерінің бірі болып саналады. Абай 

дәуірінің әлеуметтік шындығын терең де дәл түсінуден туған “Абай жолы” эпопеясының 

тарихи жағынан нақтылығына, оның көркемдік тұрғыдан суреттелуіне ақынның өз 

шығармашылығы да едәуір көмек болды. М.Әуезов Абай поэзиясын соншалықты терең 

түсініп, ақын жанының қыры мен сырын тану арқылы Абайдың бүкіл болмыс-бітімін, 

тыныс-тіршілігін көзбен көрсетіп, қолмен ұстата білді. Абай шығармалары сол дәуірдің 

әлеуметтік құбылыстарын ашуға көмек беретін жазушы үшін табылмас дерек көздері болды. 

“Ең анық деректер, - дейді М.Әуезов – Абай өлеңдерінің соңғы жылдарына жатады, бұл 

кезде ол өзінің достарына өлеңдерін бір кітапқа тиянақтауға рұқсат етті. Демек, маған өз 

шығармаларымен Абай көмекке келді, 1885 жылдан бастап оның шығармаларының  

жылдары көрсетілген” [7, 400].  «Абай жолы» эпопеясын жазарда ақын шығармашылығының 

көп көмекке жарағанын жазушы атап көрсетеді.     

Екінші бір пікірінде жазушы сол ойын онан да гөрі нақтылай түседі: “Екінші кітапта, - 

дейді  жазушы,- мен бірінші кітаптан  гөрі Абайдың өлеңдеріне жиірек үңілдім және бұл 

заңды да өмірінің бұл шағында Абай өзінің бүкіл ойын, алған әсерлерін өз туындыларында 

қалдырып кеткен” [7, 403]. Яғни, жазушы эпопеяның екінші кітабында Абай өлеңдерін көп 

келтіргенін ескертеді. Жазушының дерегі бойынша, жұмыстың осы бөлімінде «Абай жолы» 

роман-эпопеясындағы ақын өлеңдері мен қарасөздерінің қолданылуы мен оның жүзеге асуы 

мәселелеріне зер салып, арнайы зерттеп көрейік.   

«Мұхтар Әуезовтің романы, ең алдымен, поэзия сазына толы, сиқырлы сұлу алыс 

жағалауға жетелейді. Ол алыс жағалау біз үшін кеңістік пен уақыт қойнауында, бірақ сол 

тылсым әлем бұл кітапта біздің қазіргі болмысымызбен қандай қоян-қолтық жымдасқан, 

өйткені ол халықтың тағдыры басқалардан ала бөтен ерекше болып саналмайды», - деп 

Андре Стиль «Абай жолы» эпопеясын оқығанда алған өзінің әсерін шабыттана жеткізеді [8, 

42]. Расында да эпопеяны оқып отырған оқырман өлеңмен өрілген поэзиялық шығарманы 

оқып отығандай әсерде болатыны анық.  

М.Әуезовтің “Абай жолы” эпопеясында негізінен көтерілетін мәселе –Абайдың 

ақындығы мен даналығы. Бізге мәлім тарихтағы Абай – ең алдымен ақын, ойшыл, философ, 

сазгер. Абайдың қоғамдық-гуманистік еңбегін оның ақындық қызметінен бөліп алып қарауға 

болмайды. Өйткені Абайдың “надан зұлымға кектеніп, шиыршық атып толғанғанда”, халқын 

прогресс пен өнер-білімге үндегенде негізгі құрал еткені – поэзия, яғни ақынның өз тілімен 

айтқанда “улы сия, ащы тіл”. Сондықтан да “Абай жолы” эпопеясында оның ақындығы 

жайындағы тақырыптың көрнекті орын алуы мейлінше табиғи әрі заңды.  

«Абай жолы» роман-эпопеясында Абайдың кемеңгер ақын болып қалыптасуы қалай 

жазылғанын академик-сыншы М.Қаратаев былай сипаттайды: «...Ұлы ақынның кейбір 

өлеңдері мен әндерінің туу процесіндегі өнерпаздық актыларын, оның философиялық 
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толғануларын сондай шеберлікпен қайта тірілткен. Абайдың ішкі дүниесін суреттегенде 

Әуезов еш жерде де оның мейлінше нәзік ақын жанының байлығын, сол жанның кереметтей 

сарындары мен құлпырған құбылыстарын көрсетуге сараңдық, іштарлық қылмайды» [9, 

310]. Абай поэзиясы эпопея үшін құнды дерек көздері болды. Бұл мәселе ғалым 

Е.В.Лизунованың “Современный казахский роман” деген монографиясының “Поэзия Абая – 

главный документ романа эпопеи” деген бөлімінде қарастырылады [10]. Аталмыш еңбекте 

эпопеяда кездесетін Абай  поэзиясын шығарма мәтінімен салыстыра отырып, «Абай жолы» 

роман-эпопеясының басынан аяғына дейін Абайдың дәуіріне қатысты оқиғаларды 

баяндауда, образдар жасауда ақын шығармашылығына сүйенгенін көрсетіп береді. 

«Абай жолы» роман-эпопеясындағы ақын поэзиясы туралы академик З.Ахметовтің 

пікірінде нақты айтылған еді. Мәселен: «Поэзия Абая служила опорой для глубокого 

постижения социальных и нравственных идеалов поэта, его эстетических взглядов, а также 

для понимания той социальной среды и исторических условий, в которой эта поэзия 

родилась» [11, 236].  

Өз заманының оқырмандарына жақсы таныс, әрі зор тәрбиелік маңызын кейінгі 

дәуірлерде де жоймаған Абай поэзиясы эпопея авторы үшін құнды дерек көзіне айналып, 

соның көмегімен ол ағартушы ақынның шығармашылық мұрасының аса зор қоғамдық мәнін 

көрсетуге тырысты. Эпопеядағы көптеген көріністерді Абай поэзиясының әсерінен туған деп 

айтуға толық болады. Бірақ ең бастысы – Абайдың іс-әрекеттерін суреттейтін, рухани 

дүниесін аша түсетін сәттерді жазушы ақын, ағартушы әрі ойшыл ретіндегі ұлы 

жетістіктерімен байланыстырады. Шындығына келсек, жекелеген болмаса Абайдың жалпы 

поэтикалық шығармалары 1886 жылдан дүниеге келген, яғни оларда жасы толысқан (40 

жастан асқан) Абайдың өмірінің соңғы жиырма жылындағы ақындық бейнесі, ойлары мен 

көңіл күйі көрініс тапқан.  

Ал эпопеяда болса, Абай тағдырының барлық, яғни он үш жасынан өмірінің соңына 

дейінгі кезеңдерін көрсету көзделген болатын. 1-кітапта Абайдың он үш жасынан 25-ке 

дейінгі жасы, 2-кітаптың басында 30-ға тақаған, соңында қырықтан асқан жасы суреттеледі. 

Осылайша бүкіл 1-кітап пен 2-кітаптың басым бөлігі поэтикалық туындыларында ақынның 

жас шамасы суреттелген кезеңдерін қамтиды. Ғалым Р.Бердібаевтың сөзіндегі: «Шығарма 

қаһарманының ақын болуы романистің қиял құсын шарықтата шабытты сөйлеуіне, әлем 

құбылыстарын ақынның көзімен танып білуіне, романтикалық серпілістерге көтеріліп 

отыруына мүмкіндік берген», - деген пікірінен эпопеяның бас кейіпкерінің ақын болуы 

жазушы шабытына айрықша әсер еткенін көруге болады [12, 81].  

Дегенмен эпопеяны жазу үстінде Әуезовтің көз алдында оның көркем 

туындыларындағыдай Абайдың ақындық, азаматтық бейнесі тұрғандығы анық. Сөйтіп 

эпопея авторы ақынның әрі ағартушының ішкі жан дүниесін көрсете отырып, басты кейіпкер 

Абайдың сенім ұялататын көркем бейнесін жасады.    
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ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУ ГИПЕРБЕЛСЕНДІ БАЛАЛАРДЫҢ  

МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН РЕТТЕУДІҢ НЕГІЗГІ 

 

Гипербелсенді балалар мәселесі өзінің іс-әрекеттегі мінез-құлқын ұйымдастыруда 

күрделіліктері бар, өзін қоршаған құрбыларымен және ересектермен өзара әрекетте 

мәселелер туғызатын түзетуге көнбейтін, «қиын балалар» мәселесі ретінде қарастырылады.  

Мұндай ерекшеліктер ырықтылықтың даму көрсеткіштері болып табылады. Отандық 

балалар психологиясында ырықтылықтың дамуы бала тұлғасының дамуының негізігі және 

орталық сызығы ретінде қарастырылады.  

Л.С. Выготский пікірінше,  тұлғаны мінез-құлықтың тұтастығы біріктіреді, ол «ие 

болу» белгісінен ерекше, сәйкесінше, тұлғаның дамуы өз іс-әрекетін және өзінің психикалық 

процестеріне ие бола алу болып табылады [1]. 

Ырықтылықтың пайда болуын және ырықтылықтың дамуын зерттеуге арналған 

А.В.Запарожец,  З.М.Истомин, Я.З.Невирвич және т.б. еңбектерінде ырықтылық ең алғаш 

рет ересек мектеп алды жасында пайда болатыны анықталған.  

Ырықты мінез-құлық формаларының генезисі іс-әрекет пен мінез-құлықтың бақылау 

және өзіндік бақылауының қажетті буыны ретінде қарастырылады (Д.Б. Эльконин, Л.А. 

Венгер, Е.А. Бугрименко және басқалар). Баланың ырықты мінез-құлқы үнемі 

зерттеушілердің назарын аударады, өйткені ырықты бақылау және өзіндік бақылаудың пайда 

болуы мектепке дейінгі балаларда болады. Бұл жасерекшелік кезеңнің ерекшеліктерімен 

шартталған бірнеше, ең алдымен реттеудің, басқарудың және іс-әрекеттің ерте жастық 

арнайы формаларына қатысты сұрақтар қатары қойылады. 

Т.А. Борановскаяның зерттеулерінің (шет тілі материалдары негізінде) көрсетуінше, 

заттық-мазмұндық әрекеттерді кезеңмен қалыптастыру дәстүрлі оқытуға қарағанда өзіндік 

бақылаудың жоғары шарттарын қалыптастырады [2]. 

Өзіндік бақылау механизмдерінің қалыптасуы мінез-құлықты басқарутәсілдеріне ие 

болуда, оған қажетті мотивтердің қалыптасуында маңызды рөлге ие. Көптеген 

психологтардың пікірінше, мінез-құлықты реттеу тәрбие мәселесінің ортаңғы діңгегімен 

тығыз байланысты, яғни, моральдық нормалардың мінез-құлықты ішкі реттеуші ретінде өтуі 

(М.И. Боришевский, И.И. Чеснокова, С.Т. Якобсон және т.б.) М.И. Боришевский 

зерттеулерінде өзіндік бақылау мінез-құлықты реттеуші механизм ретінде ғана емес, 

сонымен қатар тұлғаның сапасы – мінез-құлық ережелеріне деген әрекеттік қатынасы ретінде 

қарастырылады. Кіші мектеп жасындағылардың мінез-құлқын өзіндік реттеудің 

қалыптасының шартын анықтай отырып, автор баланың өзіндік бақылауы және мінезі 

ережелерге өте тұрақсыз, қазіргі кездегі өзекті қажеттеліктерінің қанағаттануына тәуелді 

екендігін көрсетеді [3]. 

Тек кейбір зерттеулер ғана адам аралық қатынастың ерекше типі ретінде  бақылау мен 

өзіндік бақылаудың мәндік жағын ашады. Е.А. Бугрименконың зерттеулерінде мектепке 

дейінгі және кіші мектеп жасындағы балалардың бақылау әрекетінің құрылымын жүзеге 



222 

 

асыруда ешқандай қиындықтар болмаса да, ересектерге деген үлкен тәуелділіктің болатыны 

анықталған. Мектеп жасындағылардың өзіндік бақылау, бақылау әрекеттерінің 

қалыптасуының мәнді шарты адамдар арасындағы ерекше өзара қатынасты бақылаудың 

әлеуметтік жағы ретінде меңгеру болып табылады. Арнайы зерттеулерде автор мектепке 

дейінгілердің ерекшеліктеріне сай бақылаудың әлеуметтік функциясын бөліп көрсету болып 

арнайы ұйымдастырылған ойын іс-әрекеті болады, ойында өзара бақылау ережесі 

балалардың ойын әрекеттерінің негізгі мазмұнын құрайтынын айтады.  

Автор осындай ойындардың көмегімен балаларда бақылаудың белгілі бір шеңберіндегі 

міндеттерді жүзеге асырудағы  жекелеген әрекеттерін ғана емес, ойындық емес формадағы 

да іс-әрекеттің әртүрлі аймағындағы жалпы бақылау ережелеріне деген қатынасты 

қалыптастыруға болатынын айтады. Бұл жалпы қатынас баланың ересектерден алған 

бақылау құралын дербес іс-әрекеттерде қолдана алуға дайындығын көрсетеді.  бірақ 

ересектердің рөлі маңызды болып қала береді. «Бала-ересек» қатынастар жүйесін зерттей 

отырып, Д.Б. Эльконин мектепке дейінгі кезеңде балалардың мінез-құлқы ересектердің 

әрекетінің бейнесі, жанама түрде болатынына қорытынды жасайды.  Бұл бала мен ересек 

арасындағы жаңа қатынас, яғни ересек бейнесінің бала іс-әрекетін және мінез-құлқын 

бағдарлауы бала тұлғасындағы барлық жаңаның қалыптасуына негіз болады [4]. 

Сонымен бірге  Д.Б. Эльконин баланың іс-әрекетін ережелер мен нормаларға сәйкес 

реттеуге үлгі болатын осы ережелер мен нормаларға ие ересектерді бөліп көрсетудің 

маңыздылығын нақтылап айтады. Мұндай ерте жастағы өзіндік реттеудің ерекшелігі 

ережелер мен нормаларға ие ересектерден өзгеше емес, ересек пен баланың өзара әрекеттің 

жалпы контекстінен бөлініп қарастырылмайды. Сондықтан басқа адамдармен қоғамда 

қалыптасқан кейбір ережелер, нормаларды мектепке дейінгі бала өзінің іс-әрекетіне 

ересектер араласқанда ғана орындайды [5]. 

Бала мен ересек арасындағы қарым-қатынас екі тілде жүзеге асады. Біріншісі – бұл 

ересектер үлкен мән беріп, баланың меңгеруіне жәрдем жасайтын сөздер мен сөйлемдер 

көмегімен жүзеге асатын жалпыланған  түсініктер, категориялар.  Адамдар сезімінің екінші 

«тілі» - қарым-қатынастың эффективті құралы, іс-әрекет пен мінез-құлықты реттеу 

құралдары [6]. Сезім «тілін» белсенді қолдануды бала тілдік және басқа құралдарды 

қолданудан қарағанда ертерек бастайтындығы өте маңызды.  Баланың алғашқы мінез-құлқын 

реттеудің алғашқы формасын эмоция жүзеге асырады. Баланың даму процесіндегі 

эмоцияның реттеушілік рөлінің спецификасы ересектердің баламен өзара әрекетінің 

мазмұны мен динамикасының ерекшеліктерінің шамасымен анықталады, ең алдымен, 

эмоцияның басқа көріністерін анықтайтын олардың арасындағы эмоционалды 

қатынастардың ерекшеліктері (соматикалық, сенсорлық және т.б. деңгейлерде). 

Бұл ұсыныстардың барлығы гипербелсенді мінез-құлықты балаларды зерттеуде өте 

өзекті, өйткені маңызды құрамдары психиканың жеткіліксіз деңгейдегі реттеуші 

механизмдері болып табылады.  

Сонымен, өзіндік бақылауды зерттеу мәліметтерін жалпылай отырып, келесідей 

қорытындылар жасауға болады: 

1. Көптеген зерттеулер өзіндік бақылаудың операционалды-техникалық жақтарын 

зерттеуге бағытталған, оның іс-әрекеттен тәуелділігін, оның құрылымын, кезеңдерін, 

ұйымдастыру құралдарын қарастырады.  Өзіндік бақылаудың мәндік жағын, яғни іс-әрекет 

субъектісінің ерекшеліктерімен, мақсаттарымен, мотивтерімен байланысты зерттеулер өте аз.   

2. Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балалардың іс-әрекетіндегі бақылау 

әрекеттерінің мәнділік жағын қарастыру өте өзекті, өйткені, бұл кезеңде баладан күтілетін 

ырықты және басқарылатын мінез-құлықтар жүзеге асып, өз кезегінде «мәнділікті  іздеудің»  

ішкі жұмысын күшейтеді.  

3. Мектепке дейінгі кезеңде өз мінез-құлқыңның мәнділігін түсіне алуға бейімділік 

өзіндік реттелудің қалыптасуы ретінде ерекшеліктерге ие: 

- ырықты реттелудің құралдарын меңгеру бірлескен іс-әрекетте жүзеге асады; 

- баланың алғашқы мінез-құлқын реттеудің алғашқы формасын эмоция, ең алдымен 
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ересек пен бала арасындағы эмоционалды қатынас  жүзеге асырады. 

Балалақ кездегі мінез-құлықтың созылмалы бұзылуының кең таралған түрі 

гипербелсенділік болып табылады.  Шетелдік эпидемиологиялық зерттеулердің мәліметтері 

бойынша, мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларда кездесу жиілігі 4,0%-тен 

9,5%-ке дейін. 

Гипербелсенділік зейіннің бұзылуымен, қозғалыстың тежелуімен, мінез-құлықтағы  

импульсивтілікпен көрінеді. Сонымен қатар осы синдромы бар  балалардың көпшілігіне 

ыңғайсыздық және икемсіздік тән.  

Зейін жетіспеушілігі бар балалардағы гипербелсенділік шамадан тыс қозғалым-

паздықпен, жүгіріп жүру, айналшықтау, бір жерге шығып алулармен сипатталады. Ата-

аналар оларды бір орныныды отыра алмайтын, үнемі қозғалыстағы балалар ретінде сипат-

тайды. Жаңа жағдайларда, бөтен адамдар ортасында баланың гипербелсенділігі уақытша 

жоғалады, толқу фонында «тежеледі». Мұндай жағдайлар баланың ата-анасымен алғаш рет 

маманға консультацияға бару барысында гипербелсенділікті анықтауға кедергі келтіреді.  

Гипербелсенді балаларда әртүрлі мінез-құлық жағдайларында, мектеп тапсырмаларын 

орындау барысында  импульсивтілік жиі байқалады. Ол баланың ойланбастан іс-әрекет  

жасауынан көрінеді. Сабақ үстінде басқалардың сөзін бөліп, жауап береді, жауаптарды 

аяғына дейін тыңдамайды. Сыныпта орыныныан рұқсатсыз тұрып кетеді, қасында тұрған 

адамдардың әңгімесіне, іс-әрекетіне араласады, құрбыларымен ойын үстінде ережелерді 

сақтай алмайды. Импульсивтілігіне байланысты гипербелсенді балалар көп жарақаттанады, 

өз іс-әрекетінің нәтижесі жайлы ойланбастан, қауіпті жағдайларға жиі ұшырайды (төбелеске 

араласады, жолға жүгіріп шығады және т.б.).  Мұның барлығын ол импульсивтілігінен 

жасайды.  

Гипербелсенділікпен қоса мұндай балалардың қозғалыстық аймағында қозғалыс 

координациясының бұзылулары, ұзақ моторикалардың қалыптаспауы, праксис (мақсатқа 

бағытталған жеткілікті деңгейде күрделі қозғалыстар мен әрекеттерді жүзеге асыра алу 

қабілеті)  байқалады.  

Оларда бауын байлауда, түймесін енгізуде қиындықтар туындайды. Қозғалыс 

координациясының жеткіліксіз қалыптасуы моторлық икемсіздікке, спорттық сабақтарға 

қабілетсіздікке және жоғары жарақаттанушылыққа әкеледі. 

Сонымен бірге мұндай балаларда зейін шоғырланумен, айқын көңіл бөлінушілікпен 

байланысты мәселелер туындайды.  

Гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромының даму механизмдері мен 

себептері (яғни,  этиологиясы мен патогенезі) зерттеулердің көптігіне қарамастан  өте 

күрделі және жеткіліксіз деңгейде анықталған болып саналады.  Оның дамуының мүмкін 

болар механизмдерін түсіндіруге нейроморфологиялық, генетикалық, биохимиялық, 

нейрофизиологиялық, әлеуметтік-психологиялық және басқа концепциялар тырысты. Қазіргі 

кезде бұл синдромды биопсихоәлеуметтік патологиялық үлгі тұрғысынан түсіндіруге 

талпыныстар жасалуда.   

Пренатальдыжәнеперинатальды патологиялық факторлары. Гипербелсенділік пен 

зейіннің жетіспеушілік синдромының пайда болуына жаңа туғандардың асфексиясы, 

анасының жүктілік кезінде алкоголді ішімдіктерді, кейбір дәрілерді пайдалануы,  шылым 

шегуі әсер етеді.  Пре- және перинатальді кезеңнің әсерлері сонымен бірге әлеуметтік-

психологиялық факторлармен шартталады. Әлеуметтік-экономикалық статусы жоғары 

отбасыларындағы балалардың пре-перинатальды патологиясы мектепке дейінгі кезеңде 

жойылып кетеді, ал әлеуметтік-экономикалық статусы төмен отбасыларындағы балаларда 

сақталады.  

Генетикалық  факторлар. Гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромы бар 

пациенттердің барлығының анамнезінде жоғары жүйке жүйесінің ерте органикалық бұзылу 

факторларын анықтау мүмкін емес. Әртүрлі отбасыларын зерттеу бұл синдромның 

қалыптасуынадағы генетикалық мәнді компоненттердің бар екендігін көрсетеді.  

Нейробиологиялықфакторлар. Қазіргі көзқарастарға сәйкес синдром патогенезінде 
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мидың нейромедиаторлы жүйесінің дисфункциясы  маңызды рөлге ие. Нейромедиаторлар - 

синапстардағы жүйке импульстарының жүруін шарттайтын жүйке жүйесі бөліп шығаратын 

биологиялық заттардың жалпы атауы. Медиаторлар – бұл жүйке қозуын химиялық 

жеткізушілер. Тудырылатын эффектілерге байланысты қозу және тежелу медиаторларын 

бөліп көрсетеді. Негізгі нейромедиаторлар қатарына дофармин, норадреналин, серотонинді 

жатқызады. Жоғары жүйке жүйесінің етре органикалық бұзылулары және генетикалық 

механизмдер мидың нейромедиаторлық жүйесінің дисфункциясын тудырады. 

Гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромында нейрохимикалық кемшіліктерді 

алғашқы деп қарастыратын болжам ең алдымен бұл синдром кезінде терапевтік тиімділікке 

ие орталық жүйке жүйесін стимуляторлайтын дәрілердің  нейрохимиялық әсерін талдауға 

негізделеді.  

Arousal жүйесінің дисфункциясы теориясы. Arousal – бұл сананың сергектік жағдайын 

күшейтуге әкелетін белсенділік реакциясы және дем алудың, қан тамырларының 

толтырылуында, тері-гальваникалық реакцияларда (бағдарлану рефлекстерінің вегетативті 

компоненттеріне жатады), сонымен бірге альфа-ритмнің депрессиясында, мидың бірқатар 

қуаттық белсенділік формаларында  көрінеді. Синдромның көрінуі екі қарама-қарсы 

позициямен- arousal әсерінің шамадан тыс көп болуымен немесе жетіспеуімен түсіндіріледі. 

Arousal әсерінің шамадан тыс көп болуы теориясы бойынша гипербелсенділік пен зейіннің 

жетіспеушілігі синдромында балалар шамадан тыс стимуляциялар алады, өйткені түсіп 

жатқан сенсорлы ақпараттарды таңдамалы сүзгіден өткізе алмайды, нәтижесінде мидың 

үлкен жарты шарларын тітіркендіреді және зейін бұзылады. Мидың белсендендіру жүйесінің 

функциясының жеткіліксіздігі теориясына сәйкес, arousal деңгейінің төмендігі мен бақылау 

механизмдерінің әлсіздігінде гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромы бар 

балалар сау балалар елемейтін стимулдарға жауап береді. Бірқатар зерттеушілер 

гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромының маңызды мәселесі ретінде 

arousal айналымы деңгейінің темпі мен амплитудасының шамадан тыс өзгергіштігін 

санайды. Аrousal –дің әртүрлі құрамындағылар жеткіліксіз синхрондалған, реакция 

параметрлері кеңейген. Нәтижесінде гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромы 

бар балалар өз белсенділіктерін қажет етіп тұрған жағдайда реттей алмайды. Қарастырылып 

отырған болжамдарды негіздеу эксперименталды нақтылаудың күрделілігіне байланысты 

қиындайды. Гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромы бар балалардағы 

нейрофизиологиялық өзгерістер бір жақтан екінші жаққа бұзылған arousal жайлы болжаммен 

келіседі.  

Сыртқы ортаның жағымсыз факторларының әсері. Адамды қоршаған табиғат 

ортасының антропогенді ластануы көп жағдайда ауыр металдар тобының микроэлемент- 

терімен байланысты және балалардың денсаулығы үшін негативті әсерлер беруі мүмкін. 

Автотранспорттың шығаратын түтіндері ауаға қорғасынның көп мөлшерде түсуінің негізгі 

көзі болып табылады.  

Мақсатқа бағытталған зерттеулердің көрсетуінше, бала қанында қорғасын мөлшерінің 

5-10 мкг/дл  артуы жүйке-психикалық даму, зейіннің бұзылуы, қозғалыстық тежелу, 

сонымен бірге интеллекттің IQ коэффициенттінің төмендеуі жағынан мәселелердің 

туындауымен корреляцияланады.  

Бірақ балалардағы гипербелсенділіктің дамуына қоршаған ортаның жағымсыз 

жағдайларының әсер ететіндігі немесе созылмалы улану нәтижесінде церебрастеникалық 

синдром дамитындығы анықталмаған.  

Тағам факторларының әсері. Гипербелсенділіктің қалыптасуының тәуекелдік 

факторларына тағамдық токсиндер мен аллергендерді жатқызуға болады деген теориялар 

бар. Кең танымалдылыққа ие болған тұжырымға сүйенсек, гипербелсенділік жасанды 

бояғыштар мен салицилаттармен туындаған церебральді тітіркенулермен шартталған.  

Зейін және қозғалысты бақылау функцияларын қамтамасыз ететін ми өте күрделі көп 

деңгейлі ұйымдасқан жүйе. Гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромының 

этиологиясы мен патогенезін зерттейтін әртүрлі бағыттар бұл мәселенің кейбір жақтарын 
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ғана қарастырады, көбінесе,  нейрохимимиялық, arousal реттеуді және т.б.  Қазіргі кезде 

гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромын детерминанттайтын екі негізгі 

факторлар тобын қарастырамыз: 1- орталық жүйке жүйесінің ерте зақымдануы, жүктілік 

және туу барысындағы әртүрлі  формадағы негативті әсерлермен байланысты ми 

патологияларының болуы;  2-генетикалық факторлар. 

Әлеуметтік-психологиялық фактор. Психологиялық-педагогикалық бетімен кетушілікті 

дербес фактор ретінде талдау жасалған жоқ, өйткені бір жағынан ол басқа қарастырылып 

отырған факторлардың заңдылықты нәтижесі, екінші жағынан оның бағасы өте күрделі және 

субъективті сипатқа ие.  

Зерттелген отбасылардың мәнді бөлігінде жағдай тұтастай алғанда жағымды сипатта, 

гипербелсенділік пен зейіннің жетіспеушілігі синдромы бар балалардың туыстары баладағы 

пайда болған мәселені меңгеруге деген жоғары деңгейдегі қызығушылықтар танытқан. 
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ЗАҚЫМДАНУ, ЖАРАҚАТТАНУ КЕЗІНДЕ ЖӘНЕ ТІРЕК-ҚОЗҒАЛЫС 

АППАРАТЫНЫҢ АУРУЛАРЫНА ҚОЛДАНАТЫН ЕМДЕУ ӘДІСІ 

 

Спорт массаж – физика жағынан дамуын  арттыру және спортшылардың өнімділігін 

арттыру үшін іс жүзінде қолданылатын массаж, жарақаттармен мен зақымдану кезінде 

жасалады. Массаж - спорттық жарақаттар кешенді емдеу компоненттерінің бірі. Ол әр түрлі, 

олардың жарақат кейін спортшылар оңалту кезінде маңызды рөл атқарады. Ол бүкіл 

организмнің қалыпты жұмыс істеуін қалпына келтіру үшін көмектеседі. Массаж 

ауруханаларда, қарттар үйлерінде, емханалар, денсаулық сақтау мекемелерінде медициналық 

іс-шаралар кешенін бөлігі болып табылады. Массаж техникасы спорт жарақаты ең көп 

тараған жарақат түрі, дислокациялар мен бұлшық ет пен сіңір зақымдануы болып табылады. 

Әр жарақаттын түріне байланысты массаж  түрлері арнайы тандалып, жасалынады.  

Аяқ-қолды соғып алғанда жасалатын массаж.Адам оқыста бір жерін соғып алса, теріге 

онша зақым келмей, ішкі жұмсақ еттер зардап шегеді. Қатты соққан кездеқан тамырлары 

жарылып, бұлшық еттердің талшықтары үзіліп, нерв ұштарына зиян келеді. Осындай 

жағдайда соққан жер ауырып, ісіп көгеріп,  тіпті ысып ыстығы көтеріліп кетеді. Ол жерді 

бірден йод жағып, тез орап тастамаса, бір кішкене сызат ертеңіне іріңдеп кетуі мүмкін. 

Егер ірі тамырлар жарақаттанбай, бұлшық еттер бүлінбей, ісігі қайтыңқырап, 

іріңдемесе, 2-3 күннен кейін массаж жасайды. Сонда жарақаттанған жерден қан және лимфа 

үлкен жылдамдықпен ағады да іскені басылады.Мысалға, қолдың ұшын соғып алса, алдымен 

білекке массаж жасалады. Аяқтың ұшы зақмданса, балтырға жасайды. Онда сол лимфа 

түйіндеріне қарай бірнеше рет сипайды, ұстап ысқылайды, жұмсартады. Тек осыдан кейін 

жарақаттанған жерді массаждайды. Ауырған жерге жасалатын массаждың қуаты, күші 

адамның сезімталдығына байланысты. Ауруын асқындырмай бірнеше рет жайлап сипайды. 
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Ауырғаны бәсеңдесе, сипау мен ысқылауды кезек қолданады.Бұлшық еттері жұқа жерді 

саусақтың жұмсақ ұшымен, ал қалың қоң еттерді алақанмен сипалап, жұдырықпен 

ысқылайды. Массаж жасау уақыты 18-20 минут.1-ші працедурадан кейін ауру асқынбаса, 

бундарды бүгіп- жазып, қимыл қозғалыстарды қосады. Келесі күні ауырған жерге 

саусақтарды тік қадай ұстап, алғашқы белгілі тәсілдерді батылдау жүргізеді. 3-ші күні 

массаждың күшін, екпінін, ұзақтығын арттырып, күрделі тәсілдерін қолданады. Соғылған 

жердің ауырған жері массаждан соң 2-3-ші күндері үдеп кетсе, онда ол аймаққа тиспей, 

жоғары жағына бұрынғыдай сипау,ысқылау тәсілдерін жасай береді. Арасын үзбей 

массажды 10-15 күн жасйды. Жараққаттанған жерге соққылау, шапқылау, сілкілеу тәсілдерін 

қолданбайды [1,15б]. 

Буын сіңірі созылғанда қолданылатын массаж. Сіңір созығанда буынды құрастырып 

тұрған сүйектердің бір- бірінен ығысуынаәкеліп соғады. Бір жағына тартылып кеткен буында 

тек сіңір созылып қоймай, буын қабы,шеміршек, тарамыс, айналасын қоршаған бұлшық 

еттер мен тамырлар, нерв талшықтары- бәрі бүлінеді. 

Буын зақымданғанда сіңір тек созылып қана қоймай, кейде тіпті сүйекке бекіген 

жерінен үзіліп те кетеді.Сол кезде сүйекке ақау түседі. Оның бір бөлшегі бөлініп кетеді, 

немесе жарықшақтанып, айырылып кететін кез болады.Буын қатты зақымданса, қабынып, 

тіпті қозғалмай қалуы да мүмкін. 

Массажды 2-3-ші күннен бастап қолданады. Жарақаттанған қолды немесе аяқты 

жоғары ұстап таңып тастайды, одан соң буыннан жоғары массаж жасайды: алдымен 

сипайды, үстіртін ысқылайды, кейін батыра бұлшық еттерді жұмсартады. Осылай денені 

массажға машықтандырған соң, 3 күннен кейін буынның өзін, сіңірлерін, етпен жалғасып 

жатқан тарамыстарын үлкен ұқыптылықпен қолдың саусақтарымен массаждап шығады. 

3-4 күндерден бастап массаждың ысқылау, қимылдату тәсілдерін қолданып, ал 5-6 

күннен кейін буынның толық бүгіліп- жазылуын жүзеге асырады. Егер адам өз аяғын немесе 

қолын қимылдата алмаса, массаж жасаушы көмек етеді [2,48-б.]. 

Буындардың ішіндегі ең қиын массаждалатын – тізе буыны. Оның құрлысының 

күрделілігінен бе, немесе қоршаған сіңір – тарамыстардың жиі жарақаттануынан ба, әйтеуір 

тізені массаждау өте қиын. Көбінесе тізе буынының ішінде крестке ұқсаған тарамыс не екі 

жағындағы тарамыстар мыжылып, бөлініп кетеді. Тарамыс үзілсе тек хирургиялық көмек 

керек, оларды біріктіріп тігеді. Сонан соң  физиотерепия, массаж, емдік гимнастиканы 

қолданады. 

Тізені массаждау үшін ауру аяқты бір нәрсенің үстіне немесе массаж жасаушының 

тізесіне қояды. Осылай түзу аяқты, тізені бірнеше рет сипаған соң, ептеп тізені бүгеді. Енді 

буынның айналасын массаждайды. Тізе тобығын жеке сипап болғаннан кейін, екі жағынан 

тақымға дейін және керісінше қимылдар жасап, ортан жіліктің төменгі жағындағы бұдырға 

дейін барады.Осылай тізе тобығының айналасын, сіңірлер тарамсытары бекіген жерлерін 

мейлінше терең сипайды. 

Сүйек сынғанда жасалатын массаж.Сынықтар ашық және жабық болып екіге бөлінеді. 

Ашық сынықта сүйек зақымданып, бұлшық ет жарылып, қан тамырлары бүлініп, 

зақымданған жерден қан ағып, сүйек сынықтары көрініп жатады. Ал жабық түрінде 

керісінше. 

Сынған сүйектің бітуі адамның жасына,  сынықтың түріне байлансты. Егер сынған 

жерде сүйек мүйізшесі пайда болса, тек сонда ғана ол жер бітіп келеді деп айтуға болады. 

Жабық сынықтың ең қажетті емі – емдік гимнастика мен массаж. Ал алғашқы сыныққа 

оларды қолдануға болмайды. Өйткені сынған жер қабынып ісіп, іріңдеп кететін кездері 

болады. Ондай кезде массаж жасасаң ірің барлық денеге таралып кетуі мүмкін. Сондықтан 

сүйек жетілгенше тиіспейді. 

Жабық сыныққа 2-3 күннен бастап массаж жасай береді. Егер гипстеп тастаса, 

массаждың дірілдету тәсілін қолданады. Көбінесе рефлекторлы – сегментарлық массаж 

жасайды. Қол сынғанда жұлыннан шығатын нерв талшықтарына әсер етеді, ол үшін мойын 

және жоғарғы арқа омыртқаларына 2,5 см алшақта дірілдету массаж жасалады. Ал аяқ сынса, 
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арқа омыртқаларының төменгі бөліктері мен бел омыртқаларының тұсын массаждайды. 

Ауырғаны бәсеңдеп, ауру тәуірленгенде ғана вибрациялық массажды табаннан бастап, ал қол 

сынса, алақаннан бастап жоғары әкетеді. 

Екінші аптаға ауысқан кезде гипсті төртбұрыштап тесіп, сынған жерге тікелей массаж 

жасайды. Егер ортан жілік не тоқпақ жілік сынса , вибрациялық массаж 3 аптадан соң 

жасалады [3,112-б.]. 

Массаждың ең пайдалы түрі тек сынған аяқты немесе қолды ғане емес, сау аяқ – қолды 

массаждау. 

Сынған аяқты қалпына келтіру үшін ауруды бірнеше ай жатқызып, аппарат арқылы 

созуға тура келеді. Сол кезде 2-3 күннен кейін емдік гимнастиканы сау аяғына жасайды. 

Мүмкін болса жараланған аяқтың да сынықтан жоғары бөлігіне массаж,  емдік гимнастика 

қолданған абзал. Аяқ бұлшық еттерінің қарысып қалғанын босаңсыту үшін күніне 2-3 рет 3-5 

минуттан вибромассаж беріледі. 

Кейде сыртқы еті жетілмеген сүйектің бітуі копке созылып кетеді. Мұндай жағдайда 

массаж екпінді түрде жасалады. Сипаудың бірнеше түрін, соғу, қағу, шапқылау, ұрғылау 

тәсілдерін тек қолмен емес ағаш  балғамен орындауға болады [4,336-б.]. 

Есте сақтайтын бір жай – егер сынған жердің айналасы қызарып, талаурап қабынып 

тұрса массаж жасалмайды. Тек соның бәрі қайтқанда ғана массаж жасалады. 

Ашық сынықта сүйек мүйізшесі жай қалыптасса, сау аяқты мейлінше қарқынды түрде 

массаждайды. Емдеу мерзімі 30-40 күн. Массаж жасағанда бөлменің температурасы 18-20 

градустан төмен болмаса жалаңаш денедегі қан айналымы бұзылмайды. 

Қорытындылай келгенде Қазіргі танда Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университетінің 

дене шынықтыру және спорт мамандығында оқитын студентерде 135 сағат массаж пәніне 

бөлінген. Осыны қорыта айта келсек, әрбір осы мамандықтты бітірген студенттерге жақсы 

оқыған және жеткілікті дәрежеде менгерген студентерге массаж пәні бойынша сертификат 

берілсе нұр үстіне нұр болар еді. Дене шынықтыру және спорт мамандығын көркейтіп 

болашақта білікті мамандарды дайындап шығуға септігін тигізбесе кері әсерін бермейді. Кез-

келген жағдайға даяр дене шынықтыру мұғалімі қазіргі танда жеткіліксіз. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Емдік дене шынықтыру массаж мамандандыруы бойынша орта кәсіптік білім беру орындарына 

арналған типтік оқу бағдарламасы «Дене әрбиесі» /А.А.Молодых Н.Н Касенова Қарағанды: 2002-15бет 

2. Бегалина Роза Піналықызы массаж және оның пайдасы Б.Т Бегалина _Алматы Қазақстан 1984-48 бет 

3. Сабырбек Жанна Бекболатқызы Массаж және оның әдіс-тәсілі оқу құралы/ Ж.Б Сабырбек-Алматы: 

Қазақ университеті 2013:-112 бет 

4. Икіманова Гүлбаршын Саулық пен Сымбат Г.Икіманова-Алматы: Қайнар 1991.-336 бет 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Современный лыжный спорт, с его высокими требованиями к физической, технической 

и функциональной подготовке спортсменовпостоянно требует новых подходов, средств и 

методов управления тренировочным процессом. 

Анализ научных исследований и спортивная практика показывают, что традиционные 

формы и методы построения тренировочного процесса, сложившиеся много лет назад, во 

многом утратили свое некогда прогрессивное значение и не удовлетворяют требованиям и 

задачам подготовки спортсменов сегодняшнего дня [1, 2, 3]. 

Наиболее перспективными направлениями активизации тренировочного процесса 
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юных лыжников-гонщиков, на наш взгляд, являются: 

1. Использованиеих индивидуальных особенностей при планировании физических 

нагрузок в различные периоды тренировочного процесса; 

2. Развитие специфических для данного вида спорта физических качеств (скоростной и 

скоростно-силовой выносливости).  

Своевременное определение предрасположенности юных спортсменов к тому или 

иному двигательному режиму предоставляет тренеру больше возможностей в направленном 

планировании их тренировочного процесса и развитии ключевых для лыжников-гонщиков 

физических качеств. 

Таким образом, многие вопросы индивидуализированной подготовки юных лыжников-

гонщиков на различных этапах подготовки и, особенно на начальном, нуждаются в более 

тщательном изучении.  

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследованиябыло повышение 

эффективности индивидуализированной подготовки юных лыжников гонщиков, их 

тренированности на этапе начальной спортивной подготовки. Реализация  цели 

осуществлялась с помощью следующих задач: 

1. Вывить индивидуальные особенности развития организма юных лыжников-

гонщиков и определить основные направления совершенствования их тренировочного 

процесса в различные периоды подготовки. 

2. Изучить влияние физических нагрузок различной направленности на физическую и 

функциональную подготовленность юных  лыжников-гонщиков. 

3.  Разработать и экспериментально обосновать  эффективную программу годичной 

системы подготовки юных лыжников-гонщиков на этапе начальной подготовки. 

Для решения поставленных  задач  использовались следующие методы исследования: 

- теоретический анализ и обобщения данных научно-методической литературы по 

вопросам подготовки, методам, средствами и тренировочным режимам юных спортсменов; 

- опрос, анкетирование тренеров, анализ и обобщение практического опыта спортивной 

деятельности  юных лыжников-гонщиков; 

- педагогические наблюдения; 

- педагогический эксперимент, позволяющий проверить эффективность разработанной 

методики подготовки  лыжников-гонщиков на начальном этапе подготовки; 

- тестирование; 

- методы математической статистики. 

В исследованиях принимали участие 40юных лыжников-гонщиков в возрасте 12-13 лет. 

Исследование проводилось  в 2016-2017 годах на базе ДЮСШ города Зыряновска Восточно-

Казахстанской области. 

Исследование состояло из двух этапов:     

- на первом этапе  изучалисьособенности построения тренировочного юных лыжников-

гонщиков на этапе начальной подготовки; 

- на втором этапе определялась эффективность планирования различных режимов 

физических нагрузок юных лыжников-гонщиков для повышения физической и 

функциональной подготовленностиюных лыжников-гонщиков на этапе начальной 

подготовки. 

Построение тренировочного процесса юных лыжников-гонщиков осуществлялось на 

основе анализа опроса тренеров ДЮСШ по лыжным гонкам, информации, указанной в 

личных дневниках, контроля выполненных тренировочных нагрузок и самочувствия 

спортсменов. 

Было проанализировано 30 дневников юных лыжников-гонщиков. Выявлялись 

следующие показатели:  

- учет общего объема выполненной тренировочной нагрузки; 

- учет объема лыжной подготовки; 

- учет объема лыжероллерной подготовки; 
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- учет беговой и прыжковой подготовки; 

- учет указанных пульсовых значений выполненной нагрузки; 

- учет общефизической подготовки; 

- учет количества тренировочных дней  и другой полезной информации. 

Вся тренировочная нагрузка была распределена по 3-м основным зонам интенсивности, 

на основе указанных в дневниках контроля пульсовых режимах выполнения двигательных 

действий. 

1.  Аэробная нагрузка (1 зона интенсивности); 

2. Аэробно-анаэробная нагрузка (2 зона интенсивности); 

3. Анаэробная нагрузка (3 зона интенсивности). 

Согласно анализа дневников,  установлено, что объем годовой циклической 

тренировочной нагрузки для групп 1-го года обучения, на этапе начальной подготовки,  

колеблется в пределах 1680-2035 километров, среднее значение составило 1865 километра. 

При этом: 

- объем нагрузки в 1 зоне интенсивности составил 1689 километров (90,5 %); 

- объем нагрузки во 2 зоне интенсивности 122 километра (6,5 %); 

- объем нагрузки в 3 зоне интенсивности составил 54 километра (3,0 %). 

Однако, по мнению большинства тренеров,объем тренировочной нагрузки  должен  

быть в пределах 1950-2550 километров для спортсменов 1-го года обучения, при среднем 

значении 2333 км. В структурном плане тренировочный процесс включал в себя: кроссовый 

бег- 100 %, лыжная подготовка-100%, лыжероллерная подготовка-72%, спортивные и 

подвижные игры-100%, имитационная подготовка-100%, плавание-84%, езда на велосипеде- 

47 %, тренировочные занятия на силовых тренажерах- 51 %. 

  Количественные соотношения ОФП и СПФ находились в диапазоне  80/20, хотя 

наибольшее количество  тренеров ответило, что значение 70/30  наиболее оптимальны для 

лыжников 1-го года обучения. 

По результатам первичного педагогического тестирования нами был определен тип 

моторики (двигательной предрасположенности) юных лыжников-гонщиков с последующим 

распределением их по эксперементальнымподгруппам. Для этого был использован блок 

тестов, который  включалв себя основные упражнения, определяющие направленность 

спортивной подготовки и отражающие уровень физической подготовленности юных 

спортсменов:  прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине, бег 30, 60 

метров, 12 минутный бег, упражнение «лягушка» за 30 секунд, прохождение 3-х 

километрового круга с соревновательной скоростью, наклон вперед. 

Реализация разработанных экспериментальных программ  осуществлялась для каждой 

отдельно взятой подгруппы с учетом выше указанных возрастных психологических и других 

индивидуальных особенностей юных лыжников. 

В основу формирования экспериментальных подгрупп нами был положен принцип 

индивидуального нормирования тренировочной нагрузки. 

Экспериментальная группа состоит из 3-х подгрупп: «A» - (10 чел)- «выносливые», «Б» 

- (8 чел.) - спортсмены, со скоростно-силовой направленностью, «В»- 12 чел.) - спортсмены, 

с относительно равномерной направленностью развития физических качеств, контрольная 

группа насчитывала 10 человек, здесь тренировочные занятия  проводились в соответствии с 

общеобразовательной программой «Лыжные гонки».  Юные спортсмены, как в 

экспериментальной, так и контрольной группе были относительно равны по уровню 

физической подготовленности. 

Разработанный нами экспериментальный план годичной подготовки был построен в 

соответствии с принципом индивидуализации подготовки. Он состоял из 3-х отдельных 

планов для 3-х экспериментальных подгрупп, каждый из которых носит свою 

направленность и имеет ряд  особенностей. Занятия проводились 1 раз в день 3-5 раз в 

неделю на всех этапах годичной системы подготовки.Тренировочный процесс строился в 

соответствии с направленностью на развитие  основных физических качеств, необходимых 



230 

 

юным лыжникам-гонщикам.  

Так,в экспериментальной подгруппе «А» в годичной системе подготовки, 60 % времени 

отводится на развитие качества выносливости, 20 % времени на развитие скоростно-силовых 

качеств, 20 % времени на собственную скорость, и по 5 % отводится на дальнейшее 

совершенствование гибкости и ловкости. 

Для подгруппы «Б» на долю развития качества выносливости отводится 40% времени, 

30 % на дальнейшее развитие силовых способностей, 20 % времени на совершенствование 

скоростного потенциала, и по 5 % времени на реализацию гибкости и ловкости. 

В подгруппе «В» тренировочные нагрузки распределялись следующим образом: 50 % 

времени отводится на развитее качества выносливости, по 20 % на совершенствование силы 

и скоростных показателей, и по 5 % времени на реализацию гибкости и ловкости. 

Из приведенного выше экспериментального плана (подгруппа «А»), видно, что общий 

объем циклической нагрузки основных средств тренировки составляет 2367 километров. По 

зонам интенсивности она распределялась следующим образом: 

- объем нагрузки в 1  зоне интенсивности составляет 2117 км (89,4 %); 

- объем нагрузки во2 зоне интенсивности составляет 186 км (7,5 %); 

- объем нагрузки в 3 зоне интенсивности составляет 74 км (3,1 %). 

Объем годовой нагрузки основных средств тренировки юных лыжников гонщиков 

(группа «Б») составляет 2244 километра: 

- объем нагрузки в 1  зоне интенсивности составляет 1885 км (84 %); 

- объем нагрузки во2 зоне интенсивности составляет 271 км (12,1 %); 

- объем нагрузки в 3 зоне интенсивности составляет 70 км (3,9 %). 

Объем годовой тренировочной нагрузки для группы юных лыжников гонщиков с 

относительно равномерным развитием основных двигательных качеств (группа «В») 

составил 2299 километров: 

- объем нагрузки в 1 зоне интенсивности составляет 2020км (87,7 %); 

- объем нагрузки во 2  зоне интенсивности составляет 217 км (9,3 %); 

- объем нагрузки в 3 зоне интенсивности составляет 68 км (3%). 

Такое экспериментальное распределение нагрузок различной интенсивности не 

случайно, и обусловлено данными, полученными в результате анализа литературных 

источников и проведения педагогического тестирования [4, 5, 6]. 
 

Таблица 1- Показатели общей и специальной подготовленности юных лыжников 

гонщиков после окончания эксперимента (X±m, t-критерий Стьюдента) 

№ Контрольные упражнения Экспериментальная 

группа (средние 

величины) 

Контрольная 

Группа 

t-критерий 

различий Э и К. 

групп 

1. Прыжок  в дл. с места (см.) 205,32±5,81 198,54±7,82 3,58 

2. Подтягивание (раз) 9,01±2,59 8,43±2,77 0,06 

3. Бег 30 м. с/х. (с.) 4,03±0,11 4,12±0,13 1,94 

4. Бег 1000м. (с.) 212,24±8,14 221,84±9,34 4,26 

5. 12-ти минутный бег (м.) 2978,03±65,12 2956,16±53,03 1,49 

6. Упр. «лягушка» 32,6±0,32 28,7±0,54 6,29 

7. Лыжная гонка 3 км. 905,8±13,6 846,4±15,8 2,85 

8. Наклон вперед 3,9±0,12 3,4±015 2,77 
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В результате педагогического эксперимента, во всех 3-х экспериментальных 

подгруппах произошли положительные изменения. Так, в подгруппе «А», где 

тренировочный процесс строился с акцентом наибольшего воздействия на качество 

выносливости (в основном специальной) достоверно увеличились результаты в 6-ти из 8-ми 

упражнений;  в подгруппе «Б», где наблюдалось  наибольшее увеличение скоростно-силовых 

показателей на фоне прироста остальных,достоверно улучшились результаты во всех 

упражнениях, в подгруппе «В», гденаблюдалось наиболее равномерное воздействие на все 

основные физические качества,достоверно улучшились результаты в 7-ми тестовых 

упражнениях из 8-ми. 

Положительное изменение результатов основных тестовых упражнений в контрольной 

группе, где тренировочная работа проводилась с   превалированием беговой подготовки,  

позволят констатировать о приросте показателей общей и специальной подготовленности. 

Однако изменения не столь существенны, а в 5-ти из 8-ми упражнений не наблюдается 

достоверного прироста показателей, что говорит о  меньшей результативности  

использованной тренировочной методики. 

   Таким образом, проведенное нами исследование показало, что предложенная нами 

экспериментальная методика распределения физических нагрузок в годичном цикле 

тренировок наиболее эффективна по сравнению с контрольной группой (P<0,01). 
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ПСИХОНЕВРОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

Психоневрологиялық құбылыс мүгедектің тұлғалық – психоневралогиялық бейімделуі 

ретінде, сонымен қатар қоғамның мүгедектік мәселесін эмоционалды-психологиялық 

қабылдауы ретінде де бейнеленеді. Мүгедектер мен зейнеткерлер халықтың аз ынталанған 

тобына жатады және қоғамның аз қорғалған, әлеуметтік әлсіз бөлігі болып табылады. Бұл, ең 

алдымен, мүгедектікке әкелген, аурумен шақырылған, олардың физикалық жағдайының 

кемшіліктеріне байланысты. Одан басқа, бұл топтардың әлеуметтік қорғалағандығы, көп 

мөлшерде, олардың қоғамға қарым-қатынасын қалыптастыратын және олармен байланысты 

қиындататын психологиялық фактордың бар болуымен байланысты. Психологиялық 

мәселелер мүгедектердің сыртқы әлемнен алшақтауы кезінде пайда болады. Мүгедектер 

әлемі өз алдына бейнелі. Бұл жердің өз белгілері, өз бағалауы, өз заңдары бар [1]. 

Психоневралогиялық ауырулар түрлері алуан көп солардын ішінде 

шизофрения.Шизофренияның этиологиясы мен патогенезі жеке нозологиялық бірлік ретінде 

бөлінгеннен кейінгі арнайы оқудың пәніне айналды. Э.Креплин шизофрения токсикоз, 

әсіресе, жыныс бездерінің қызметінің бұзылысынан болады деп санады. Шизофренияның 
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токсикалық табиғатты идеясы кейінгі бірнеше зерттеулерде де жалғасын тапты. Сөйтіп, 

шизофренияның дамуын белок алмасуы бұзылысы мен науқас организмінде азот өнімдерінің 

жиналуымен байланыстырды. Бірнеше онжылдықтар бұрын шизофренияның токсикалық 

табиғатты идеясы осы аурумен науқастардың қан сарысуынан арнайы затты анықтаумен 

таныс болды. Бірақ шизофрениямен науқастарда арнайы заттың болу идеясы, мысалы 

тараксеина [Хисс Р., 1958], кейін дәлелденбеді. Шизофрениямен науқастардың қанында 

мембранотропты токсиндер анықталды. Айқын токсикалық фактор мен шизофрениялық 

процестің қатерлі болуы арасындағы кореляция анықталды. Бұл идея шизофренияның 

иммунологиялық гипотезін дамытты. Шизофрения кезіндегі жүйке жүйесіне кері әсер ететін 

активті фактор аутоантиген мен аутоантидене түзілуіне әкеледі, олар өз кезегінде ми тіндерін 

зақымдайды. Олардың саны ауру дың қатерлігіне байланысты. Соңғы кездері арнайы 

зерттеулер мен тәжірибелер арқасында шизофрения патогенезінде ОЖЖ-нің негізгі 

медиаторларының (дофамин, серотонин, норадреналин) алмасуының бұзылысы жатқаны 

анықталды. Нәтижесінде катехоламин, индол гипотезалары пайда болды. Біріншісі 

шизофрениямен науқастардың миындағы нейробиологиялық процестердің бұзылу 

механизмінде норадреналин мен дофамин дисбалансы жатқанымен түсіндіріледі. Индол 

гипотезасын ұстанушылар шизофренияның дамуын серотонин мен басқа индол 

туындыларының дисбалансымен түсіндірді. Шизофренияның дамуында тұқымқуалау 

факторларының ролі анықталды. Шизофренияның жақын туыстардың арасында даму жиілігі 

тұқымқуалау аурулары жоқ популяциялармен салыстырғанда едәуір жоғары. Сонымен, 

қазіргі уақыттағы мәліметтер шизофрения және онымен ұқсас психикалық бұзылыстар 

мультифакториальды және мүмкін болса полигенді табиғатты аурулар екенін дәлелдейді. 

Клиникалық көрінісі. Шизофрения кез келген жаста дамуы мүмкін. Бірақ жиі жас кезде 

дамиды(20-23 жас). Және кейбір шизофренияның түрлерінің дамуына арнайы «оптимальды» 

уақыт болады. Мысалы, параноидты түрі 30 жастан жоғары кезде дамиды, ал неврозға ұқсас 

бұзылыстар, ойлау бұзылысы- жасөспірім мен жас кезде. Жиі преморбидті сипаттағы 

тұлғаның ерекшеліктері анықталады. Көбіне тұйықтық, физикалық белсенділігінің төмендігі, 

тәртіптілік, қиялға бейімділік, оңаша әрекеттерге көңіл бөлу (оқу, музыка тыңдау, 

коллекциялар жинау) жатады. Көп науқастар абстракты ойлауға жоғары қабілеттілікті 

көрсетеді, нақты ғылымды оңай меңгереді (физика, математика). Аурудың алғаш пайда 

болғанын науқастың қалыпты өмір салтының өзгерісі көрсетеді. Ол өзінің бұрынғы сүйікті 

жұмыстарын ұмытады, туыстары мен достарына көз қарасын бірден өзгертеді. Бұрын тән 

болмаған қызығушылықтар пайда болады: философияға, дінге, этикаға, космологияға. 

Кейбір науқастар өзінің денсаулығына өте қатты мазаңдайды, ипохондриялықты көрсетеді, 

басқалары өздерін асоциальды ұстайды. Бұл процесс бұрынғы қоғамдық байланыстарының 

үзіліп, өршімелі аутизм дамуымен жүреді. Манифестті кезеңнің белгілері көптеген 

клиникалық көріністерімен ерекшеленеді. Ойлаудың бұзылысы шизофренияға ең тән белгі. 

Науқастар жиі басқарылмайтын ойлар легіне, ойлардың тоқтауына, «бітелуіне», 

параллельдігіне шағымданады. Осы құбылыстар науқасқа әңгімелесіп отырған адамды, 

оқығанды түсінуге кедергі болады. Жеке сөйлемдерден, сөздерден ерекше символды 

ойларды қағып алу, жаңа сөздерді шығару (неологизм) тән. Мәнсіз даналықпен айналысуға, 

ой толғауға (көп сөйлеу) бейімділік тән. Ауыр жағдайларда сөйлеу байланыссыздығы 

дамиды.Эмоционалдық бұзылыстар туыстарға бауыр басу мен жан ашу сезімдерін 

жоғалтумен басталады. Кейде ол туыстарды жек көрумен, қатыгез қатынаспен көрінеді. 

Уақыт өткен сайын сүйікті ісіне қызығушылық толығымен жойылады. Науқастар олақ 

болады, тіпті қарапайым тазалықты да сақтамайды. Науқастың міне-құлқы да айтарлықтай 

өзгереді. Тұйықтық ерте дамиды, туыстармен ғана емес, достарымен де байланыс үзіледі. 

Науқастар күтпеген қылықтарды жасайды, сөйлеу мәнері мен бетті қимылдату өзгереді. 

Бұлардың барлығы таныстарын таң қалдырады. Шизофренияға типті және әртүрлі 

сенестопатиялар тән. Сенестопатиялар ерсі, ерекше сипатта болады. Қабылдаудың бұзылысы 

есту галлюцинациясымен (жиі жалған галлюцинация) көрінеді. Бірақ кейде тактильді, иіс 

сезу, көру галлюцинациялары дамуы мүмкін. Аурудың типтік көрінісіне сандырақтың 
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әртүрлі түрлері жатады- паранойялды, паранойдты, парафренді. Әсер ету сандырағы жиі 

псевдогаллюцинациямен бірге жүреді- Кандинский-Клерамбо синдромы. Қимыл-жігер 

бұзылыстары әртүрлі көріністермен жүреді. Ырықты қызметтің ең айқын бұзылысына 

кататоникалық синдром жатады, ол ступор мен қозумен көрінеді. Ступорлы жағдай 

кататоникалық қозу мен импульсивті қылықтармен үзілуі мүмкін. Кататоникалық синдром 

люцидті және онейроидты болып екіге бөлінеді. Люцидті кататония аурудың жағымсыз 

ағымын білдіреді және паранойдты шизофренияның соңғы кезеңдерінде жиі кездеседі. 

Онейроидты кататония аурудың жеделдігін көрсетеді және жиі реммисиямен аяқталады. 

Науқаста 1 сұраққа 2 пікір, 2 шешім болады (амбиваленттілік). Ол науқасқа дұрыс 

қимылдауға кедергі болады. Жиі ерік-жігері төмен болады (энергетикалық потенциалының 

редукциясы), ол әлсіздік, апатиямен аяқталады. Параноидты түрі басқалардан жиі кездеседі. 

Аурудың кенет өзгеру белгілерімен қоса (аутизм, ойды құрастудың бұзылуы, эмоцияның 

төмендеуі мен орынсыздығы) осы түрдің клиникасының негізгі көрінісіне сандырақ жатады. 

Аурудың ағымы паранойялды, параноидты, парафренды синдромдар реттілігімен жүреді. 

Ауру жас және ересек кезеңде дамиды (25-40 жас). Эмоционалдық ақау көп жағдайда 

біртіндеп ұлғаяды және науқас туыстарымен байланысты ұзақ уақыт сақтайды. Көптеген 

науқастар ұзақ уақытқа еңбекке қабілеттілігін сақтайды, жанұясын сақтайды. Ауру ерте 

басталса сонша қатерлі ағымды болады. Гебефрендік түрі - шизофренияның ең қатерлі 

түрлерінің бірі. Оның негізгі көрінісі- гебефрендік синдром. Диагноз балалық және ерсіз 

қимылдардың, ақымақтық түріндегі қозудың анықталуына негізделеді. Көңіл күйі бос, 

продуктивсіз эйфориямен, орынсыз күлкімен, агрессия, мәнсіз бұзылыстар, түсінбеушілік 

ұстамаларымен алмасады. Сөз сөйлеу реттілікті жоғалтады, қайталауларға, неологизмдерге 

толады, жиі сыни ұрысумен бірге жүреді. Іс-әрекеті қырсықтық пен негативизмге толы 

бағытсыз белсенділіктен тұрады. Науқастар қарапайым мәселелерді шеше алмайтын 

жағдайға жетеді, сондықтан үнемі бақылау мен күтуді қажет етеді. Ауру жасөспірім кезінде 

дамиды (13-15 жас) кейін ремиссиясыз өтеді.науқастар жұмысқа тұрмай мүгедек болып 

қалады. Кататониялық түрі көбіне қимыл бұзылысымен сипатталды. Кататониялық ступор 

ұзаққа созылған ыңғайсыз, ерсіз, табиғи қалыпқа жатпайтын қалыпта тұрумен, 

шаршамаумен ерекшелінеді. Мысалы, басын жастықтан көтеріп жату (ауалы жастық 

синдромы), басты халатпен, жапқышпен жабу(капюшон синдромы). Бұл кезде бұлшық ет 

тонусы өте жоғары болады. Бұл науқастарға керек қалыпты алып, ұзақ сақтауына 

көмектеседі (каталепсия- балауызды ептілік). Науқастарға негативизм (ұсынысты, тілекке 

қарама-қарсы қимылды орындаудан бас тарту) мен мутизм (әңгімелесушінің сөзі мен 

бұйрығын түсіне алса да сөйлеудің толық жоғалуы) тән. Қимылсыздық стереотирті 

қозғалыспен- кататоникалық қозумен үзіледі. Кататонияның басқа көріністеріне 

әңгімелесушінің қимылын, пікір қайталау(эхопраксия, эхомимия, эхолалия), пассивті бағыну 

(нақты бұйрықты алғанынша қимылдамау) жатады. Қарапайым түрі толық негативті 

симптоматикамен көрінеді. Ең жиі өршімелі апатико-абулиялық ақау кездеседі. Аурудың 

басында оқудан, жұмыстан бас тартады, қаңғыруға бейім болады, достары мен жанұясынан 

ажырайды. Кейін науқастар қоршаған ортада болып жатқан оқиғаларға мүлдем араласпайды, 

суық, эгоист болып кетеді; жинақтаған білім қорын жоғалтады, яғни интеллектің бұзылысын 

көрсетеді («шизофрениялық ақыл кемістігі»). Бұл түрге жасөспірім мен жастық кезде даму 

тән болады: ремиссиялық ағым, жылдам өршу, ерде мүгедектікке әкелу. Қарапайым 

шизофрения, гебефрения, люцидтік кататония ең қатерлі варианттарға жатады. 

Шизофренияның ағымы. Ағымның типтері. А.А. Снежневскийдің жіктемесі бойынша 3 

негізгі тип кездеседі: үзіліссіз, ұстамалы-прогредиентті, реккурентті. Үзіліссіз тип құрамына 

баяу былжырдан ауыр рогредиенттіге дейін жатады. Осы тип кезіндегі синдромдық спектрге 

невроз және психопатияға ұқсас синдромдар, сондай-ақ галлюцинаторлық, сандырақтық, 

кататониялық синдромдар атады. Ұстамалы-прогредиентті типіне үзіліссіз типтегі 

синдромдардың айқындалған қосарласуы тән. Ұстамаларға аффективті компоненттер 

қосылуы мүмкін. Паранойялды, параноидты, галлюцинаторлы, парафренды ұстамалар да 

дамуы мүмкін. Реккурентті тип айқын көрінетін полиморфты ұстамалармен сипатталады- 
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таза аффективтіден сананың онейроидты күңгірттенуімен бірге кататониялық ұстама 

жатады. Көп науқастар өмірінде бір ғана жайылған ұстаманы басынан өткереді. Ұстаманың 

санына байланыссыз ауыр ақаулар бұл түрде дамымайды. Емі Психотропты препараттармен 

емдеу қазіргі кездегі психикалық бұзылыстары айқын науқастарды емдеудің ең негізгі түрі 

болып саналады. Сандырақ, галлюцинация басым, қозу жағдайындағы айқын психикалық 

бұзылыстар кезінде нейролептиктерді қолданады- галоперидол, аминазин, трифтазин, 

азалептин және т.б. Кататоникалық симптоматика кезінде- этаперазин, мажептил, френолон, 

эглонил қолданылады. Шизофрения мен созылмалы сандырақтық бұзылыстар ұзақ емді 

қажет етеді. Бұл жағдайларда ұзақ әсерлі нейролептиктер қолданылады- модитен-депо, 

галоперидол-деканоат (инъекция 3-4 аптада 1 рет). Дозаны индивидуалды таңдайды және 

жеке сезімталдыққа байланысты ерекшеленуі мүмкін. Нейролептиктерді қабылдап жүрген, 

әсіресе, жо,ары дозаны, науқастарда неврологиялық кері әсер- нейролептикалық синдром 

дамиды: жалпы бұлшық еттік құрысумен, тремормен, жеке бұлшық еттердің спазмымен, бір 

орында отыра алмаумен, гиперкинездермен көрінетін дәрілік паркинсонизм дамиды. Бұл 

асқыныстарды алдын алу үшін антипаркинсондық ем- циклодол, акинетон және 

бензодиазепинді транквилизаторлар мен ноотропты препараттар қолданылады. Невроз – 

өмірдегі жағымсыз жағдайларға тұлғаның реакциясы. Осы реакция нәтижесінде тұлға 

бұзылысы, сана және ес бұзылысы туындайды. Невроздардың келесі түрлері бар: 

неврастения, есіріктік невроз, жабыспалы қалып күй неврозы. Балалар неврозының 

этиологиясы: психикалық травма, биологиялық факторлар, психикалық факторлар, 

әлеуметтік факторлар. Невроз аурулары психогенияныд ең көп тараған түрі болып табылады. 

Невроздың ең бір елеулі ерекшелігі әдетте өзгеше дөрекі психозға, бейнелеуші, танымдық 

әрекеттің айқын бұзылуына соқтырмайтын, демек, мінез-кұлыктың айқын білінетін дұрыс 

емес күйлерін өзімен бірге тудырмайтын аурулы күйдің пайда болуы саналады. Дегенмен, 

бұл ауруда ағзаның үйреншікті қызметі едәуір қиындайды. Қоршаған ортаның өзгеруіне 

байланысты оның әдеттегі нәзік тепе-теңдігі қиындайды. Невроздық симптомдардың 

клиникасы өте алуан түрлі, соған орай, невроздың сипатымен ғана емес, сондай-ақ оның 

даму сатысымен де сипатталады. Невроздар невроздық реакциялар: 1) неврастения; 2) 

истерия; 3) жабысқақ күйлердің неврозы болып бөлінеді. Невроздық күйлердің аралас 

көріністерінің де болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда белгілі бір невроздың диагнозы 

клиникалық жағынан басым жетекші синдромға қойылады. Неврастения адамға психикалық 

жарақаттық факторлар ықпал еткенде, бірақ үлкен күшпен емес, ұзаққа созылатын жағдайда, 

кейде бірнеше жыл бойына әсер еткенде болады. Үнемі психикалық зорлануды тудыратын 

мұндай жарақатты күй, мысалы, жанұядағы жиі болатын қолайсыздықтарға байланысты, сол 

сияқты жұмыстағы шиеленіскен қарым-қатынастан, жеке өмірдің сәтсіздігінен пайда болуы 

мүмкін. Неврастения ауруы негізінен 20-дан 40 жаска дейінгі адамдарда кездеседі. 

Әйелдерге карағанда еркектер жиі ауырады. Бұған тән симптом ашушаңдық болып 

табылады. Неврастениямен ауырған адам толқи бастап, бұрын өзі назар аудармаған ұсақ-

түйектерді өз бойынан таба бастайды. Көшедегі шу, біреудің катты әңгімелескені, күлгені, 

кенет шыққан дыбыс, тіпті маңайдағылардың біреуінің түрі де – осының бәрі тітіркенуді 

туғызады. Ауру өзін ұстай алмайды, ашуланады, мақайындағыларға айқайлайды немесе 

жылапсықтайды. Бұл жағдайда әсерлену күші ете үлкен болмайды. Ашулану куйі сабасына 

тусу күйімен ауысады. Тітіркену әлсіздігі аталатын мұндай күй неврастениямен 

ауыратындарға өте тән болып келеді. Олардың ашулануы да, ашуларының басылуы да өте 

тез болады. Сол сияқты ұйқының бұзылуы да айрықша тән болып келеді. Ұйқы әдетте терең 

емес, үстіртін келеді, қымқиғаш түстер керіп, таяуда болған оқиғалар көрінісі пайда болады. 

Симптомдардың осындай бірыңғай болмауы неврастенияны екі түрге – ашуланғыштық және 

сарыуайымшылдық деген түрлерге бөлуге негіз береді. Жоғары дамыған жануарларда 

тәжірибе жасау жолымен алынған невроз тудыратын деректерді ескере отырып, И.П.Павлов 

неврастенияның осы аталған екі түріне алғаш рет патегенетикалық жағынан түсінік берді. 

Сонымен бірге мынадай да көзқарас бар: неврастения клиникасындағы айырмашылық 

дербес түрдің көріну; түріндегі емес, белгілі бір аурулық процестің әр түрлі сатыдағы 
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көрінісі болып табылады. Истерия жедел, сондай-ақ азды-көпті әсер етуші әр түрлі 

психикалық тұрғыдан жарақаттаушы факторлардың ықпал етуімен пайда болады. 

Истериялық невроз патологиялық сипаттағы белгілері бар адамдарда тез пайда болады. 

Невроз түріндегі истерия белгілі бір жарақатты жағдайға реакция ретінде бұған дейін 

ешқандай истериялық белгісі болмаған адамда пайда болуы мүмкін. Истериялық невроз 

жастық шақта, бірақ көбінесе, әйелдерде жиі кездеседі. Бірақ бұл аурумен еркектер де аз 

ауырмайды. Истерияның негізгі белгілерінің бірі – үлкен сенгіштік пен аурудың өзін-өзі 

сендіруі. Осыдан келіп, симптоматикасындағы әдеттен тыс алуан түрліліктің болуы кеп 

шығады. Алуан түрлі истериялык, симптомдардың бәрін аурулардың мынадай топтары 

байқалатын схемаға бөлуге болады: 1) қимылдық кесел; 2) сенсорлық бұзылыстар мен 

сезімталдықтың бұзылуы; 3) вегетациялық бұзылыс-тар; 4) психикалық кеселдер. Ауру 

клиникасында бұл кеселдердің нағыз алуан түрде ұштасып келуі кездеседі. Қимылдық 

бұзылыстар. Истериялық талма, сол сияқты әр алуан түрдегі сал, парез, гиперкинез және 

басқалар түрінде көрінеді. Тірек-қимыл аппараты толық сақталғанның өзінде жүре алмауы 

мүмкін. Жүре алмайтын ауру тесекте жатып, аяғын қимылдата алады, аяғымен кез келген 

қозғалыс туғыза алады. Бірақ аяғынан тұруы мұң екен, босаңсып кетіп, адамның қолдарына 

сүйеніп қалады, сейтіп, өз аяғымен тұра алмайды. Кейде жүре алмайтын ауру мүлде 

тұрмастан төсекте бірнеше жыл өткізеді. Истериялық афонияның негізіне дауыс 

байланыстарының сал болуы жатады. Истерияға әр түрлі селкілдеген қимыл ретіндегі 

гиперкинездер тән болып келеді; Сенсорлық бұзылыстар немесе сезімталдықтың бұзылуы. 

Психикалық жарақат салдарынан истериялық соқырлық, меңіреулік, иіс, дәм сезімінің 

жоғалуы сияқты кез келген бұзылыстар пайда болуы мүмкін. Истериялық, ауырсынулар 

дененің әр түрлі бөліктерінде бас ауруы, ішкі ағзалардағы әр түрлі аурулар түрінде тұрақты 

орын алады да қарқындылығы жағынан да, сондай-ақ ұзақтығы жағынан да әр түрлі болып 

келеді. Вегетативтік бұзылыстар. Истерия кезінде тамақтың қысылып қалуы, өңештен астың 

журмеуі, ауа жетіспеушілікті сезіну, зәр жіберудің тежелуі, тегіс бұлшық еттің түйілуіне 

байланысты іс жүрмеу мен басқа да кеселдер кездеседі. Асқазан жолдарының қандай бір 

болмасын ауруына ішкі бас суйек қысымының жоғарылауына байланыссыз, бірақ қақпаның 

түйілуіне қатысты болатын истериялық құсу да байқалады. Мұндай құсу ас қабылдаған кез 

келген сәтте басталуы мүмкін, кейде асты көрген кезде де құсады, бірақ соған қарамастан 

әдетте шаршау сезімі мен жүдеуді туғызбайды [2]. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 

 

Основными факторами в развитии хронического пиелонефрита являются внедрение 

инфекций в почку, повреждение почечной ткани бактериями, эндотоксинами и развитие 

инфекционных воспалений. Имеют значение также и другие факторы: общее состояние 

организма, гиповитаминозы, переохлаждение, переутомление, длительные статические 

нагрузки, наличие очагов хронической инфекции, сахарный диабет.В настоящее время 

имеется достаточно много сведений об этиологии и патогенезе заболевания, исследований о 

патоморфологических изменениях в мочевыделительной системе у больных. На этом фоне 

результаты лечения и реабилитации не являются достаточно эффективными. Поэтому 
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особую актуальность приобретают всевозможные попытки улучшить исходы лечения, 

расширить диапазон помощи больным, в данном случае в лечебной физкультуре. 

Пиелонефрит (от греч. pýelos - лоханка и nephrós - почка)- наиболее частое из 

воспалительных заболеваний мочевыделительной системы. Он составляет 65-70% от всех 

воспалительных заболеваний мочеполовых органов. 

Пиелонефрит (как и любая другая болезнь) возникает от совокупности различных 

факторов. Эти факторы приводят к сбою в работе определённых отделов головного мозга и 

нарушению нейронных связей.Диагностируется пиелонефрит хронического и острого типа. 

Патология поражает людей всех возрастов; у женщин и девочек заболевание регистрируется 

в разы чаще, чем у мальчиков и мужчин. Прямые причины хронического и острого 

пиелонефрита – различные микроорганизмы. Чаще всего это кишечная палочка [3].Другие 

причины воспаления почек – это проникновение в них инфекций гематогенным путём (через 

кровь). В этом случае пиелонефрит именуется нисходящим[4]. 

Внешняя среда и хронический пиелонефрит 

Этиологическим фактором, вызывающим хронический пиелонефрит, является 

микробная флора. Преимущественно это колибациллярные бактерии (паракишечная и 

кишечная палочка), энтерококки, протей, стафилококки, синегнойная палочка, стрептококки 

и их микробные ассоциации. Особую роль в развитии хронического пиелонефрита играют L-

формы бактерий, образующиеся в результате неэффективной антимикробной терапии и 

изменений рН среды. Подобные микроорганизмы отличаются резистентностью к терапии, 

трудностью идентификации, способностью длительно сохраняться в межуточной ткани и 

активизироваться под воздействием определенных условий [5]. 

Не последнюю роль в развитии пиелонефрита, как и других заболеваний почек играет 

плохая экология. Особенно вредная для мочевыделительной системы загрязненная вода. 

Основными источниками загрязнения водоемов являются:атмосферные осадки, содержащие 

загрязняющие вещества промышленного происхождения, которые вымываются из 

атмосферы;городские сточные воды (бытовые, канализационные стоки, содержащие вредные 

для здоровья синтетические моющие средства и др.);промышленные сточные 

воды;сельскохозяйственные сточные воды (отходы животноводческих комплексов, смыв с 

полей удобрений и пестицидов дождями и весенними талыми водами и др.).Наиболее 

значимую долю загрязнения водоемов составляют промышленные сточные воды, половина 

объема которых (по данным отечественных природоохранных служб) сбрасывается в 

водоемы без очистки, а большая часть второй половины – в недостаточно очищенном виде. 

Поэтому почти все реки загрязнены нефтепродуктами, тяжелыми металлами, органическими 

и минеральными соединениями. 

Очень опасны как для человека, так и для природных экосистем поступающие с 

бытовыми стоками синтетические моющие средства, которые благодаря вспениванию 

препятствуют поступлению кислорода в воду. Экологически опасны не только токсичные 

вещества, содержащиеся в сточных водах. Мелкодисперсные волокна, выбрасываемые 

предприятиями по производству строительных и других материалов, способны забивать 

дыхательные системы водных организмов и вызывать их гибель. Большую опасность для 

экосистем водоемов со стоячей водой представляет накопление в них органики, 

поступающей с сельскохозяйственными (и особенно животноводческими) стоками, 

содержащими биогенные элементы, в том числе азот и фосфор. В результате в водоеме 

развивается процесс эвтрофикации, т.е. повышения биологической продуктивности водных 

объектов вследствие накопления биогенных элементов, сопровождающейся так называемым 

цветением воды из-за массового размножения фитопланктона, сине-зеленых водорослей и 

высших водных растений. В результате вода становится непригодной для жизни. 

Лечебная физкультура (ЛФК) 

Физическая активность – одно из важных условий жизни и развития человека. Ее 

следует рассматривать как биологический раздражитель, стимулирующий процессы роста, 

развития и формирования организма. 
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Физическая активность зависит от функциональных возможностей пациента, его 

возраста, пола и здоровья.Физические упражнения (тренировка) приводят к развитию 

функциональной адаптации. Физическая активность с учетом социально-бытовых условий, 

экологии и других факторов изменяет реактивность, приспособляемость организма. 

Профилактический и лечебный эффект при дозированной тренировке возможен при 

соблюдении ряда принципов: систематичности, регулярности, длительности, дозировании 

нагрузок, индивидуализации.В зависимости от состояния здоровья пациент использует 

различные средства физической культуры и спорта, а при отклонениях в состоянии здоровья 

– лечебную физкультуру (ЛФК). ЛФК в данном случае является методом функциональной 

терапии [6].Лечебная физкультура применяется в различных формах: гигиеническая 

гимнастика, лечебная гимнастика, подвижные игры, различные формы ходьбы, спортивные 

развлечения. 

ЛФК при пиелонефрите. 

Занятия ЛФК начинают проводить после стихания острых явлений по мере улучшения 

общего состояния больного, прекращения резких болей и нормализации 

температуры.Лечебная физкультура при пиелонефрите является средством патогенетической 

терапии, позволяющей уменьшить воспалительные изменения в почечной ткани, улучшить и 

нормализовать состояние почечной функции.Основные задачи ЛФК при 

пиелонефрите:обеспечить полноценное кровообращение в почках;улучшить отток мочи и 

уменьшить застойные явления в мочевыделительной системе;повысить неспецифическую 

сопротивляемость организма;улучшить регуляцию обменных процессов;нормализовать 

артериальное давление;сохранить и восстановить нормальную физическую 

работоспособность. 

В занятия ЛФК при пиелонефрите включают общеразвивающие упражнения из 

исходных положений стоя, лежа и сидя с умеренной физической нагрузкой. Из специальных 

упражнений используют диафрагмальное дыхание и упражнения в расслаблении. Для 

устранения застойных явлений в мочевыделительной системе целесообразно включать 

поглаживающий массаж и элементы вибрации области живота [7].Упражнения для мышц 

брюшного пресса включают с осторожностью, избегая увеличения внутрибрюшного 

давления и, особенно, натуживания. Темп выполнения большинства упражнений медленный 

и средний, движения плавные, без рывков.Массаж при пиелонефрите: массируют спину, 

поясничную область, ягодицы, живот и нижние конечности с применением гиперемирующих 

мазей. Исключаются ударные приемы. Продолжительность массажа 8—10 мин, курс 10—15 

процедур. При хроническом пиелонефрите показан ручной массаж и массаж щетками в 

ванне (температура воды не ниже 38°С), 2—3 процедуры в неделю[8]. 

Курс упражнений: 

1) Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты, стопы расставлены на 

расстояние чуть шире плеч. После глубокого вдоха на выдохе поочередно наклонять голени 

внутрь, доставая матрац (15—20 раз). 

2) Исходное положение - то же, стопы вместе. После глубокого вдоха наклонить 

колени то в одну, то в другую сторону (15—20 раз). 

3) Исходное положение - то же, ноги согнуты, слегка расставлены, руки согнуты в 

локтевых суставах. Опираясь на стопы, плечи и локти, после вдоха на выдохе приподнимать 

и опускать таз. 

4) Исходное положение - то же. Мешочек с песком на животе (то в верхней, то в 

нижней части живота). На выдохе поднять его как можно выше, на вдохе опустить. 

5) Исходное положение - то же. После глубокого вдоха на выдохе попеременное 

поднимание прямой ноги с круговыми вращениями в тазобедренном суставе то в одну, то в 

другую сторону. 

6) Исходное положение - лежа на левом, затем на правом боку, ноги согнуты в 

коленных и тазобедренных суставах. На выдохе отвести ногу назад, постепенно увеличивая 

амплитуду отведения ноги и уменьшая угол сгибания. 
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7) Исходное положение - лежа на спине, руки вдоль туловища, перекрестное движение 
прямых ног (правая над левой, левая над правой). 

8) Исходное положение - лежа на спине, ноги вытянуты и максимально разведены в 
стороны, стопы помещены в петли из эластичных бинтов, закрепленных за спинку кровати. 

Сведение ног с сопротивлением. То же в обратную сторону при сведенных ногах, разводить 

их с сопротивлением. 

9) Исходное положение – то же. Между внутренними сводами стопы медицинбол 

массой от 2-3 до 5 кг. После глубокого вдоха на выдохе поднять мяч до угла 15—20°. 

10) Исходное положение – сидя, откинувшись на спинку стула, руками взяться за 

сиденье стула. После глубокого вдоха на выдохе, опираясь на руки и ноги, приподнять таз, 

вернуться в Исходное положение – вдох. 

11) Исходное положение - сидя на стуле. После глубокого вдоха на выдохе подтянуть 
ногу, согнутую в коленном и тазобедренном суставе, к брюшной и грудной стенке. 

12) Исходное положение – то же. Полное разгибание туловища назад с последующим 

возвращением в Исходное положение (ноги фиксировать). 

13) Исходное положение – сидя, руки вдоль туловища, ноги вместе. После глубокого 

вдоха попеременные наклоны туловища вправо и влево с поднятой вверх рукой 

(противоположной наклону туловища). 

14) Исходное положение – сидя, ноги расставлены чуть шире плеч. После глубокого 

вдоха наклоны туловища вперед, доставая поочередно носок правой и левой ноги. Наклон 

вперед, доставая кистями рук пола. 

15) Исходное положение – стоя, держась за спинку стула. После глубокого вдоха на 

выдохе попеременное отведение ног в сторону и назад. 

16) Исходное положение – то же. После глубокого вдоха на выдохе попеременное 

вращение ног в тазобедренном суставе (колено чуть согнуто) вправо и влево. 

17) Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот 

туловища вправо и влево. 

18) Исходное положение - стоя. Ходьба, на 2-3 шага - вдох, на 4-5 шагов – выдох, ходьба с 

поворотами туловища, после вдоха на выдохе, выбрасывая левую ногу, сделать умеренно резкий 

поворот туловища влево с одновременным махом обеих рук влево, то же вправо. 

19) Исходное положение - стоя, ноги широко расставлены, руки за головой «в замке». 
Разведя плечи в стороны, отвести голову назад, максимально свести лопатки вдох, на 

медленном выдохе опустить голову и наклонить туловище вперед и расслабиться. 

Лечение больных пиелонефритом должно быть комплексным.При хроническом 

пиелонефрите необходимы ликвидация активного воспалительного процесса, устранение 

возможности повторных атак, длительное диспансерное наблюдение за больным. Для 

достижения этих целей должны использоваться как этиотропная, так и патогенетическая 

терапия. В борьбе с инфекцией также не следует забывать о повышении сопротивляемости 

организма.Лечебно физическая культура при пиелонефрите – необходимая вещь, ведь, в 

сочетании с медикаментозными способами лечения, она может творить чудеса и ставить 

пациента на ноги в кратчайшие сроки.К сожалению, лечебная физкультура практически не 

используется при заболеваниях органов мочевыделения. Используется только 

общеукрепляющая лечебная гимнастика, так как пиелонефрит (от греческого pyelos - 

лоханка и nefros – почка) – это воспаление почечных лоханок, осложненное воспалением 

почек вследствие проникновения возбудителей воспалительного процесса из почечной 

лоханки в ткань почки.  

И хотя лечебная физкультура очень действенное и эффективное средство борьбы с 

заболеваниями, к ней относятся, к сожалению, как к методике, не дающей положительных 

результатов (при пиелонефрите) кроме временного улучшения общего состояния.Эффект от 

занятий лечебной физкультурой при пиелонефрите будет, но только в том случае, если 

заниматься регулярно. Регулярные занятия лечебной физкультурой и медикаментозная 

терапия в правильном сочетании помогут встать на ноги и победить болезнь. 
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ӘОЖ 376.1 

БАЙЧИНОВ Р.Т., КОККОЗЕВА К.Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ИНСУЛЬТТЕН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕ НАУҚАСТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН 

ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ ОҢАЛТУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ 

 

Соңғы онжылдықта инсульт алған науқастар санының артуы байқалып келеді, ал бұл 

инсульттен кейінгі кезеңде науқастардың бұзылыстарын, әлеуметтік байланыстары мен 

кәсіби дағдыларын қалпына келтіруге, олардың қоғамға қайта қосылуына және еңбекке қайта 

араласуына жағдай жасауға бағытталған өзектімедициналық-әлеуметтік мәселеге айналып 

отыр. 

Қазақстандық инсультолог М. Ибрагимовтың мәліметтері негізінде елімізде инсульт 

алған науқастар саны 2013 жылғы мәліметтер бойынша 40 мыңға жуық адамды құраған, ал 

бұл 2012 жылғымен салыстырғанда 5%-ға артқан.  

С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің профессоры, 

«Neuroscienes» қазақ ұлттық неврологтар ассоциациясының президенті С. Каменованың 2015 

жылғы зерттеулері бойынша инсульт алатын адамдар саны әр облыста 1000 адамға шаққанда 

2,5-тен 3,7-ге дейінгі көрсеткішті берген. Сонымен қатар республика аумағында жыл сайын 

инсульт алған 49 мыңға жуық науқас тіркеуге алынған және сол науқастардың жартысына 

жуығы алғашқы бір жылда өмірден өтсе, қалғандары мүгедектер қатарына қосылып отыр.  

Еліміздегі дәрігерлердің мәліметтері бойынша инсульт алған науқастардың жасы 30-50 

және одан жоғары жас аралығын құраса, соңғы жылдардың статистикасы бойынша 

науқастардың жасы жыл санап жасарып бара жатқандығын аңғаруға болады, яғни инсульттің 

жас мөлшері 16-18 жасты көрсетіп отыр [1]. 

Инсульттен кейін оңалту – стационарда науқастарды госпитализациялау уақытымен 

шектелмейтін өте ұзақ және үздіксіз үрдіс.  

Белгілі болғандай, осы уақытқа дейін инсультен кейін науқастар ауруханада бір айдан 

артық оңалтудан өткен. Қазіргі кезде бұл үрдіс 7-10 күнге дейін ғана созылады. Алайда, 

науқастар ұзақ уақыт оңалтуды талап етеді. Өйткені инсульттен кейінгі кезеңде оңалту 

жұмысы жан-жақты және кешенді түрде жүргізіледі. Оңалту жұмысының маңызды 

бағыттарының бірі инсульттен кейін сөйлеу тілін қайта қалпына келтіру болып табылады. 

Бүгінгі таңда инсульттен кейін сөйлеу тілін қайта қалпына келтіру өте өзекті мәселе 

болып табылады.Өкінішке орай, оңалту орталығынан шықаннан кейін де науқастар 

логопедиялық жұмысты қажет етеді. Сол себептен, аталған категориядағы науқастарды 

оңалту жұмысы ауқымды мәселе болып отыр. 

Арнайы жүргізілген зерттеулер бойынша тұжырымдар болсақ, мидың локальді 

зақымданулары нәтижесінде ауыр сөйлеу бұзылыстары пайда болады.  

Шетелдік және Ресейлік ғалымдардың (Р. Вгоса, К. Wernice, А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, 

Л.С. Цветкова, В.М. Шкловский, Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, Т.Г. Визель т.б.) зерттеулері 

бойыншаинсульттен кейін адамдардың көпшілігінде сөйлеу бұзылыстары, яғни афазия, 

http://my-pochki.ru/bolezni-pochek/pyelon/pielonefrit-u-zhenshhin.html
http://healthinfo.ua/articles/zdorovi_dom_i_ekologia/19737
http://lfk-gimnastika.com/lfk-pri-zabolevaniyakh/150-nefrit-pielonefrit
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дизартрия  кездеседі. Жалпы алғанда, инсультен кейінгі сөйлеу бұзылыстары мәселесі жан-

жақты зерттелген, қалпына келтіре оқыту бөлімдері де нақты бекітілген. Жоғарыда аталған 

ғалымдармен, одан кейін атақты нейропсихологтармен аталған сөйлеу патологиясының түрін 

жою және зерттеу құралдары мен методологиясы өңделген. Сонымен қатар, зерттеушілермен 

және практиктермен де көптеген үлес қосылған (В.К. Орфинская, В.М. Коган, В.В. Оппель, 

М.К. Бурлакова, М. Критчли, И.М. Тонконогий т.б.) [1]. 

Науқастарға арнайы мамандандырылған, нақты логопедиялық көмек көрсету 

нейрореабилитацияның негізгі бағыттарының бірін құрайды. Уақытында және сауатты 

көрсетілген логопедиялық көмек нақты бір оңалту эфектісін көрсетеді. 

Біздің ойымызша, оңалту үшін шешілетін басты мәселе – ол адамдардың сөйлеу тілін 

қайта қалпына келтіру.Осыған орай, нейрореабилитацияның қазіргі өңделген 

методологиялық және мазмұндық құндылықтарының жағдайына қарамастан оңалту жүйесін 

кеңейту, одан ары дамыту, оларды тиімді қолдана білу уақыт талабына айналып отыр.  

Логопедияда өңделген және қабылданған логопедиялық жұмыс әдістері көп 

болғанымен, инсульттен кейінгі кезеңде сөйлеу бұзылыстары кездесетін  науқастарды оңалту 

жүйесіндегі әдістер мүмкіншілігі әлі де болса толығымен қолданылмайды. Сондықтан 

инсультен кейінгі кезеңде сөйлеу бұзылыстары кездесетін насқастармен логопедиялық 

оңалту жұмыс жүйесін нақты белгілеп, кешенді негізде қолдану толыққанды нәтижелерге 

жетуге жәрдемдеседі. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде келесідегідей зерттеудің ғылыми мәселесі 

анықталды, ол – инсульттен кейінгі кезеңде науқастармен жүргізілетін логопедиялық оңалту 

жұмысының жүйесі. 

Эксперименталды жұмыс ШҚО денсаулық сақтау басқармасы «Шығыс Қазақстан 

облыстық оңалту орталығы» мекемесінің неврология бөлімінде жүргізілді. Неврологиялық 

профиль бойынша инсульттен кейінгі және нейро-хирургиялық операциядан кейінгі оңалту 

жүзеге асырылады. 

Эксперименталды жұмыс үш кезеңнен тұрды: 

1) Деректеуші эксперимент – біріншілік диагностика. 

2) Қалыптастырушы (үйретуші) эксперимент. 
3) Қорытынды эксперимент – екіншілік диагностика. 

Деректеуші эксперимент мақсаты ми қанайналымы өткір бұзылыстары бар 

науқастардың ауызша  және жазбаша сөйлеу тілінің жағдайын тексеру, соның негізінде 

логопедиялық оңалту жұмысын ұйымдастыру болды. 

Тексеруге инсульттен кейінгі кезеңдегі 2 науқас алынды. Барлық науқастар ми 

қанайналымының өткір бұзылыстарынан кейінгі әр түрлі кезеңдегі науқастар болды. 

 

1-кесте – Инсульттен кейінгі науқастар тізімі 

№ Науқастың 

аты-жөні 

Логопедиялық қорытынды 

1 А.Қ. Сенсо-моторная афазия 

2 Қ.А. Остаточные явления моторной афазии. Псевдобульбарная 

дизартрия. 

 

Оңалту шараларының ұзақтығы және жүйелілігі  оңалту шараларын дұрыс 

ұйымдастырғанда ғана нәтижелі болады, бұл  науқастың жедел-жәрдем машинасымен 

неврология бөліміне түскеннен бастап жүйелі басталуы керек, ары қарай емдеу-оңалту 

шаралары  ауруханада оңалту  бөлімінде немесе оңалту орталықтарында, оңалту  

санаторияларында  және үй жағдайында жалғастырылуы қажет. Осыған орай, инсульттен 

кейінгі кезеңде науқастармен жүргізілетін логопедиялық оңалту жұмысында келесідегідей 

кезеңдер бөліп қарастырылды: 

- алғашқы 3 күн  – өте өткір кезең; 

- 4 аптадан кейін  – өткір кезең; 
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- 6 айдан кейін – ерте оңалту кезеңі; 

- 1 жылдан кейін – кейінгі оңалту кезеңі[2]. 

Инсульттен кейінгі кезеңде науқастармен жұмыс динамикалық, эмоционалды 

жағымды, шаршатпайтын және жан-жақты болуы керек,  ал бұл жағдай коррекциялық әсер 

етудің тиімді бағыттарын одан ары іздеуге және қолдануға итермелейді.Сондықтан 

инсультен кейінгі кезеңде сөйлеу бұзылыстары кездесетін насқастармен логопедиялық 

оңалту жұмыс жүйесін нақты белгілеп, кешенді негізде қолдану толыққанды нәтижелерге 

жетуге жәрдемдеседі. 

Диагностикалық зерттеулер негізінде зерттеудің ғылыми мәселесі ретінде инсульттен 

кейінгі кезеңде науқастармен жүргізілетін логопедиялық оңалту жұмысының жүйесін 

құруды қажет етті. Осы мақсатта біз жалпы қолданыстағы әдістермен бірге дәстүрлі емес 

жұмыс әдістерін алдық. Өйткені, инсульттен кейінгі кезеңдегі логопедиялық оңалту жұмысы 

жан-жақтылықты және кешенділікті талап етеді.Зерттеуімізде логопедиялық оңалту 

жұмысының жүйесі келесідегідей кешендер бойынша қарастырылды: дәстүрлі және дәстүрлі 

емес. Аталған жүйе төмендегі сызбада толықтай нақты көрсетілген. 

 

 
 

1-сурет – Логопедиялық оңалту жұмысының жүйесі 

 

Жоғарыда аталған науқастармен логопедиялық оңалту жұмысы 2,5 ай көлемінде 

жүргізілді. Орта есеппен алғанда әр науқаспен 22 логопедиялық сабақ жүргізілді. 

Инсульттен кейінгі алғашқы апталарда және айлар өткен соң  да науқастарда 

эмоционалдық жағдай тұрақсыз болды, тұлғаның мінез-құлық сипаттары өзгерді: біреулерде 

апатия қаупі, басқаларында агрессивтілік, импульсивтілік, жақын адамдармен қарым-

қатынас орнатудың қиындығы.Сонымен қатар, науқастар өз өмірінің шектелгенін және бұл 

өзгеріс оның жақындарына да тиетінін түсінді. Осыған байланысты, инсульт науқастардың 

жан-дүниесі уайымға толды, қауқарсыз болғанына намыстанды, мүгедек болудан және 

айналасындағыларға тәуелді болудан қорқты. Бұл жағдайлардың барлығы депрессияға алып 

келді. Науқастардың бірі сауығу мүмкіндігіне сенбеді, өмірге деген қызығушылығын 

жоғалтты, оңалту шараларына белсенті түрде қатысуды тоқтатты, жақындарымен қарым-
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қатынасқа түсуде үнемі дөрекелік және ашуын көрсетті. Инсульт салдарынан болған 

депрессия науқастың сауығуына үлкен кедергі жасады. Сол себептен, логопедиялық оңалту 

жұмысына  дәстүрлі емес кешен ретінде психологиялық аспектіні  қосу маңызды болып 

табылды. Логопедиялық оңалту жұмысы дәстүрлі кешен бойынша психологиялық көмек 

негіздерінен басталды[3]. 

Жүйе барысында психологиялық аспект бойынша келесідегідей бағыттар бойынша 

жұмыстар жүргізілді:   

1) Науқаспен әңгімелесу – бұл оңалтудың міндетті шарты. Логопедтің кәсіби 

дағдылары оған науқаспен қажетті деңгейде қарым-қатынас орнатуға және ретімен қолдау 

көрсетуге мүмкіндік берді. Себебі, қарым-қатынас науқастың сөйлеу тілін белсендіруге 

септігін тигізді. 

2) Науқастың жақындарына кеңес беру 

Психологиялық аспект бойынша логопедиялық оңалту жұмысындағы ерекше ескеретін 

бағыттардың бірі болып табылды. Осы бағытта науқастың жақындарына науқаспен қалай 

қарым-қатынас орнату, оны қалай жігерлендіру керектігі туралы ақпараттар мен кеңестер 

берілді. 

Психологиялық көмек негіздері барысында диагностикалық аспект бағдарламасы 

жүзеге асырылды. Диагностикалық жұмысқа қажетті бірнеше әдістеме біріктіріліп, біздің 

зерттеуімізге қажетті әр ұсыныс пен материалдар сұрыпталып алынды және тексеру 

әдістемесі қазақ тілінің лексика-грамматикалық, фонетикалық ерекшеліктеріне қарай 

қайдатан өңделді.Сөйлеу тілін зерттеу әдістемесі негізіне М.К. Бурлакованың әдісі  алынды. 

Сондай-ақ, Э.С. Бейннің, Т.Г. Визельдің, Л.С. Цветкованың әдістемелік нұсқаулары да 

қолданылды.Әр тапсырма М.К. Бурлакованың әдісі  негізінде сапалық бағаланса, ал  Л.С. 

Цветкованың әдістемесі бойынша сандық бағалау біріктіріліп алынды. Тексеру әдістемесі 11 

бөлімді құрады жәнеәр науқаспен жеке жүргізілді[3]. 

Келесі реттілікте коррекциялық және кинетикалық аспекттер негізінде жұмыс 

жалғасын тапты. Логопедиялық қорытынды негізінде аталған науқастардың сөйлеу тілін 

қалпына келтіру бойынша логопедиялық жұмыс бағыттары анықталды: 

1-кезең. Логопедиялық оңалту жұмысының алғашқы кезеңі 

1) Экспрессивті сөйлеу тілін белсендіру: 

- үйреншікті қатарларды айту; 

- таныс әндерді сөзбен айту; 

- таныс адамдардың атын айту және тағы басқалары. 
2) Дұрыс тыныс алуды қалыптастыру (тыныс алуды қалыптастыру тәсілдері науқастың 

жеке жағдайына байланысты таңдалынып алынады). 

2-кезең. Логопедиялық оңалту жұмысының негізгі кезеңі 

Бұл кезеңде сөйлеу тілін қалыпқа келтіру бойынша әр науқасқа жекелей жұмыс 

жоспары құрылды[4]. 

Қазіргі логопедиялық тәжірибеде сан түрлі әдістер мен тәсілдерді қолданудың 

вариативтілігі қолдың праксисін және сөйлеу аймақтарына сәйкес жүйелерге стимуляция оң 

нәтижелерге жетуге көмектеседі. 

Осыған байланысты, бүгінгі таңда дәстүрлі емес әсер етудің барынша жан-жақты 

қолдану маңызды болып табылады. Осы мақсатта сөйлеу тілін барынша қалпына келтіру, 

кеңістіктік бағдарлауды коррекциялау, жалпы және ұсақ моториканы, науқастың жалпы 

жағдайын қалпына келтіру үшін дәстүрлі емес кешен бойынша терапевтік негізде жүзеге 

асырылды. Терапевтік аспект негізінде музыка, дене бойынша бағытталған терапия, еңбек 

және Су Джок терапияларының элементтері әр науқастың ерекшелігіне орай құрылған жеке 

жұмыс жоспарларына кіріктірілді. 

Қорыта келе, біз қарастырған логопедиялық оңалту жұмысы жүйесі бойынша жасалған 

коррекциялық жұмыстың нәтижесін алғашқы және екіншілік салыстырмалы графиктерден 

байқауға болады. Алғашқы және екіншілік диагностика бойынша біршама өзгерістер 

байқалды, яғни зерттелінген 11 бөлім бойынша оң нәтижелерге қол жеткізілді. 
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2-сурет –Науқас А.Қ.-ның сөйлеу тілінің                     Сурет 3 – Науқас Қ.А.-дың сөйлеу  

                                                                                                     тілінің қалыпқа келу 

                                                                     қалыпқа келу динамикасыдинамикасы 

 

І – алғашқы тексеру; ІІ – екіншілік тексеру. 

1 – науқастың жалпы қарым-қатынасқа түсу қабілеті; 2 – сөйлеуді түсіну; 3 – автоматты 

сөйлеу тілі; 4 – қайталап сөйлеуі; 5 – атау қызметі; 6 –фразалық сөйлеу ерекшелігі; 7 – 

фонематикалық есту; 8 – есту арқылы есте сақтау; 9 – сөздің мағынасы; 10 – оқу мен жазу; 11 

– оральді және кеңістіктік праксис. 

 

Қорытындылай келе, біздің жоғарыда көрсеткен зерттеулерімізді айғақтайтын шешімі: 

1) бізбен ұсынылған инсульттен кейінгі кезеңде науқастармен жүргізілген логопедия- 

лық оңалту жұмысының жүйесі коррекциялық жұмыстарда өзінің оң әсерін көрсетті; 

2) жүйе инсульттен кейінгі кезеңде науқастардың моторлық жағдайын, есте сақтау 

қабілеттерін, зейінін, кеңістікте бағдарлау дағдыларын, фонематикалық есту қабілетін, 

сөйлеу тілінің лексикалық-грамматикалық категорияларын дамытуға, оңалту жұмысына 

деген қызығушылықтарын арттырып, арттикуляция жағдайын жақсартып, грамматикалық 

сөз құрылымын дұрыс құруға септігін тигізді; 

3) логопедиялық оңалту жұмысының жүйесі – инсульттен кейінгі кезеңде 

науқастарменжеке қарым-қатынасқа жеңіл түсуге және арнайы коррекциялық жұмыстарды 

тиімді бағыттауға көп септігін тигізді. 
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АЖЫРАСҚАН ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазіргі кезде отбасы өзекті мәселердің бірі болып табылады. Елімізде отбасылардың 

ажырасу деңгейі жоғары. Жалғыз басты аналардың көбеюі. Тастанды балалар елімізде жыл 

санап артып жатқаны бесіктен белі шықпаған қыздарымыздың ойланбай от басуы. Мұндай 

жағдайлар отбасында ата-ананың баламен жұмыс істемеуі, ана мен қыздың, әке мен ұлдың 

сырласулардың жоқтығы, өз балаларына көңіл бөлудің аздығы, баланың жасөспірім шақта 
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қылымстық істерге баруы, суцид, ғаламтор кері әсерілерін береді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында «балаларына қамқорлық жасау және 

оларды тәрбиелеу – ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы» деп отбасының міндеті анық 

көрсетілген. Сонымен бірге, «Неке және отбасы туралы» Заңда отбасына өзінің ұрпағын 

тәрбиелеп, қатарға қосу міндеті жүктелген [1]. Сөйтіп, отбасының әуел бастан–ақ өзіне тән 

киелі міндетін орындау қажеттілігі бекемделе түсті.  

Әлеуметтену ұғымының мазмұны «индивидтің әлеуметтік ортаға енуі», «әлеуметтік 

әсерлерді игеруі», «әлеуметтік байланыстар жүйесіне араласуы», т.с.с. түсініктермен 

анықталады. Әлеуметтену үрдісінде тұлға қоғам мүшесіне айналады, әлеумет ортасында 

өмір сүруіне мүмкіндік туады, бүкіл адамзат баласының жинақтаған құндылықтары мен 

нормаларын, білім мен тәжірибелер жүйелерін игереді. 

Әлеуметтену екі жақты үрдіс, біріншіден, әлеуметтік ортадан адам өзіне керекті 

білімді, тәжірибені, эмоцияларды, құндылықтар мен дағдыларды т.б. өзіне алады, екіншіден, 

игерілген құндылықтар мен тәжірибелерге сүйене отырып, әлеуметтік байланыстар жүйесін 

құрады, әлеуметтік ортасынан алғандары нәтижесіндеөзінің белсенді әрекеттерін реттейді. 

Біріншісі – әлеуметтік тәжірибені игеру, ортаның адамға тигізетін әлеуметтік әсерін 

сипаттаса, екіншісі – адамның өзінің белсенді іс-әрекетінің арқасында ортаға әсер етуін 

көрсетеді.  

Баланың әлеуметтену үрдісін қамтамасыз ететінәлеуметтік институт – отбасы, 

әлеуметтендіруші агенттері болып – ата-аналары болып есептеледі. Отбасындағы баланың 

әлеуметтену үрдісі мақсатқа бағытталған және стихиялы болып екі түрге бөлінеді. Мақсатқа 

бағытталған әлеуметтену дегеніміз ата-ананың ақыл кеңесі, үлгі-өнегелері, бірігіп атқарған 

шаруалары, стихиялы әлеуметтену – отбасында баланың өзі куә болған оң және теріс 

ықпалдар, ата-ананың теріс әрекеттері мен қылықтары нәтижесінде жинақталған 

тәжірибелер.  

Отбасы – баланың ең жақын әлеуметтендіру ортасы қатарында өмірдің мақсаты, оның 

құндылықтары не біліп, өзін қалай ұстау керектігі туралы алғашқы мағлұматтарды береді 

және онда тұлғалық «мен» бейнесі қалыптасады.  

Отбасында әр түрлі жағдаяттар мен төтенше ахуалдарда бала өзін ұстаудың 

нормаларын, мінез-құлқын реттеудің өлшемдерін меңгереді. Ата-аналардың мінез-құлқы, 

бір-біріне және балаға, қарым-қатынасы қалыптасып келе жатқан бала тұлғасына үлкен әсер 

етеді. Бала үлкендердің әрекеттеріне сезімтал болады, отбасының тәрбие үрдісінде алынған 

тәрбиені тез меңгереді. Ата-ананың үгіт-насихаты, түсіндіруі олардың үлгі-өнегесі, үйдегі 

ахуал, отбасының психологиялық тынысы арқылы балалардың әдеті, мінез-құлқы, жақсы-

жаманды бағалау уәздері (критерий) қалыптасуымен бірге қандай қылықтары үшін сөгіс 

алып, не үшін жазаланатынын, әділдік пен адалдық туралы ұғымын түсіндіреді.  

Қазіргі заманда отбасының құрылымы өзгеріп, ондағы мүшелер саны азайып, бала саны 

да кеми түсуде. Осы заманның тағы бір ерекшелігі – ажырасқан отбасылар, жалғыз басты 

аналар көбейіп, ата, әже, қайын жұрт, нағашы жұрт секілді, т.б туысқандық байланыстар 

әлсіреді. Осыдан келіп, бала тәрбиесіне байланысты әкесі мен анасына жүктелуі тиіс міндет 

жалғыз ананың не әкенің иығына артылады. Отбасы құрылымдық деформацияға ұшырайды 

– яғни, отбасының құрылымының тұтастығының бұзылуы, ата-ананың біреуінің болмауымен 

байланысты өзгерістер. Отбасының құрылымдық деформациясы бала тұлғасының 

қалыптасуына теріс әсер етеді. Құрамы бұзылған отбасының сау ұрпақты тәрбиелеуді 

көздейтін киелі міндеттері мен мәні өзгереді. Ажырасу санының көбеюі, некеден тыс баланы 

дүниеге әкелу жайтының артуы салдарынан толық емес отбасылардың жағдайы қазіргі 

қоғамда ерекше назар аударуды қажет етеді.  

Ажырасқан отбасы – толық емес отбасы, үйден ерлі-зайыптылардың біреуінің  

кетуінен пайда болады. Бұл ажырасқан отбасы ерлі -зайыптылардың жағдайының 

тұрақсыздығымен сипатталады [2, б. 70]. 

Ажырасқан отбасылардың тәрбиелеу мүмкіндіктері мен әлеуметтік мәртебесі ерекше 

көңіл бөлуді қажет етеді. Себебі жалғыз басты анаға отбасының қаржылай және 
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психологиялық мәселелерін өзі шешуіне тура келеді.  

Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» 

стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында «Жаңа кезеңдегі әлеуметтік саясаттың маңызды құрамдас бөлігі ретінде ана 

мен баланы қорғауды жариялаймын... Мемлекет үшін және менің жеке өзім үшін де ананы 

қорғау - ерекше мәселе» және «Біздің елімізде толық емес отбасылар көп. Мемлекет баланы 

жалғыз тәрбиелеп жатқан аналарға көмектесуі керек. Біз әйелдер үшін икемді еңбек түрлерін 

қалыптастырып, үйде жұмыс жасауларына жағдай туғызуымыз керек», - деп көрсеткен 

болатын [3].  

Құрылымы бұзылған отбасында бала тұлғасының қалыптасуына ананың мақсатты 

ұйымдастырылған тәрбиесі мен саналы ұғынылған қарым-қатынасымен қатар, оның балаға 

бейсаналы деңгейдегі инстинктивті реакцияларымен шартталған қарым-қатынасы шешуші 

әсер етеді. Нәтижесінде толық емес отбасындағы ана мен бала қарым-қатынас 

ерекшеліктеріне байланысты бала бойында әртүрлі жағымсыз тұлғалық сапалар, қасиеттер, 

әдет-дағдылар қалыптасуы мүмкін. 

Балалардың бақылаусыздығы мен қараусыз қалуы – мектеп және әлеуметтік 

педагогтың өзекті проблемеларын бірі болып табылады. Аталған жағдайдың себебінің бірі 

ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынасқа  байланысты. Отбасы мен мектептің 

арасындағы ынтымақтастық – бұл ортақ мақсатқа негізделген  және ұзақ нәтижесі болып 

табылады. Бұл жұмыс ең алдымен отбасын жүйелі, әрі жан-жақты зерттеуден, отбасы 

тәрбиесін ерекшеліктері мен жағдайын ескеруден басталады. Бүгінгі таңда отбасылық тәрбие 

жүйесі үлкен өзгеріске ұшырауда.  

Ажырасу салдарынан болатын психологиялық педагогикалық мәселелер 

зерттеушілердің еңбектерінде ерекше назарда. Осындай мәселелер ретінде ғалымдар 

төмендегілерді бөліп көрсетеді: 

- баланың әлеуметтік ортаға енуінің күрделенуі және деформациялануы, күнделікті 

өмірге әлеуметтік бейімделудің бұзылуы [4, б. 18−19; 5, б. 111; 6, б. 29]; 

- оң әріптестік тәжірибенің, өзара жол беру және шешім қабылдаудың алыптаспауы 

мінез және адамгершілік дамудағы кемшіліктерді қалыптастырады [7, б. 19; 8, б. 5]; 

- әкесінің немесе анасының жоқтығына байланысты әлеуметтік дискриминация  

[9, б. 19]; 

- ажырасу барысындағы қақтығыстық отбасындағы, ажырасу процедурасындағы 

жағдайлар, сонымен қатар өзінің жаңа ерекше әлеуметтік статусы әлеуметтік қарсы 

реакциялардың туындауының тәуекелдігін молайтады [7, б. 19]; 

- балалардың қараусыздығы[10, б. 134]; 

- поли ата-аналық жағдайындағы ересектермен, ағайындармен өзарақатынастағы 

күрделіліктер [9, б. 33−36]. 

Ажырасу жағдайында бала мәселелерінің тиімді шешімі ата-аналарының күш салуымен 

шешіле қоймайды. Әлеуметтік институттар мен қызметтер тарапынан дер кезіндегі және 

кешенді қолдау көрсетілуі қажет. 

Ажырасудың негативті әсерін жою ажырасқан отбасы балалары мен әлеуметтік 

педагогтың жұмысының мақсаты. Оған қол жеткізу үшін диагностика, ағарту, бейімдеу, 

реабилитация, терапия, түзету, кеңес беру, делдалдық сияқты кешенді әлеуметтік 

технологиялар қолданылуы керек.  

Әлеуметтік педагог жұмысын іс-әрекеттің ерекше түрі ретінде қарастыра отырып, 

әлеуметтік технологиялар мәнін «тәсіл, әдіс және мемлекеттік, қоғамдық және жеке 

ұйымдардың, әсіресе ерекше қолдауды қажет ететін халықтың қабаттары мен топтарына 

мамандардың және белсенділердің адамдарға бағытталған көмегі, қорғанысы» деп 

қорытындылауға болады. [11, б. 28]. Дәл осы әлеуметтік педагог жұмысында іс-әрекетті 

шоғырланушылық түрінде әлеуметтік технологиялар жинақталған және жүйеленген 

теориялық білімдері, икемділіктері және әлеуметтік іс-әрекет субъектілерініңтәжірибесі деп 

түсінеміз.  
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Отбасы ажырасқан жағдайларда балалармен келесі әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыстар жүзеге асырылады:  

- өзара түсінбеушілікті, өнімсіз отбасылық әрекетті, өзарақатынастардағы 

қақтығыстарды жою мақсатындағы әлеуметтік-психологиялық кеңес; 

- отбасына әлеуметтік ортамен өзарақатынаста өз құқықтарын саналауға және 

қорғауға мүмкіндік беретін әлеуметтік-құқықтық кеңес;  

- баланың тәрбиесі және әлеуметтенуінде күрделіліктерді жеңуге әрекет ететін 

педагогикалық кеңес; 

- ажырасудың баланың сонымен қатар ересектердің денсаулықтарына қаншалықты 

зиян екенін, оның алдын алу және терапия әдістері жайлы ақпараттайтын медициналық-

әлеуметтік кеңес; 

- түзетужәне терапия – ажырасу факторы бойынша «тәуекел топтағы» отбасылармен 

ағарту кезеңінде қолданылуы технологиялық әлеуметтік процедуралармен тығыз 

байланысты. 

Сонымен, әлеуметтік диагностика, әлеуметтік ағарту, әлеуметтік делдалдық, әлеуметтік 

кеңес, әлеуметтік терапия, әлеуметтік бейімделуді сауатты және кешенді түрде қолдану 

біршама еңгейде ата ана ажырасуының деструктивті салдарларының төмендеуіне және 

жойылуына мүмкіндік береді.  
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПОЧЕК 

 

Лечение поликистоза - достаточно тяжелая задача. В принципе, остановить процесс, 

который обусловлен генетическими изменениями в организме, на современном этапе 

развития медицины невозможно. Лечебная гимнастика и лечебная физкультура при 

заболеваниях почек играют очень важную роль в выздоровлении. Занятия ЛФК вызывают 

бодрое, жизнерадостное настроение, что в значительной степени способствует быстрому 

излечиванию больного. Лечебные физические упражнения при заболеваниях почек 

оказывают благотворное действие не только на работу мочевыделительной системы, но и на 

весь организм в целом, благодаря упражнениям организм укрепляется и значительно 

повышается его работоспособность. 
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Болезнь может объясняться генетической склонностью, то есть она передается по 

наследству посредством доминантного типа наследования. 

Также существуют различные варианты мутаций гена поликистоза почек. Место 

формирования генных отклонений оказывает влияние на естественное протекание 

поликистоза у взрослого человека: при первом типе происходит быстрое прогрессирование 

недостаточности почек, при втором типе отмечается благоприятное течение болезни и 

медленное прогрессирование [1]. 

Продолжительное время болезнь никак не проявляет себя, а кисты могут случайно 

обнаруживаться на ультразвуковом обследовании. При этом пациент не предъявляет 

совершенно никаких жалоб до определенного момента. Обычно первые признаки 

поликистоза возникают к 40 - 50 годам. 

Симптомы поликистоза почек бывают следующими: болевые ощущения - боль 

локализуется в области поясницы с двух сторон, в области живота. Боль, как правило, тупая 

и ноющая. Подобные ощущения объясняются заметным увеличением размеров органа и 

давлением его на близлежащие органы; появление крови в моче. Это необязательный 

признак поражения, он бывает переходящим; сильная общая слабость организма, отсутствие 

аппетита и высокая степень утомляемости; отхождение большого объема мочи - более двух - 

трех литров за сутки; зуд кожного покрова; повышение показателей артериального давления; 

отсутствие аппетита, снижение массы тела; тошнота, диарея или запоры [1-2]. 

В первую очередь при ответе на вопрос, как лечить поликистоз почек, важно провести 

симптоматическое лечение. К общим рекомендациям следует относить отказ от длительных 

и больших физических нагрузок, профилактику хронических инфекционных поражений - 

ОРВИ, кариеса, синусита, тонзиллита и т.д. Важно соблюдать высококалорийную диету, 

обогащенную витаминами с одновременным отказом от потребления большого количества 

белков и поваренной соли. 

Ещё до начало проявления патологии у детей и подростков особые рекомендации 

ведения образа жизни отсутствуют. Следует один два раза за год проводить ультразвуковое 

обследование почек, сдавать анализы и стараться предупреждать развитие простудных 

патологий. При формировании жалоб и изменении анализов больным рекомендуется начать 

наблюдаться у специалиста и медицинском центре [3]. 

Для максимально возможного сохранения функционирования пораженного органа 

пациентам следует постоянно посещать нефролога или уролога, сдавать анализы для 

своевременного проведения коррекции различных отклонений состояния здоровья. 

Одной из важных причин, усугубляющих развитие заболеваний, является ограничение 

движений. Оказывается, что больному организму требуется движений больше, чем 

здоровому. Физические упражнения, массируя мышцы, улучшают их кровоснабжение, они 

дольше не стареют. 

В движении – ваше здоровье, только нужно не лениться, а помогать себе.Возраст при 

этом не играет никакой роли, нужна только постепенность увеличения нагрузки. При острых 

воспалительных заболеваниях физические нагрузки исключаются. В этих случаях 

целесообразно проводить комплекс лечебной физкультуры. 

Под лечебной физкультурой принято понимать комплекс средств физкультуры, 

применяемый к больному или ослабленному человеку с лечебной и профилактической 

целями. К нему относятся двигательный и гигиенический режимы, физические упражнения, 

массаж и естественные природные факторы (солнце, воздух и вода). 

Главное средство лечебной физкультуры (далее - ЛФК) - физические упражнения. 

Биологической основой физических упражнений является мышечная деятельность 

(движение) - сильнейший стимулятор жизненных функций. Обычно с лечебно-

профилактической целью используются специально разработанные и подобранные 

физические упражнения. При их применении учитываются характер заболевания, стадия 

болезненного процесса и степень физической подготовленности больного [2]. 

В основу комплекса лечебных упражнений при заболеваниях почек и мочевыводящих 
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путей положены физические упражнения для мышц спины, поясницы и живота. Они 

выполняются спокойно, без мышечного напряжения, в медленном темпе. При правильном 

выполнении и соответствующей дозировке эти упражнения приносят большую пользу, так 

как усиливают кровообращение в брюшной полости, укрепляют мышцы живота и 

диафрагмы, улучшают работу почек и мочевыводящих путей. 

Большую роль играют специально подобранные физические упражнения для ног. Их 

правильное выполнение способствует устранению отеков и застойных явлений в почках и 

брюшной полости. 

В комплекс ЛФК при заболеваниях почек включаются также общие оздоровительные и 

дыхательные упражнения. Они активизируют защитные силы организма, улучшают обмен 

веществ, работу сердца и легких, способствуют лучшей адаптации больного к физическим 

нагрузкам. Кроме того, физические упражнения усиливают деятельность надпочечников, 

вырабатывающих противовоспалительные гормоны, которые значительно уменьшают 

воспалительный процесс в почках. 

Каждый комплекс лечебных физических упражнений при заболеваниях почек 

целесообразно начинать с ходьбы. Ходьба является одним из наиболее полезных 

упражнений. Она усиливает кровообращение и дыхание и постепенно включает организм в 

работу [4]. 

Лечебные физические упражнения оказывают благотворное действие не только на 

работу мочевыделительной системы, но и на весь организм в целом, укрепляя его и повышая 

работоспособность. Занятия ЛФК способствуют бодрому, жизнерадостному настроению и 

приводят к быстрому излечиванию больного. 

Для получения максимально положительного результата при занятиях ЛФК 

необходимо соблюдать три основных правила:постепенное наращивание физической 

нагрузки; регулярность занятий; длительное применение физических упражнений. 

Восстановление нарушенных функций организма возможно лишь при условии 

регулярных и продолжительных (в течение нескольких месяцев) занятий ЛФК. Правильное и 

систематическое применение ЛФК в лечении больного значительно ускоряет процесс 

выздоровления и предупреждает повторные рецидивы заболевания. 

Лечебные физические упражнения назначают с учетом физической подготовленности 

больного, его возраста, а также в зависимости от периода и формы заболевания. 

Комплексы оздоровительной гимнастики необходимо выполнять два раза в день (утром 

и вечером), не ранее чем через час после еды и за час-полтора до сна. Общая 

продолжительность занятий составляет 20-25 минут. Заниматься лечебной гимнастикой 

следует регулярно, с постепенным усилением физической нагрузки [1-3]. 

Перед началом гимнастики комнату, где будут проводиться занятия, необходимо 

тщательно проветрить и сделать в ней влажную уборку. Температура воздуха в комнате 

должна составлять 10-18°С. Занятия проводятся на чистом коврике (его надо ежедневно 

встряхивать и пользоваться им только для занятий ЛФК), при открытой форточке. 

Следует заранее приобрести спортивный инвентарь (резиновый мяч, гимнастическую 

палку и пр.). 

Лечебной гимнастикой нужно заниматься в свободном, не стесняющем движения 

спортивном костюме. После гимнастики, если позволяет состояние, полезно применять 

закаливающие процедуры: утром - влажные обтирания тела, вечером - мытье ног прохладной 

водой. 

Упражнения выполняются в медленном и среднем темпе, без рывков. Нельзя допускать 

задержек дыхания. Необходимо также следить за равномерным распределением нагрузки на 

все части тела, то есть контролировать смену движений рук, ног и туловища. 

Обычно комплекс лечебных упражнений начинается с более легких движений, которые 

постепенно усложняются, а заканчиваются занятия очень легкими упражнениями и ходьбой. 

После наиболее трудных упражнений целесообразно делать кратковременные паузы (отдых 

30-40 секунд) [5]. 
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При занятиях лечебной гимнастикой в домашних условиях обязательно нужно вести 

дневник самоконтроля. Это позволит вам правильно дозировать физическую нагрузку и 

избежать перенапряжений. 

Самоконтроль должен быть систематическим и длительным, наблюдения желательно 

выполнять в одни и те же часы, в сходных условиях: до начала занятий ЛФК и после их 

окончания. Проведение систематических самонаблюдений и их анализ позволит вам 

правильно регулировать физическую нагрузку. 

Для достижения положительных результатов заниматься ЛФК нужно в течение 5-6 

месяцев, причем систематически и без длительных перерывов. Если занятия лечебными 

упражнениями будут проводиться от случая к случаю, пользы они не принесут. 

При резком ухудшении состояния, подъеме температуры, обострении заболевания, 

плохом самочувствии занятия лечебной гимнастикой нужно временно прекратить. После 

улучшения состояния занятия возобновляются. 

Клинико-физиологическим обоснованием применения ЛФК при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей являются возможность стимулирующего воздействия на организм 

больного, улучшение обменных процессов, предупреждение нежелательных последствий 

ограничение двигательной активности [5]. 

Физические упражнения, применяемые в умеренной и слабой дозировке, могут 

способствовать улучшению условий кровоснабжения почек и увеличению мочеотделения. 

Помимо лечебного действия самой мышечной нагрузки, при построении методик 

лечебной физкультуры необходимо учитывать возможное влияние некоторых физических 

упражнений и массажа ремонорных почечных зон кожи и мышц на уровень кровоснабжения 

почек и мочевыделяющей системы которое можно использовать для уменьшения и 

ликвидации воспалительных изменений. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Валеология. Здоровый образ жизни / Предисловие. Дубровский В.И. Под ред. В.Н. Мошкова. - М.: 

Флинта, Retorika-A, 1999 

2. Лечебная физическая культура при заболеваниях в детском возрасте.2-е изд. Под ред.С.М. Иванова. - 

М., 1983 

3. Мельников И.А. Питание при заболеваниях почек. М, 2009 

4.Онучин Н.А. Восстановительные упражнения при заболеваниях почек. М., 1998 

5. Энциклопедия здоровья. В 4-томах. Т.3. / Гл. ред. В.И. Покровский. М.: ИПО “Автор”, 1992. 

 

 

УДК 37.015.3 

ДАУТОВА М.Т. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ  

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Современное общество ставит перед педагогической наукой задачи по формированию 

и развитию личности педагога, владеющего технологией постановки научного 

педагогического эксперимента в воспитательно-образовательном процессе.  

Грамотно организованная научно-исследовательская работа студентов призвана 

способствовать формированию у них навыков углубленной самостоятельной работы, 

научного мышления, творческих способностей, готовить их к непрерывному образованию, 

ориентировать на эффективное самообразование, позволяет проектировать свою будущую 

педагогическую деятельность.  

Учебные заведения среднего педагогического образования играют немалую роль в 

процессе подготовки будущего педагога. За годы независимости РК все педагогические  

училища были преобразованы в педагогические колледжи , некоторые из них получили 
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статус гуманитарных колледжей. 

Изучение проблемы реструктуризации педагогических училищ и образования 

педагогических колледжей нашло отражение в работах российских ученых 

Г.И.Аверьяновой,H.Борисовой, Т.Г.Галактионовой, Н.М.Голянской, Л.Г.Диханова, 

В.И.Зыбаревой, Н.В.Матолыгиной, В.Г.Меньшикова, Т.В.Непомнящей и др [1]. 

Безусловным требованием подготовки будущего педагога является не только 

вооружение знаниями учебных дисциплин, развитие его профессиональных качеств, но и 

формирование умений анализировать педагогический процесс, поиска и планирования 

новых подходов к обучению и воспитанию учащихся, развитие его творческих способностей.  

Педагогический колледж призван не только решать данные задачи, но и формировать 

личность будущего педагога-исследователя, прививать вкус к исследованиям в 

педагогической деятельности, учить студента планировать свои действия с позиций 

исследовательского подхода.  

С реформированием системы среднего профессионального образования изменились 

подходы к организации воспитательно-образовательного процесса, а также к организации 

учебно-исследовательской работы и всей системы научно-исследовательской работы 

студентов в целом.  

Анализ научных работ по проблемам  организации научно-исследовательской работы 

студентов  педагогических колледжей   показывает, что позиции авторов по данному вопросу 

разнообразны и далеко неоднозначны,. В связи с этим  возникает необходимость в их 

систематизации и определении роли научно-исследовательской работы студентов в 

формировании их готовности к будущей профессиональной деятельности.  

Аспекты формирования готовности к педагогической деятельности раскрываются в 

трудах казахстанских и российских ученых  И.Д. Багаевой,Н.Д.Хмель, Г.К.Нургалиевой, 

Ш.Т.Таубаевой,  Н.В.Кузьминой, В.А.Сластенина, JI.B. Григоренко,  К.Д. Ду-рай-Новаковой, 

JI.B. Кондрашовой, Г А. Кручининой,  и др.  Однако проблема научно-исследовательской 

работы студентов колледжей на сегодня  является малоизученной   как в казахстанской, так 

российской психолого-педагогической науке [2]. 

Исходя из анализа научных подходов к проблеме формирования готовности студентов 

к педагогической деятельности, мы рассматриваем данную деятельность как процесс 

организации и осуществления взаимодействия субъектов образовательного процесса, в 

котором происходит воспитание, образование и развитие личности, как студента, так и 

педагога.  

В силу того, что на современном этапе развития педагогического образования научно-

исследовательская работа является неотъемлемым компонентом деятельности педагога, 

можно   считать  деятельность педагога как процесс индивидуального творческого развития 

его личности, формирования опыта взаимодействия с окружающим миром, посредством 

профессиональных знаний, а также как процесс формирования и реализации определенных 

качеств личности педагога-исследователя.  

Из многообразия качеств современного педагога к качествам педагога-исследователя 

следует  отнести, прежде всего, качества, необходимые для осуществления научно-

исследовательской работы: научная активность, целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость в поиске и достижении результата, мобильность, нонконформизм, 

автономность в суждениях, стремление к постоянному самообразованию.  

НИРС способствует развитию научного кругозора, индивидуальных способностей, 

исследовательских навыков, научной интуиции, творческого подхода к восприятию знаний 

для реализации их в практике своей будущей работы, что является основной целью научно-

исследовательской работы студентов. 

В настоящее время НИРС колледжа представляет собой комплексную, 

целенаправленную и методическую обоснованную систему. Существующие формы в 

системе НИРС дают возможность каждому студенту освоить за период обучения в колледже 

комплекс различных видов творческой деятельности, который позволит будущим 
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специалистам вносить в свою работу элемент научного подхода, вырабатывает  

стремление постоянного пополнения и совершенствования знаний для улучшения 

профессиональной деятельности [3].  

Готовность студентов к педагогической деятельности можно рассматривать  как цель и 

результат обучения в учреждении педагогического образования,сформированность 

совокупности мотивов выбора профессии, профессиональных знаний, умений и навыков, 

комплекса качеств личности педагога-исследователя .  

Готовность студентов к педагогической деятельности состоит из мотивационно-

личностного, когнитивно-операционального, аналитико-прогностического и проективно-

рефлексивного компонентов, каждый из которых имеет определенные критерии и 

показатели.  

Готовность студентов к педагогической деятельности включает три уровня 

сформированности: высокий, средний и низкий, каждому из которых соответствует 

определенная степень развития всех структур. 

Вовлечение студентов в разнообразные формы научно-исследовательской работы, учет 

этапа обучения и индивидуальных особенностей студентов с помощью реализации 

дифференцированного и индивидуального подходов в процессе НИРС способствуют  

формированию готовности студентов к педагогической деятельности.  

Систематическое оценивание уровня готовности студентов к педагогической 

деятельности, сформированной средствами научно-исследовательской работы  

эффективно влияет на данный процесс, в силу того, что позволяет своевременно проводить 

коррекцию используемых средств, форм и методов развития интеллектуальных и 

профессиональных умений, научно-исследовательских знаний, умений и навыков студентов, 

стимулировать и активизировать их применение в практической педагогической 

деятельности.  

Одним из необходимых условий формирования личности современного педагога 

является его готовность к научно-исследовательской работе в процессе педагогического 

труда. Данную готовность можно  определить как сформированность комплекса научно-

исследовательских знаний, умений и навыков, к которым относятся исследовательские, 

аналитические, прогностические, проективные и рефлексивные, а также сформированность 

качеств педагога-исследователя [4].  

В процессе  готовности студентов к педагогической деятельности осуществляется 

формирование алгоритма предстоящей деятельности (мотивационная готовность), развитие 

педагогического мышления, овладение комплексом профессиональных и научно-

исследовательских знаний, умений и навыков (операциональная и прогностическая 

готовность), овладение опытом научно-исследовательской работы в процессе 

педагогической деятельности, формирование навыков самоконтроля, самоанализа и 

самооценки результатов экспериментальных, исследовательских действий в педагогической 

деятельности (рефлексивная готовность).  

Необходимо также отметить, что научно-исследовательская работа студентов является 

одним из средств гуманизации среднего профессионального образования, в процессе 

которой должны гармонично реализовываться как рациональность, так и эмоциональность 

личности, доминировать личностная значимость и самоценность будущего педагога. 

Научно-исследовательская работа студентов определяется исследователями как 

деятельность, направленная на выработку нового знания: постановку проблемы, 

формулирование идеи и гипотезы, выбор и обоснование методов исследования, 

доказательное оформление полученных результатов. 

От научно-исследовательской работы педагога она отличается характером и  

объемом решаемых проблем, а так же тем, что научно-исследовательская работа студентов 

всегда осуществляется под руководством преподавателя. В основу содержания  

научно-исследовательской деятельности студентов положена подготовка к поиску, 

постановке проблемы и ее решение теоретическими и эмпирическими методами научного 
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познания и т.д. 

Примечательно то, что непосредственно процесс исследования, поиска решения 

индивидуален и является ценностью, как в образовательном, так и в личностном смысле. 

Образовательная ценность процесса исследования заключается в формировании 

способности студентов актуализировать и интегрировать все имеющиеся знания, видеть 

проблему, анализировать ее с разных позиций, генерировать и аргументировать процесс ее 

решения. 

Личностное значение научно-исследовательской работы студентов заключается в том, 

что она призвана воспитывать самостоятельность и творчество, независимость и 

ответственность за свою позицию, критичность в оценке результатов своих и чужих 

исследований. Добросовестно выполненное исследование конструктивно по своей сути, и 

потому способствует утверждению личности исследователя, дает ей ощущение собственной 

значимости. 

Для организации исследовательской деятельности студентов необходимо использовать 

разнообразные формы работы, как в образовательной, так и внеучебной деятельности, где 

студенту предоставляется возможность реализовать себя в различных направлениях. Научно-

исследовательская деятельность является наиболее благоприятной средой для развития и 

становления студентов, формирования в них ценностных личностных качеств и умений, в 

том числе и научно-исследовательских. Образовательная среда, наполненная 

исследовательской деятельностью, создается в учебном заведении как ответ на запросы и 

потребности общества [4]. 

В ходе нашего исследования, было установлено, что обучение студентов научно-

исследовательской работе является важным средством формирования их готовности к 

будущей профессиональной педагогической деятельности, что и привело нас к 

необходимости определения места научно-исследовательской работы в общей системе 

воспитательно-образовательного процесса педагогического колледжа . 

Таким образом, выявление особенностей процесса формирования готовности студентов 

к педагогической деятельности средствами научно-исследовательской работы, а также 

структуры, критериев, показателей и уровней ее сформированности позволили определить 

реализацию дифференцированного и индивидуального подходов к НИРС как важных  

принципов  организации процесса профессиональной подготовки будущего педагога-

исследователя, позволяющих  применять формы и методы организации научно-

исследовательской работы студентов с учетом индивидуальных особенностей личности 

каждого студента.  

Одним из важных условий стимулирования научно-исследовательской работы студента 

и становления личности исследователя является внедрение результатов студенческих 

исследований в практику работы учреждения образования. В силу определенных 

экономических и социальных факторов развития современной системы образования данный 

аспект формирования личности педагога-исследователя значительно затруднен На наш 

взгляд, необходима дальнейшая разработка проблемы формирования готовности студентов к 

педагогической деятельности в качестве педагога-исследователя в учебных заведениях 

различного типа.  
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ДЕНЕ ЖАТТЫҒУЛАРЫ АРҚЫЛЫ  

ОСТЕОХОНДРОЗ АУЫРУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ 

 

Остеоахандроз проблемасының өзектілігі қазірғі кездің өзінде қарқынды өсуде. 12  

жастағы балалардың өзі осы ауруға шалдығып жатыр.Статистика бойынша әлемдегі 

халықтың шамамен 80 пайызы остеохондроздан зардап шегуде.Кеңінен таралған пікірге 

қарамастан, арқадағы ауырсыну омыртқа тұздардың тұндыру емес, ол аурудың қорытынды 

кезеңі болып табылады. Шын мәнінде, дегенеративті сүйек жоғалту басында орын  және 

шеміршек бар дискілер, оның икемділігі  мен ұтқырлығын  жоғалтады.Әйелдер жиі 

остеохондроз зардап шегеді, бірақ ер адамдарда жиі асқынғандықтан олар жиі операция және 

мүгедектік зейнеткерлікке шығып жатады.Жүйке жүйесі ауруларының құрылымында 

«osteohondroznye» бірінші  орынға ие радикулит. Перифериялық жүйке жүйесінің барлық 

аурулар арасында 70-75% радикулит табылады. Жыл сайын науқастар саны артады. 

Остеохондроздың жасарғаны тым жаман. Остеоартриттің радиографиялық белгілері қазір 

тіпті 12-15 жастағы балалардан табылып жатады. 

Остеохондроз туралы айтпас бұрын, оның  қандай ауру екен түсінейік.«chondrosis» - - 

шеміршек «osteon»: сөз «арқадағы ауырсыну», екі грек түбінен бастау алады. Ол, ең 

алдымен, осы омыртқа қанмен аппаратының жұмыс істеуі бұзылғаны мәселе екендігі 

анық.Дегенеративті диск аурудан бейресми статистикаға сәйкес, әлем халқының  80% адамы 

осы аурудан зардап шегуде.Остеохондроз ауруы соңғы артуы әлемнің көптеген елдерінде 

байқалады. Статистикаға сәйкес, қайтып ауырсыну жартысынан астамы әлемдегі халықты 

әсер етеді, және өнеркәсібі дамыған елдерде таралуы 60-80% құрайды. термин «арқадағы 

ауырсыну» Тірек-қимыл жүйесінің өзгерістер көрсету үшін неміс ортопед Hildebraandtom 

ұсынған болатын. Остеохондроз - ауырсыну негізгі себебі мүгедектік жоғары ставка 

(көбінесе мүгедектік) сипатталады, негізінен жастағы орта және үлкен  адамдарға әсер етеді. 

остеохондроз асқынуы - уақытша еңбекке жарамсыздығы  ең жиі себептерінің бірі. 

«Остеохондроз» деген терминді 1933 жылы неміс ғалымы Хильдебрандт енгізген. 

Остехондроз ауруын тексеру тәсілдері: аурудың жүріс тұрысын қараймыз, қатты ауырсыну 

себебінен мойын қозғалысын шектеуге, күш түсірмеуге тырысады, мойын және белдің 

активтік қозғалысын тексергенде шектеулер, функционалдық блок бйқалады. Анталогиялық 

кейіп (поза) байқалады. Омыртқа жотасындағы 4 физиологиялық иілімдер (кеудеде, 

сегізкөзде, белде, мойында) өзгеріске ұшырайды, сколиоз пайда болады, кифоз артады т.б. 

Мойын остехондрозының кейбір синдромдарының клиникасы.  

1. Цервиксигия- мойын деңгейде ауырсыну,мойын қырысады, көбіне төсектен 

тұрғанда қатты ауырсыну,қозғалыстың шектеуі байқалады. Мойынның еттері жиырылады, 

қатаяды. Ауырсыну әсерінен басты қимылдату шетелген, ол әдетте ауыратын жағына 

бұрылады. Киіну мен қолды көтеру қиындайды. 

2. Алдыңғы сатылық бұлшық ет синдромы- алдыңғы және ортаңғы сатылық бұлшық 

еттердің рефлекстік ширығуы. Мұндай да бұлшық еттер арасынан қолға өтетін қан тамыр 

шоғыры қысылғандықтан пайда болатын ауырсыну иықтың,білектің ішкі бетінен және қол 

ұшынан 4-5 саусақтарға дейін,кейде шүйдеге торсиады. Кейде қолды көтеріп,еңкейткенде 

тамыр соғуы білінбейді. 

3. Иық- жауырын периартриті-(мұздаған иық синдромы) иық бұлшық еттерінің 

рефлекстік нейротрофиксиялық  бұзылыстары. Оған иық буынының ауырсынуы мен қимыл-

әрекеттерінің шектелуі тән. Мойын остехндрозы қосымша рефлексті қан тамырлық 

өзгерістерге байланысты қолдың түнгі дизестезиясы синдромы түрінде білінуі мүмкін. 

Қолдағы ауырсыну, парестезиялар және дизестезиялар қол ұшында айқынырақ көрініс 

береді. 
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4. Түбіршіктік синдромы- артқы бойлық байламаның орта тұсы омыртқа жасының 

мойын бөлігінде, бел бөлігіне қарағанда әлсіздеу. Түбіршіктік синдромының клиникалық 

көрінісінде омыртқа жанындағы бұлшық еттердің ширығуымен қабаттас мойын аймағында 

азапты ауырсыну басым білінеді.  Ауырсыну  жөтелгенде,түшкіргенде күшейеді. 3-ші мойын 

түбіршігі қысылғанда ауырсыну синдромы мойын тұсында білінеді.Ауыздағы тамақты жұту 

үшін қозғалту қиындайды, ал 4-ші мойын түбіршігінің қысылуына байланысты ауырсыну 

иық аймағының жоғарғы жғында байқалады.  

2. Остехондроз-термині организмдегі шеміршектердің қалыпты жағдайы 

бұзылып,ескіріп, сүйек тәрізденіп қатайып,қайта қалыптасу үрдісін аңғартады. Остехондроз 

бірінің үстіне бірі орналасқан стехондроз бірінің үстіне бірі орналасқан 35 омыртқа 

сүйектерінің бағанын құрайды. Омыртқалардың арасы сұйық өзектен тұрады,айналасы 

шеміршек тіндерімен бекітілген омыртқааралық дөңгелектер бекітілген. Дөңгелектер 

қозғасыл кезінде амортизатор рөлін атқарады және шамадан тыс ауыр зат көтергенде немесе 

құлағанда салмақтың көп бөлігі осы дөңгелектерге түседі. Соныен қатар, омыртқа сүйегінің 

өзі де өзгеріске ұшырайды,яғни дөңгелектерге күш түсірмеу үшін омыртқа денеінің 

өзінкомпенсаторлық кеңеюге әкелетін ілгек тәрізді өсінділер п.б. Остехондроз негізінен 

омыртқа аралық дөңгелектердің қоректенуінің бұзылысы салдарынан болатындықтан, 

көбінесе зат алмасуы бұзылыстарынан зардап шегіп жүрген адамдарға жіне әртүрлі 

гормондық,қан тамыр бұзылыстары бар адамдарға тән. Егер ешқандай шара 

қолданылмаса,омыртқа аралық дөңгелектердің қатая бастаған қырлары,омыртқа бағанының 

шегінен асып, жұлыннан шығатын жүйке тамыр жүйелері қысылып,тұрақты түрде 

зақымдана бастайды. 

3. Тұқым қуалаушылықтың маңызы зор. Ата-анасынан баласына жүріс тұрысы,дене 

бітімі берілед. Кейбір жағдайларда омыртқа бағанына түсетін жүктеме біргелкі таралмай , 

омыртқа аралық дөңгелектер зақымданады.  Ауыр,қара жұмыс түрлері де ауруға себепші. 

Мектеп оқушылары , студенттер ,ақыл ой-еңбегімен айналысатын адамдардың жұмысы ұзақ 

отыруды қажет ететіндіктен, жұмыс негізінде дұрыс отырмаса омыртқаларға үлкен салмақ 

түседі. Еңкейіп тұратын жағдайларда омыртқаға кері әсер етіп, остехондрозының дамуына 

әкеледі. Жарақаттар ,майда жарақаттар алу. Остехондрозда омыртқа бұзылатындықтан, адам 

жасы ұлғайған сайын қалпына келу қиындайды. 

4. Остехондроздың алдын алып ,оны болғыздау үшін және оның алдын алу, болғызбау 

үшін омырқаға түсетін салмақты реттеу үшін мынадай шарттарды ұстанған дұрыс. 

- Арқаны әрқашан дұрыс,түзу ұстаңыз. 

- Ауыр заттар көтермеу,көтерген жағдайда иіліп емес,тізе бүгіп  барып көтеріңіз. 

- Турникке тартылып ,суда жүзу жаттығулары. 

- Өзіне өзі массаж жасау 

- Таңғы гимнастика 

- Емдеу гимнастикалары 

- жүзу 

Аурудың шұғыл кезеңінде кенеттен ауырсыну пайда болса, барлық емдік шаралар 

ауырсыну синдромының қарқынын азайтуға немесе оны жоюға бағытталады. Зақымданған 

отыртқа бөлігінің қозғалысын шекиеп, мүлде тыныштық  қалпын сақтау керек. Кейін 3-4 күн 

өткенде мөлшері түрде қимылын белсендіруге болады.  

Бірақ бұл қимылдар ауырсынуды ушықтырмай,дәрігердің бақылауымен жүргізілуге 

тиіс. 

Вертеброгендік цервикалгиямен ауырғандарға омыртқаны бекіту мақсатында тері 

немеме гипстік жаға ұсынылады. Аналгетикалық әсерлә препараттардың арасында ең кең 

қолданылатындары-салицилаттар, пиразолон туындылары, қабынуға қарсы стериодсыз 

препараттар, сонымен қатар пенталгин,парацетамол, реопирин, баралгин. 

Аурудың шұғыл кезеңінде тұрақты аса қарқынды ауырсыну синдромы болған жағдйда 

құрамына аналгезиялық препараттар, ганглиоблокаторлар, стероидтық гормондар, 

транквилизаторлар кіретін қоспаларды венаға тамшылатып жіберген жөн. 



255 

 

Остеохондрозға арналған дене жаттығулары.Назарларыңызға үстелде отырып 

жасайтын мынадай жаттығу кешенін ұсынамыз. Қандай қозғалыс болмасын, жаттығу кезінде 

дұрыс тыныс алу өте маңызды және әр жаттығуды 3-4 рет қайталап жасайды. Жаттығуды 

бірден омыртқа мен белге салмақ түсіруден бастамаған дұрыс және барлық дене мүшесіне 

жаттығу жасау керек. Кез келген жаттығу жасау реті алдымен бастан басталады. Сонымен 

қатар, бұл дерттің негізгі түріне мойын мен бел-сегізкөзінің зақымдануы жататындықтан, 

мойынға жаттығу жасаған дұрыс. 

•  Басты көкірекке дейін еңкейтіп, қайта көтеріп басты еңкейтеміз, кейін терең тыныс 

аламыз. 

 
 

• Басты түзу ұстап, алдымен оңға бұрады. Содан кейін солға қарай жаймен бұрады 4 

рет қайталап , қайта келіп терең тыныс алады. 

 

 
 

•  Аяқты иықпен бірдей аралықта ашып, тізені қолмен ұстайды. Содан соң барынша 

алға қарай еңкейіп, бастапқы қалыпқа келгенде терең тыныс алып демалады. 

•  Қолды жоғары қарай созып, терең тыныс алады да, қолды түсіргенде бар 

күшімен демді сыртқа шығарады. 

•  Терең тыныс алып иықты көтереді де, бастапқы қалыпқа келгенде демді сыртқа 

шығарады. 

•  Орындық арқасына арқаны толығымен тигізіп, қолмен басты ұстайды. Содан соң 

терең тыныс алып атрқа қарай шалқаяды да, бастапқы қалыпқа келгенде демді шығарады. 

•  Қолмен белді ұстап жаймен оңға қарай иіледі. Содан кейін солға қарай иіледі де 

бастапқы қалыпқа келгенде терең тыныс алып демалады. 

•  Орамалды ұзынынан  мойынға салып, басымызды еңкейтіп орамалды алдыға қарай 

тартамыз. 

http://massaget.kz/layfstayl/Zdorove/27188/
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Аурудан толығымен айығу үшін жаттығуға қосымша суда жүзіп, арқаға, белге массаж 

жасату керек. Мұның бәрі қан айналымды жақсартып, ағзада зат алмасу процесін 

жақсартады.  
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ЖАСТЫҚ КЕЗЕҢІНІҢ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Жастарды ерекше топқа, ерекше әлеуметтік категорияға бөлу адамзаттың мәдени-

тарихи дамуының нәтижесі болып табылатындығы белгілі. Осы орайда, біз адамзат 

тарихының дереккөздеріне үңіліп, нақты жас тобын қоғам қалай және неліктен ерекше топ 

ретінде бөліп көрсеткендігін түсінуге тиіспіз. Олай болса, алдымен адамзат эволюциясының 

бастауларына шолу жасап, экономикалық-мәдени даму сатылары арқылы жастардың 

даралануының әлеуметтік келбетін ашып алу қажеттігі туындайды.  

Егер де адамның өмірлік циклінің жеңілдетілген кезеңдеріне тоқталсақ, қазіргі дәуірде 

жас ерекшелік категориясын былайша бөліп көрсетуге болады: 1) сәбилік; 2) балалық шақ, 

бұған мектепке дейінгі жас пен төменгі мектеп жасы кіреді; 3) ересектікке бетбұрыс немесе 

жасөспірімдік жас; 4) жастық шақ; 5) кемелдену; 6) қарттық. Психолог-педагог мамандар 

осы категориялардың әрқайсысының өзіндік кезеңдерін әр түрлі деңгейде бөліп көрсетеді. 

Қазіргі кезде, «жастар» категориясына, негізінен, кейінгі жасөспірімдік жас (пубертатты жас 

деп аталады) пен жастық шақ жатады. Кейбір зерттеушілер ересектік өмірдің де бастапқы 

бірнеше жасын қамтиды. Мысалы, Л.Ю. Зайниеваның пікірінше: «Қазіргі кезде «жастар» 

ұғымының жас аралықтары әрдайым, Біріккен Ұлттар Ұйымының (15-24 жас) 

анықтамасымен сәйкес келе бермейді және негізінен, 13-14 жастан 29-30 жасқа дейінгі 

аралықты қамтиды» [42, 11-б.]. Ал қазақ қоғамында дәстүрлі таным-түсініктерде жас 

ерекшеліктердің өзіндік ерекшеліктері сақталады. 

Бірақ, жастар феноменінің физиологиялық жас шеңберін анықтау – жартылай ғана 

біткен іс болмақ. Келесі кезекте осы феноменге анықтама беру қажет. Әрине, тұтас 
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анықтамалармен, дефинициялармен шектеліп, оларға түбегейлі жүгінуге де болмайды. Өз 

дәуірінде Гегель: «Анықталатын пән неғұрлым бай болса, яғни, оның қарастыратын қырлары 

неғұрлым көп болса, оған берілетін анықтамалар да соғұрлым әртүрлі болмақ. Демек, 

мысалы, өмір, мемлекет және т.б. ұғымдарының көптеген анықтамалары бар» [12, 413б.],-деп 

пайымдаған болатын. Осыны негізге алатын болсақ, жастар феноменінің де концепт ретінде 

біраз дефинициялары бар. Бірақ, мәселе дефинициялардың өзінде емес, олардың 

маңыздылығы туралы өз дәуірінде Ф. Энгельс ұтымды пікір білдірген болатын. Ол «Өмір» 

құбылысына дефиниция ұсына отырып, былай деп атап өткен: «Біздің өміріміздің 

анықтамасы, әрине, толығымен жеткіліксіз, өйткені ол өмірдің барлық құбылыстарын қамти 

алмайды, керісінше, олардың ішіндегі жалпы және ең қарапайым құбылыстарымен 

шектеледі. Ғылыми қатынастағы барлық анықтамалар болмашы ғана құндылықтар. Өмір 

туралы шынайы толық түсінікке ие болу үшін біз оның ең төменгіден ең биікке дейінгі 

көрінісінің түрлерін бақылауымыз қажет болар еді. Бірақ үйреншікті қолданыс үшін мұндай 

анықтамалар өте ыңғайлы, ал кей кезде оларды қолданбау өте қиын; олардың шарасыз 

кемшіліктері есте сақталатындықтан, олар бізге зиян келтірмейді»[3, 84б.]. Тағы да: «Ғылым 

үшін анықтаманың маңызы жоқ, өйткені олар үнемі жеткіліксіз болып тұрады. Бірденбір 

нақты дефиниция істің өзіндік мәнінің дамуы, ал бұл дефиниция бола алмайды»[4, 634 – 

635бб.]. Сондай-ақ лигвистикалық философияның өкілдері де белгілі бір парадигмада 

дефиницияның тавтология екендігін анықтап бергенмен, дефиницияларға жүгінбеу мүмкін 

емес, себебі, ғылым бүгінгі күнге дейін одан басқа ұғынықтырақ және айқын жол таба алмай 

келеді. Ендеше, бұл тұстағы маңызды мәселе, дефиницияларды барынша формальді 

логикалық тұрғыдан құру мен оның талаптарына сәйкес анықтау болмақ. 

Егер 13 жастан 30 жасқа дейінгі жастардың жасын алатын болсақ, тұлға он бес жылдан 

астам уақыт бойы біркелкі, бір қалыпта сапада өзгерісіз сақталып қалады дегенге сенудің өзі 

қиын. Мысалы, әлеуметтік мәртебе тұрғысынан алғанда, егер жеке адам 13 жасында небәрі 

орта мектептің 5-6 сыныбында оқыса, 30 жасында ол (идеалда) жоғары білім алып, тіпті 

жоғары әлеуметтік мәртебелерге көтеріліп, мысалы, ғылыми дәрежеге де қол жеткізуі 

мүмкін. Кемінде, 30 жас – толығымен еңбекке қабілетті жас. Физиологиялық тұрғыдан 

алғанда, егер, 13 жаста жыныстық жетілу енді басталса, 30 жасында жеке адамның 10 жас 

шамасындағы ұрпағы болуы да ықтимал. Демек, «жастар» ұғымын абстрактілі, жас 

сипаттамаларына қарамастан екшеп алуға болмайды дегенді білдіреді. Сондықтан да жастар 

кезеңін үш сатыға бөлген жөн:  

1) кейінгі жасөспірімдік жас (13-16 жас),  

2) жасөспірімдік (17-25 жас), 

3) кемелденудің басталуы (26-30 жас).  

Кейінгі жасөспірімдік жасқа (әрі қарай оны біз жай ғана жасөспірімдік деп атаймыз) 

назар аударайық. Осы тұста, алдымен, жас кезеңі – жай ғана ыңғайлы теориялық тәсіл емес 

екендігін, бұл – өмірдің ақиқаты болып табылатындығын, жаңадан қалыптасып келе жатқан 

жеке адамның бір жас кезеңінен екінші жас кезеңіне ауысу барысында физиологиялық, 

психосоматикалық және интеллектуалды тәртіптегі түбегейлі өзгерістер болатындығын 

ескеруіміз қажет. Күнделікті өмірде бұл үрдісті «біртіндеп есею» деп атайды. Алайда сәбиді 

немесе жасөспірімді толыққанды адам ретінде бағаламау дұрыс емес. Бұндай өлшем 

негізінен ересек адамның белгілеуімен түсіндіріледі. Бұл түсінікті жайт: қоғам мен 

мәдениетті ересектер жасайды және басымдылық бойынша да дамытын осылар. Бірақ қоғам 

мен мәдениет – адамдар небәрі құрал болатын әлдебір мақсаттар ғана емес екендігін 

ескеруіміз қажет. Бұл көзқарас тұрғысынан алып қарағанда, бала немесе жасөспірім – әрине, 

жарамдылығы аз құрал. Бірақ мақсаты адамдардың өздері болып табылатын гуманистік 

тұрғыдан қарайтын болсақ, кез келген жас өзіндік бағаға ие және мәдени құндылықтардың 

жасалуына белгілі бір деңгейде үлес қосады. 

Жасөспірімдік жаста құндылықтық-мақсатты сала да өзгереді, идеалдар мен 

басымдылықтар ауысады. Ересектік идеалы үстем болады, әрине ол оны сын көзбен 

қабылдамайды. Ересекті көмір оған шынайы және толыққанды адам бейнесіне лайық болып 
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көрінеді, әйтсе де, бұларнада жасөспірімге әл іорын жоқ: олобъективті тұрғыдан алғанда да 

әлі толық есейген жоқ. Ересектер толығымен объективті негіздемелер бойынша 

жасөспірімдерді өздерінің жастық топтарына қабылдамайды. Тіпті, үш-төрт жыл 

айырмашылығы бар бойжеткендер мен бозбалалар да осындай ұстанымның жетегінде 

жүреді. Бұл қағидаттар оның «басын қатырады» және әділетсіздік болып көрінеді.  

Дәл осы жасөспірімдік жаста жеке адамдағы даралықтың басталуы қалыптасып, 

күшейе түседі, ал тұлғаға қарағанда даралық, эгоизмнің және өзін-өзі ерекшелеу жігерінің 

және т.б. қалыптан тыс түрлерін қабылдай алатындықтан жағымды да, жағымсыз да болуы 

мүмкі [49,287-288бб.; 310б.]. Жасөспірім ұлдар өз құрдастарынан мықты және «жетілген» 

болуға ұмтылса, жасөспірім қыздар қатарластарынан сәнді киіммен, дене сұлулығымен және 

т.б. озуға ұмтылады. Бір жыныс өкілдерінің арасында қарама-қарсы жыныс тұлғаларының 

болуын есепке ала отырып, солардың негізінде бәсекелестік орын алады. Жасөспірімнің 

құндылықтық бағыттары оның қажеттілік және пайдалылық бағыттарымен аралас. Бірақ 

жасөспірімнің өзі мұны саналы түрде ойламайды. Бұл қатынаста ересек балалық жасының 

өкілдерінің санасына қарағанда, оның санасы анағұрлым бұлдырлау болып келеді. 

Жасөспірімнің әлемге және қоғамға қоятын талаптары, ереже бойынша, тым жоғары және 

көбінесе жүзеге аспайды, мұны ол, әрине, түсіне бермейді. Ол балалық әлемін өзіне 

лайықсыз деп есептейді, өйткені ол өзін «ержеттім» деп санайды; ересектер әлемін ол өзіне 

«өмір сүруге» кедергі келтіріп жатқан және өзіне лайықсыз, «қастық әлем» деп бағалайды, 

өйткені ол әлем «қарапайым» болып табылады. Жасөспірім бұл екі әлемнен де тасаланады.  

Бірақ, ересектер қоғамынан тасаланған жасөспірім әлдебір жеке әлеуметтік атом болып 

табылмайды. Ол заңды эволюциялық табиғи әлеуметке қарама-қайшы түсіп, өзінің 

құрдастарымен біріге отырып, әртүрлі қауымға топтасады, көбінесе ол қауымдар девиантты, 

антиәлеуметтік бағытта болады және кейбір авторлардың атауы бойынша «антитәртіп» 

жүргізеді. Әрине, жасөспірімдік жаста жағымды да, жағымсыз да даралық қалыптасуы 

мүмкін. Бірақ жағымсыз даралық жасөспірімдік жасқа көшкен кезде жойылуы да ықтимал. 

Ал егер де ол жойылмаса, ондай тұлға көбіне бұзақыға немесе (және) қылмыскерге айналу 

мүмкіндігі пайда болады. Жасөспірімдердің ұйымдары өздерінің нормалары, құндылықтары, 

тәртіп стандарттары, сленгі немесе жаргоны және т.б. бар ерекше жасөспірімдік, 

тинейджерлік субмәдениетті қалыптастырады. Бірақ ол да ұзаққа бармайды, кейіннен 

жасөспірімдік уақыт аяқталады да, жеке адам жастық шаққа аяқ басады.  

Ерте жастық шақ – бұл жасөспірімдік дағдарысты жеңу, өмірге және ересектердің 

өміріне деген жағымды қатынас қалыптастыру кезеңі. Бірақ ересектер әлемінің тарапынан 

жасөспірімдер әлеміне қарағанда, жастық әлеміне деген қатынас басқа. Бұл – адам өміріндегі 

айтарлықтай жауапты кезең. Мұнда адамның өз орнын анықтау және болашақтағы өмірлік 

бағдарын қалыптастыру үрдісі жүріп отырады. Бұны: «Өзінің онтогенетикалық дамуында 

әрбір адам үш кезеңнен өтуі тиіс, олар: небәрі индивид кезеңі, даралық кезеңі және тұлғалық 

кезеңі. Осымен оның ақырғы дамуы аяқталады да, шексіз жетілуі басталады»[50,21бет],-деп 

тұжырымдаған ғалымдарымыз, тұлға жеке адамдағы және жағымды даралықтағы оңды 

нәрсенің бәрін алады дейді. Бірақ өзіңді тұлғаға айналдыру айтарлықтай күрделі: «Барлық 

уақытта адамдардың басым көпшілігі ересектік жағдайға жеткен соң, өмірлерінің соңына 

дейін жеке адамдық кезеңде қалады. Көбі даралық кезеңіне көтеріліп, жоғары көтерілуге 

тәуекел етпей, қаламай немесе көтеріле алмай, осы кезеңдегі өзінің жер бетінде тіршілік 

етуін аяқтайды» [50, 22б.]. Мысалы, ересектік кезеңге жетсе де,инфантильдіктен ажырай 

алмайтын, жауапкершіліктерден қашу мен өмірден қашу бойынша тіршілік ететін, регрессия 

жағдайын қалап, «бала күйінде» өмір кешетін адамдар бүгінгі біздің қоғамымызда да жоқ 

емес.  

Ерте жастық шақ кезеңінде жасөспірімдік құндылықтарды азды-көпті қайта бағалау 

жүргізіледі. Тұлға өзін бөтен немесе тіпті, қас әлдебіреуге қайшы қою тәрізді өзін тұтас 

қоғамға қарсы қоюға ұмтылмайды. Ол өзі өмір сүретін, еңбектенетін, отбасын құратын, бала 

тәрбиелейтін әлем екендігін, әлеуметтік институттардың құрылымдарының бірі екендігін 

түсінеді. Ерте жастық шақ, бұл – өзіндік өмірлік жол таңдау уақыты. Егер де жасөспірім 
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ересектер әлемінің нормаларын, құндылықтары мен идеалдарын априорлық тұрғыдан жоққа 

шығаратын болса, онда оның «үлкен» әлемнен эмоционалды тұрғыдан тасаланған ортасында 

қалыптасқан және жүгінген нормаларды, құндылықтар мен идеалдарды ғана пайдаланатын 

болса, онда «бозбала» мен «бойжеткен» өздері аяқ басқан әлемде орын алған нормаларға, 

құндылықтарға және идеалдарға мұқият назар аудара бастайды. Олар жеке құмарлық, 

басымдылық және т.б. ғана қатысты емес, сондай-ақ жоғары білімге, еңбек қызметіне, 

отбасына, ішінара – социумның қоғамдық-саяси құрылуына қатысты құнға таңдау жасауды 

жүзеге асыра бастайды. Олар енді тұтас өмірді тар топтық тұрғыдан емес, сондай-ақ жалпы 

қоғамдық категориялар тұрғысынан түйсіне бастайды.  

Осы кезеңде «бозбала» мен «бойжеткенде» психологиялық тұрғыдан жалпы тығырыққа 

тірелу жағдайы жиі кездеседі. Егер олар жасөспірімдік жаста ақымақ болса немесе жағымсыз 

даралыққа ие болса, девиантты мінез-құлыққа бейім болса, құқыққа қайшы қызметпен 

айналысса, енді олар «бұрынғы өмір жолын жалғастырып, бұрынғы құндылықтарды немесе 

идеалдарды қуаттаймын немесе өз мақсатымды, ниетімді және мүдделерімді түбегейлі 

өзгертемін» деген сияқты таңдаулардың алдында тұрады. Осы жастың шағында олар өздерін 

қоғамға айтарлықтай үзілді-кесілді қарама-қайшы қоймайтындықтан, көбіне, контингенттің 

жастық және әлеуметтік қатынастағы кемелденген әлеміне енуге бейім болса, бұл дұрыс өмір 

жолын таңдауға кепілдік болмақ. Сонымен қатар, жеке адам ерте жастық шақта қоршаған 

ортаға қатысты да, өзіне-өзі қатысты да бұрынғы бағалаулардан толық құтылмайды. 

Жасөспірімдер, бозбалалар, бойжеткендер үшін өздерінің сыртқы келбеті, салмағы, екінші 

жыныстық белгілерінің кешеуілдеп пайда болуы т.б. тәрізді түзілімдердің қандай қиындық 

болып табылатындығын ата-аналар мен мұғалімдер әрдайым түсіне бермейді. Осының 

себебінен, жасөспірімдік шақта ішкі психологиялық қайшылықтар асқынған сәтте тіпті, 

суицид те белең ала бастайды. Бұндай қайшылықтар жасөспірімдік шаққа да, ерте жастық 

шаққа да атлеттердің, киноактерлердің, шоубизнес «жұлдыздарының» т.б. елеулі әлеуметтік 

тұлғалардың қатарынан өзіне «кумир», яғни, еліктейтін идеалды тұлға жасап алуға да 

жетелеп отыратын барынша жағымды ықпалдардытудырады.Өмірсүру – демек, басқа біреу 

үшін өмір сүру және сол арқылы өзі үшін өмір сүру» [51, 312б.]. Адам – демек, жастық 

шақтағы адам да өзінің құрдастарымен, ересектермен, жасы өздерінен кішілермен үнемі 

тікелей немесе жанама, айқын емес қарым-қатынастардан тыс бола алмайды. Осы жерде 

жастардың жастық өзгерістерімен қатар, құндылықтық бағыттарын дұрыс анықтау үшін 

атақты философ Г.С. Батищев әзірлеген байланыс пен қарым-қатынас типологиясына назар 

аударған жөн. Ол адамға тән, оның адамзаттық маңыздылығына тән қатынастардың, яғни 

байланыс пен қарым-қатынастың кезеңдік емес типологиясын әзірледі де, үш негізгі түрін 

бөліп көрсетті: біріншісіне – органикалық типтес қатынас; екіншісіне – атомистік типтес 

қатынас; ал үшіншісіне – үйлесімдік типтес қатынас жатады. Ол алғашқы екі типтің «ашық» 

және «жабық» деген ішкі екі түрін ажыратады және оларға мынадай сипаттамалар береді.  

Жастық шақ – қаны бойынша жақындардың арасында өз орнын іздеуде жас адамның 

отбасымен өз қарым – қатынасына әлі де рефлекстеуді жалғастыратын кезең. Ол өзі жақсы 

көретіндердің барлығынан, ол үшін балалық пен ересектік шақта жауапты болғандардан 

оқшаулану, кейде жатсынудан да өтеді. Бұл енді жасөспірімдік негативизм емес, бұл есейіп 

келетін ұлы немесе қызымен бұрыңғыдай тікелі қатынастарды сақтауға талпынатын 

туыстардан жиі жылы көзбен қарайтын, бірақ тұрақты шеттетілуі. Егер өз күресінің ақыр 

аяғында бозбала немесе бойжеткен өз жақындарына рухани жаңарылған махаббат пен 

сеніммен оралатын болса, бұл әрине, барлығы үшін де жақсы болар еді. Ересек шақта өз 

тұлғасын құруын, қарым – қатынас тәсілдерін саналы құруды бастап, жас адам өзі үшін 

маңызды қасиеттерді жастық шақта жетілдіру жолын жалғастырады. Алайда біреулерде – 

бұл арманымен ұқсастыру арқылы рухани өсу болса, басқаларында – еліктеу үлгісі ретінде 

антиқаһарманды таңдау және осымен байланысты тұлға дамуының салдары. 

Жастық шақтың тағы бір маңызды жаңадан пайда болған түр өмірлік жоспарлардың 

пайда болуы, ал бұл өз өмірін саналы құруына ұстанымның оның мәнін іздеудің бастау 

ретінде көрінеді. Жастық шақта адам тұлға ретінде және қоғамдық өндіріске, еңбек әрекетіне 
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кіретін адам ретінде өзін - өзі анықтауға ұмтылады. Мамандықты іздеу – жастық шақтың ең 

маңызды мәселесі. Жастық шақта, жастардың кейбір бөлігі болашақ әрекеті болатын 

көшбасшылыққа құштарлана бастайтыны, айрықша маңызды. Адамдардың бұл дәрежесі 

басқаларға ықпал жасауды үйренуге ұмтылады және осы үшін әлеуметтік үрдістерді, оларда 

саналы рефлексия жасап, зерттейді. 
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МЕКТЕПТЕГІ ОҚУШЫЛАРҒА 

БАСКЕТБОЛДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН ҮЙРЕТУ 

 

Қазіргі заман талабына сай өскелең ұрпақтың білімді әрі дені сау ұрпақ болып өсуі өте 

маңызды. Себебі, еліміздің жарқын болашағы бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Еліміздің әрбір 

азаматы салауатты өмір салтын ұстанып, дене тәрбиесіне дұрыс көңіл бөле білсе және 

спортты серік етсе мемлекет үшін аса маңызды. Сондықтан да, Дене шынықтыру пәні білім 

беру сапасындағы ең қажетті пән. Олай болса, қазіргі мектеп оқушыларының денсаулығы 

елдің де, қоғамның да басты байлығы. Ел президентінің Қазақстан халқына арнаған 

«Қазақстан - 2050» жолдауында осы міндеттерді шешуге арнайы назар аударылған және 

бұқаралық спортты дамыту көзделген.Ойын оқушыларды жылдамдыққа, төзімділікке 

ептілікке тәрбиелейді. Сондай спорт ойындарының бір түрі баскетбол ойыны. Сол себепті 

ұсынылып отырыған мақалам осы баскетбол ойынына арналмақ. [1] Қазіргі заман техникасы 

- ол күрестің формасымен әдісінің тарихи даму қортындысы. Уақыт өте келе, тәсілдердің 

саны да өзгерді. Мектеп оқушыларының көп бөлігі баскетболдың қазіргі заманға сай әдіс-

тәсілдерін біле бермейді. Дене тәрбиесі мұғалімдері болашақ баскетболшы дайындаудың 

алғашқы бесігі, мектептегі дене тәрбиесі дәрісі екендігін назардан тыс қалдырмауы 

қажеттілік демекпіз, себебі тек дамудың осы кезеңінде төмендегілердей сапалық өлшемдер 

бар. Олар: теориялық жәңе әдістемелік білімдерді, айла-әдіс шеберлік деңгейін қамтитын 

бағдарламалық материалдарды меңгеру дәрежелері, дене шынықтыру т.б.  Ойынның 

белсенді түрде дамуы қазіргі заман техникасының алуан түрлілігіне алып келеді. Ол ашық 

көрсетілген динамикалық шабуылын сипаттайтын жай және рационалды, ауыспалы 

жылдамдық пен шапшаңдық, тиімділік пен дәлдікпен үйлестіреді. Спорт және қимыл 

ойындары – дене тәрбиесінің сезімталдыққа негізделген тәсілі, сірә, спорт ойындарының ең 

қолайлы, кең тараған түрі баскетбол болса керек. Баскетбол  еңбекші бұқараны дене 

шынықтыру және спортпен тиянақты айналысуға, белсенді демалуға, Президенттік сынақ 

тапсыруға тартудың күшті жолдарының бірі. [2] 4-11 сыныптарда баскетбол добын алып 

жүру техникасын үйрету. Баскетболда допты алып жүру маңызды техникалық тәсіл болып  

табылады, онсыз толық мәніндегі, тактикалық сауатты ойынды елестету мүмкін емес. 

Баскетболға үйретудегі алғашқы сабақтардың өзінде допты алып жүру – бір немесе екі 

қолмен кезекпенен допты алма-кезек еденге тигізіп, соғып алып жүрудегі ойыншының 

қозғалысы жөнінде оқушыларда түсінік қалыптасады. Жаттығудан жаттығуға өткен сайын 

оқушылар допты алып жүрудегі басты нәрсе – көзбен бақылаудың болмауы, қолдар мен 

аяқтардың сәйкес жұмыс жасауы, оң және сол қолмен допты алып жүрудің бірдейлігі, 

қозғалудың жоғары жылдамдығы, қол басының доптың үстінде оңтайлы орналасуы, шынтақ 

буынынан қолдардың белсенді әрекет ету екендігіне сене бастайды. Допты алып жүру 
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жоғары және төмен шапшаңдықпен және кез келген бағытта алаңда доппен қозғалуға 

мүмкіндік береді. Осы тәсілдің көмегімен қарсыласының толық бақылауынан құтылуға, 

шығыршықтың астына шығуға, қозғалыста лақтыруды орындауға, доппен сыртқы жақтан 

алдыңғы аймаққа аударуға, топталған ойыншылардан допты алып кетуге, шабуылдау үшін 

орынды алмастыруға, қорғанысты кеңейтуге болады. Допты алып жүруге үйрету 4 сыныптан 

басталады, кейінгң сыныптарда тәсілді орындау жетілдіріледі және шапшаңдықты өсіру мен 

қозғалыс бағытын өзгертумен, оң және сол қолмен допты алма-кезек алып жүрумен 

беркіндіріледі. Допты алып жүруге үйретуді төмендегідей әдістермен жүргізуге болады. 

Бастапқыда ойыншының тұрысы, сосын қозғалу – жүгіру, секіру, тоқтау, адымдау, бұрылыс 

жасау үйретіледі. Алып жүру дағдыларын жетілдіре отырып, шығылданушылар допты тура 

алып жүруменг қозғалысты орындайды.  

Қазіргі заманда баскетбол добын беру техникасын қалай жетілдіруге болады?  

Допты беру – баскетбол ойынының негізі. Олар допты торға лақтырумен аяқталатын 

ойындық барлық іс-әрекеттердің мәнін құрайды. Сондықтан жас баскетболшылар өздері дәл 

және уақытылы допты беруге тырысулары керек. Ондай берулерді қалай меңгеруге болады?  

Жаңа бастаған ойыншы допты беру техникасын жетілдіру үшін жалпы командалық 

жаттығуда бұған әдетте уақыт жетіспейдіндіктен, жеке өзі көп еңбектенуі қажет. Техникасы 

ең мықты деген баскетболшылар допты беру техникасын дербес, ұзақ уақыт бойы және 

тиянақты түрде жетілдірген. Допты беруге қойылатын талаптар: дұрыс есеп пен дәлдік, 

уақытында беру жіне жылдамдық. Мен баскетбол шеберлерінің меңгерген допты беру 

тәсілдерінің шамалы ғана бөлігін жазып шықтым. Сондықтан жас баскетболшының 

техникалық қоры әр түрлі болған сайын, ол алаңда ойынды жеңіл жүргізе алады. Сол себепті 

допты берудің жаңа түрлерін меңгеруге ұмтылған оқушылар талпынысын үнемі қолдап, 

мадақтап отырған жөн.[3,184,194б] 

Доппен орындалатын әрекеттерді үйретуден бұрын оның серпінді қасиеті мен формасы 

мен танысып алу керек, себебі сондай техника тәсілдері тез игеріледі. Бұл мақсат үшін доп 

снаряд ретінде қолданылатын ортақ дамыған жаттығуларды қолдануға болады. Үлгі 

жаттығулары:  

1) Допты қолдан - қолға ауыстыра отырып,оған тимей, денені айналдыра жүру  

2) Доп арқада, екі қолда орындалады. Допты бастан асырып, алға лақтырып, сонда 

тосып алу. Осы жаттығуды бір қолмен орындау.  

3) Допты өкшелерінің арасында қысып ұстап, доппен бірге секіріп, оны аяқпен 

жоғарыға  лақтырып, тосып алу. 

Қорғаныста ойнау тәсілі. Қорғаныстағы ойыншының әректі үнемі шабуылданушы 

командаға қарсылық көрсетуге бағытталуы және допты торға түсіргенше оған ие болуға 

бағытталады. Қарсыласы допты торға түсіргеннен оның шабуылын тоқтата білу қорғаныста 

ойнау тәсілін машықтану процестерінің ең маңызды бөлімдері қатарына қояды. Спортта 

көбіне орташа тұрысын қолданады. Аласа тұрыста ол қарсыласы допты жүргізіп жүргенде, 

ол биігін қысқа ғана демалыс уақытында қолданады. Қорғаушы үнемі белсенді әрекет ету 

керек. Қарсыласының соңынан қозғалып отыру керек және оның қолында доп бар жоғына 

қарамастан одан назарды аударып әкетуге болмайды. Қорғаушының міндеті: 

Жаттығушының допты алуға ыңғайлы орынға көшуіне мүмкіндік бермеу. 

Егер ойыншы допты қағып алған болса онда оны қандайда болмасын қозғалыс 

жасауына кедергі келтіруі, допқа ие болуға тырысу [4,56,65-б.]. 

Қорытындылай келе: Спорттық ойындардың бір түрі – баскетбол. Бүкіл әлемге тараған 

ойындардың бірі. Баскетбол ойынының қозғалысы адам баласына аса пайдалы табиғи 

қозғалыс пен дене мүшелерінің қимылынан тұрады – жүгіру, жүру, секіру және лақтыру. Бұл 

ойынды он жасар баладан бастап қай жаста болсын, бәрі ойнай береді. Сондықтан да 

баскетбол дене тәрбиесі пәні жаттығуларының бірі ретінде ең тиімді және ағзаға пайдалы 

болып табылады. Баскетбол ойыны адамның көңілін шаттандырып, іскерлігін арттырады. 

Ойыншының қозғалысы, жүгіру жылдамдығы секіру және лақтыру, кілт тоқтауы. Міне, 

мұның барлығы жалпы дамыту жылдамдығын, ойыншылардың дайындық деңгейін 
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көрсетеді. Баскетбол, спорт ойындарының бір түрі ретінде барлық оқу орындарының 

бағдарламасына кіреді. Арнаулы оқу орындарының студенттері бұл кезеңде баскетбол 

ойынын ойнап, белгілі деңгейде дайындықпен келді деп есептеледі. Сондықтан бұл 

оқушылар оқу процесінде ойынның негізгі айла-тәсілдері, тыныс алу және ойын жүйесін 

біледі, жарысқа да қатыса алады.  

Әр түрлі қимылдарды түрлі қарқында, бағытта, түрлі жылдамдықпен орындай отырып, 

адамағза жүйесінде және ішкі қүрылыстарына жақсы әсер алады. Балалар және үлкендер 

қажетті дағдыларды имдене отырып, өз бетінше үнемі дене шынықтыруды жетілдіруге, 

денсаулықты сақтауға, көңіл күйін көтеруге және ұзақ өмір сүруге мүмкіндік бар. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫНА БАУЛУДЫҢ  

ҚОҒАМДЫҚ МАҢЫЗЫ 

 
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті отыз елдің қатарына кіруі жөнінде мемлекет 

басшысы алға қойған міндетті жүзеге асыруда халықтың денсаулығы ең маңызды мәселе 
болып табылады. Қазіргі уақытта әлеуметтік жағдай,өмір сүру ұзақтығының төмендеуі және 
адам экологиясының қолайсыздығы бүкіл өркениетті әлем үшін көкейтесті мәселе болып 
отыр. Еліміздің даму бағытын бекіткен « Қазақстан-2030 » бағдарламасында салауатты өмір 
салтын ұстану мемлекеттік манызды бар мәселелермен тең дәрежеде екендігі баса 
көрсетілген. 

Салауаттылық ұғымы қазақ халқының салт-дәстүрін, көнеден келе жатқан мәдениетін, 
өнерін, әдет-ғұрпын, жас ұрпаққа ұғындыру. 

Салауаттылық – ішкіліктен, есірткі, темекіден аулақ болу, дене және жан тазалығын 
сақтау, тіпті қарапайым түрде айтсақ адамның киім киісі, тамақты қалыппен ішуі де кіретін игі 
іс-әрекет. Өмір заңдылығы салауатсыздықты кешірмейді, оғаш қылықтар түбінде опық жегізеді. 

Жасөспірімдердің салауаттылық өмірге ұмтылысы, зиянды әдеттерді жек көрушілігі 
олардың өзге адамдармен қарым-қатынасына яғни әлеуметтік ортаға тығыз байланысты. 
Ұрпақты өмір заңдылықтарына, салауаттылық негіздеріне бейімдеу мектеп жүйесі жүктеген 
маңызды да жауапкершілігі мол міндет болып табылады. [1]  

Бүгінгі қоғамымызда салауатты өмір салтына деген саналы көзқарастың жеткіліксіздігі 
азаматтардың рухани деңгейінің төмендігінде және оның нәтижесінде жағымсыз жайттардың 
кең өрістеуіне себепкер болып отыр. Жастар денсаулығының нашарлауы, олардың 
ағзаларының ауруға қарсы тұру қабілетінің әлсіздігі , азып-тозуы, тез шаршағыштығы, 
өмірінің қысқа болуы – осы жайттардың айқын көрінісі. Бұл мәселелердің барлығы жастар 
арасында тәрбие жұмыстарының жұтаңдығының салдары екендігі даусыз.  

Жастары әлсіз, денсаулығы нашар, білімсіз, зиянды әдеттерге әуес, жалқау, тәрбиесіз 
болса ол мемлекет қашанда әлсіз, қорғансыз. Жастар – біздің болашағымыз. Ал бізге 
болашағымыздың айбындылығы мен жарқындылығы қажет. Келешегінен үміт күткізіп 
отырған бүгінгі жастар - ертеңгі қоғам иелері. 

Салауатты өмір салты – адам үшін аса маңызды, денсаулықпен тікелей байланысты 
құнды форма. Ол адам мәдинетінің бір бөлігі. Ал денсаулық адам бақытының негізгі бөлігі. 
Қоғамның болашағы әрбір адам денсаулығына байланысты. Денсаулыққа тек дененің 
сыртқы бүтіндігі ғана деп қарау ағаттық, жалпы алғанда оны организмнің жан-жақты 

https://szh.kz/student/2514/voleybolshylardynh-oqu-zhattyghular-pro/
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дамуымен бүкіл қызметтердің жүзеге дұрыс асырылуы деп ұққан жөн. 

Денсаулықтың мықты болуы үшін қандай әдістерді қолдануды,жақсы жұмыс 

хәлін,күнделікті тұрмыс қиындықтарын жеңуі,белсенді өмір сүру жағдайларын білу қажет. 

Денсаулық - салауатты өмір кепілі. Осы салауатты өмір кепілін,оның қыр-сырын білу басты 

міндет. Қай заманда болсын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат,міндеттердің ең бастысы 

өзінің ісін,өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу.  

Дене тәрбиесімен айналысатын адам өзін әрқашан сергек сезінеді.Ал сергек адамның 

өмірге көзқарасы ерекше.Спорт қайратты қажет етіп,өмірге құштарлықты арттырады. 

Яғни,өмірді сүйіп өмірді қадірлей білуге, тек жақсылыққа ұмтылуға тәрбиелейді. Спорт және 

дене тәрбиесі жүйесіндегі өзекті мәселелер бүгінгі келеңсіз тенденциялармен анықталады. 

Оларға біздің Республикамыздағы балалар ауруларының көбеюі, балалар және жасөспірім- 

дерге арналған спорт мектептерімен бұқаралық дене шынықтыру жұмысын қаржыландыру- 

дың азаюы,дене тәрбиесінен оқушылар дайындығы деңгейлері нашарлауы,т.б.жатады.[2] 

Қазақстанның егеменді ел болуына байланысты болып жатқан өзгерістер, еліміздің 

әлемдік қауымдастыққа енуі, әлемдік білім кеңістігінде өз орнын алуға тиістілігі – сапалы 

білімді, салауатты өмір салтын өз бойына орнықтырған, шығармашылық қабілеті мол жеке 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жұмыс, оқушы мен жұмыстар тәрбиесіне, қоғамдағы 

дене тәрбиесі мен спортқа деген көзқарасқа байланысты. 

Дене жаттығуларының сауықтыру тиімділігі бар екендігі анық. Қазіргі уақытта дене 

жаттығуларының сауықтыру тиімділігін негіздеу екі бағытта жүргізіледі. Бір жағдайда 

ағзаның тіршілікті қамтамасыз ететін негізгі жүйелерінің функционалдық мүмкіндіктерінің 

деңгейін арттыру мақсатымен дене жүктемелерін ұзақ уақыт пайдалану мүмкіндіктері 

қарастырылады. Екінші жағдай – өндірістік жұмыстардың жағымсыз жерлерінің ағзаға әсер 

етуінен сақтандырумен байланысты. Сонымен бірге, сауықтырылудың  фармокологиялық 

емес құралдарының тұрғындардың қызығушылығының артуы аясында бұқаралық дене 

шынықтырудың педагогикалық тұрғыдан жеткіліксіз қамтылуы байқалады.  

Салауатты өмір салтына деген сенімді және тұрақты көзқарасты жастарды қалыптастыру 

мен зиянды әдеттерге қарсы тұруға қабілетті, қылмысты болдырмаудың  әзір толық бағаланбай 

жүрген ең оңтайлы  және тиімді саласы дене шынықтырумен спорт болып табылады. [3] 

Адам денсаулығы үшін күрестегі медицинаның орасан зор маңызын төмендетпей-ақ, 

бірінші кезекте дене тәрбиесі, спорт, туризм құралдарымен  түрліше сауықтыру шараларын 

жүргізу арқылы науқастардың алдын алуға болады. Салауатты өмір салты,дененің 

белсенділігі адамның басты байлығы – мықты денсаулықтың 50-55% кепілі. 

Дене тәрбиесі, спорт, туризм адамзат пен әлемнің құнды бағалықтарының бірі ретінде 

адаммен тұтас қоғамның өмір салтының мәдениеті есебінде көрінеді ол саяси, адамгершілік, 

дүниені тани білу мәдениеті секілді жалпы мәдени тұрмыстың өзгеде деңгейлері үшін 

алғышарт болып есептеледі. 

Қорытындылай келе: 

Салауаттылық дегеніміз ішкіліктен, есірткі, темекіден аулақ болу, дене және жан 

тазалығын сақтау, тіпті қарапайым түрде айтсақ адамның киім киісі, тамақты қалыппен ішуі 

де кіретін игі іс-әрекет.      

Жастары әлсіз, денсаулығы нашар, білімсіз, зиянды әдеттерге әуес, жалқау, тәрбиесіз 

болса ол мемлекет қашанда әлсіз, қорғансыз. Сондықтан ұлттық білім моделінің құрамдас 

бір бөлігі – спорт болмақ. Салауатты өмір салтына деген сенімді және тұрақты көзқарасты 

жастарды қалыптастыру мен зиянды әдеттерге қарсы тұруға қабілетті, қылмысты 

болдырмаудың  әзір толық бағаланбай жүрген ең оңтайлы  және тиімді саласы дене 

шынықтырумен спорт болып табылады. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В современном обществе сущностным понятием в педагогическом процессе является 

развитие учащихся. Проблема качества образования существует в каждом государстве. По 

этой причине, система образования часто подвергается реформированию. С каждым годом 

вносятся изменения в обучение, как в школе, так и в высших учебных заведениях. Взгляды 

многих педагогов на изменение системы образования похожи и ясны. Сегодня всё больше 

требуются самостоятельно - мылящие люди, которые готовы к саморазвитию и 

самореализации. Добиться обозначенных целей, можно только через личностно-

ориентированный подход. Учащиеся должны быть в центре внимания обучения, должны 

учитываться их интересы и способности. Благодаря данному подходу в обучение, у учащихся 

будет повышаться мотивация к изучению общеобразовательных и профильных предметов. 

Они будут с интересом посещать занятия, активно принимать участие на уроках. Методика 

изучения иностранного языка тоже не остается без внимания, так как иностранный язык  

становится,  всё более востребован в нашем обществе. Умение свободно владеть одним или 

двумя иностранными языками, дает возможность получения образования за границей, 

стабильной,  высокооплачиваемой работы, так как сейчас очень широко развиты 

международные отношения с зарубежными странами и чтобы, найти хорошего специалиста 

нужно потратить немало времени и сил. Поэтому главными целями обучения иностранному 

языку, является обучить учащихся говорению, развить коммуникативную компетенцию, 

свободно общаться с носителя языка и быть культурно развитыми людьми.  

Каждый учитель стремится добиться поставленных целей на своем уроке, для этого 

старается сделать материал интересным, познавательным, увлекательным, чтобы у учащихся 

развивались память, мышление и познавательная деятельность. Одна из любых форм работы 

на уроках для детей это игровая, так как через игру происходит освоение новых знаний, 

умений и навыков. Применение игровых форм является ведущим методом воспитания  и 

обучения дошкольников и младших школьников. Игровой метод позволяет включить всех 

детей в познавательную деятельность. Исследования доказывают, что при лекционной 

системе обучения усваивается не более 20% информации, а в процессе игры – 90%. Процесс 

становится творческим и интересным. Специалисты даже говорят о « вынужденной 

активности», порождаемой атмосферой игры, играющий не может не учиться, ход событий в 

игре не дает выключиться [1].Ученые подчеркивают, что игра, с одной стороны, помогает 

развитию познавательных способностей учащихся, а с другой – может служить и 

эффективным средством преодоления трудностей в процессе психолого-педагогической 

коррекции.  

Обучение иностранному языку детей с задержкой психического развития предполагает 

использование наглядного материала, игрового, которые необходимо для запоминания и 

усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. Однако обучая 

английскому языку детей с задержкой психического развития, нужно знать, что это за 

заболевание, его особенность, а также что детям интересно, как привлечь их внимание, 

повысить мотивацию к обучению. Всё это поможет скорректировать работу учителя, выбрать 

правильную методику работу с детьми.  

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение 

для наиболее встречающейся патологии в психофизическом развитии детей старшего 

дошкольного возраста [2]. Термин «задержка психического развития» впервые был 

предложен Г.Е. Сухаревой. Причины отставания в развитии делят на две группы: медико-
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биологические и социально-психологические. Под термином «задержка психического 

развития» представляются синдромы временного отставания развития психики в целом или 

отдельных психических функций. Таких как: моторные, сенсорные, речевые и эмоционально-

волевые.У детей недостаточно развито произвольное внимание, характерны трудности в 

постановке речи, мышлении, звуковом анализе, нарушен фонематический слух.  

Исследования в  области психологии обучения иностранным языкам доказывают, что 

дети с ЗПР могут изучать английский язык, но только на уровне своего развития, с 

применением коррекционно-развивающих методик. При этом в процессе обучения 

происходит смещение акцента в постановке целей с точки зрения практического владения 

языком - на общее развитие детей. На первое место должна быть поставлена задача развития 

мышления детей с  ЗПР, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире, чему иностранный язык способствует как 

никакой другой предмет. Практическое владение языком становится не целью, а действенным 

средством решения этой задачи. Учебный материал необходимо дробить и предлагать 

небольшими порциями, сочетая игровые и учебные виды деятельности.Перед учителем 

английского языка становится нелегкая задача в выборе методике обучения.  Стоит 

подчеркнуть, что главная цель изучения иностранного языка это развивающая. На уроках 

необходимо развивать у учащихся: 

- память; 

- внимание; 

- речь;  

- мышление;  

- кругозор. 

Основная задача на уроке это добиться и поддерживать интерес к изучению 

иностранного языка. Для этого очень подходит игровой метод.Для учащихся игра в первую 

очередь это увлекательная деятельность, но у игры всегда есть цель, которую необходимо 

достигнуть, выполнив определенные задачи. Таким образом, игра перерастает в обучение. У 

детей с ЗПР доминирует игровая мотивация. Игра повышает интерес к знаниям, снижает 

уровень тревожности, создает ситуацию успеха. В результате повышается познавательная 

активность, формируется положительная учебная мотивация, увеличивается 

работоспособность учащихся с задержкой психического развития. Использование игрового 

метода обучения способствуют выполнению важных методических задач [3]: 

- создание психологической готовности учащихся к речевому общению; 

- обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового 

материала; 

- тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой 

к ситуативной спонтанности речи вообще.  

По мнению А. С. Спиваковской, игра активизирует стремление ребят к контакту друг с 

другом и учителем, создает условие равенства в речевом партнерстве, разрушает 

традиционный барьер между учителем и учеником [4]. Учитель сам определяет, на каком 

этапе занятия лучше провести игру и рассчитывает время, так как всё зависит от ряда 

факторов: степени подготовки учащихся, от уровня знания материала, конкретных целей, 

условий урока и т.д. Индивидуальные и тихие игры можно выполнить в любой момент 

урока. Коллективные желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче выражен 

элемент состязательности, они требуют подвижности и т.д.  В процессе игры, так как 

внимание детей с ЗПР неустойчиво,  следует   менять задания, чтобы не потерять интерес 

детей к игре. Пучкова Ю.Я. выделяет ряд функций игровой деятельности на уроках 

английского языка [5]: 

1) Обучающая заключается в развитие у учащихся внимания, памяти, общеучебных 
навыков, а также она помогает овладеть иностранным языком. 

2) Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества как 

внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; также развивается чувство 
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взаимопомощи. Учащимся вводятся фразы-клише речевого этикета для импровизации 

речевого обращения друг к другу на иностранном языке.  

3) Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмосферы на уроке, 

превращение урока в интересное, необычное событие, удивительное приключение. 

4) Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычного 

общения, объединении коллектива учащихся.  

5) Релаксационная функция заключается в снятии эмоционального напряжения, 

вызванного нагрузкой на нервную систему при обучении иностранному языку 

6) Психологическая функция состоит в формировании навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной деятельности, а также перестройки 

психики для усвоения больших объемов информации. 

7) Развивающая функция направлена на гармоничное развитие личностных качеств для 

активизации речевых возможностей личности. 

Место и роль игрового метода в учебном процессе, сочетание элементов игры и учения 

во многом зависят от понимания учителем функций и классификаций различного рода 

игр.Существует достаточное количество игр, которые учитель может применять на уроках во 

время изучения, повторения или закрепления материала.  В качестве примера, можно 

применять следующие игры:  

- фонетические: «Эхо», « Какой звук я задумал?» 

- лексические: « В магазине», «Собери портфель», «Цветик – семицветик» 

- грамматические: «Пантомима», «Whatdoyouliketodo?», «Любимое занятие Карлсона» 

- орфографические: «Буквы рассыпались», «Телеграммы» 

- сюжетно-ролевые игры:«Магазин», «Больница», «Школа». 

Основываясь на факте доминирования интересаигровой деятельности у детей с ЗПР, 

используя игровые ситуации и техники с любимыми героями, мы повышаем интерес детей к 

учебе, уменьшаем уровень их тревожности, уменьшаем страх неудачи. Задача учителя – 

найти максимум педагогических ситуаций, в которых может быть реализовано стремление 

ребенка к активной когнитивной деятельности. Учитель должен постоянно совершенство- 

вать учебный процесс, который позволяет детям эффективно и качественно изучать материал 

программы. Поэтому очень важно использовать игровые элементы на уроках английского 

языка. Если учитель найдет правильный подход, то трудности в изучение английского языка 

могут стать увлекательным путешествием в страну незнакомого языка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в эффективности изучения иностранного 

языка очень много зависит от учителя. Если учитель скорректировал правильно свою работу, 

подобрал интересную методику для детей с задержкой психического развития, то у детей 

будет положительное отношение, а самое главное мотивация к изучению иностранного 

языка. Важно помнить, что чем чаще сменяется деятельность на уроке, тем интереснее для 

детей.  При организации обучения необходимо адаптировать учебную программу, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач Наблюдение за 

процессом обучения английскому языку с использованием игр и игровых ситуаций 

показывает, что применение их дает возможность привить учащимся с ЗПР  интерес к языку, 

стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность детей.Дети с задержкой 

психического развития требуют к себе особого внимания, понимания их проблемы, терпения 

учителя и помощи всех, кто с ними работает. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Елагова Е.В. Игровые технологии как метод интенсификации обучении иностранному языку -  

Могилев, 2003. - 310 с. 

2 Фадина Г. В. Диагностика и коррекция задержки психического/ Коррекция познавательных процессов 

детей с ЗПР - М,2012 – 70 с. 

3 Электронный ресурс:http://festival.1september.ru/articles/571431/ 

4 Электронный ресурс: http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2015/03/02/metodika-

primeneniya-igr-na-urokakh-angliyskogo 

5 Пучкова, Ю. Я. Игры на уроках английского языка - М.: АСТ, 2003. 

http://festival.1september.ru/articles/571431/


267 
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ЖЕТПІСБАЕВ М.Е., САНТАЙ Н., АМРЕНОВА А.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЖАС ВОЛЕЙБОЛШЫЛАРДЫҢ  

ТЕХНИКАЛЫҚ ДАЯРЛЫҚТАРЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының волейбол құрамасы әлемдік деңгейде 

жоғары көрсеткіш көрсетпей тұрғаны хақ. Көрген көзге жағымды көрінетін, жыныс 

ерекшелігін талғамайтын спорттың бір түрі волейбол ойыны десек қателепесіміз анық. 

Волейбол ойынына құмартатын жандарда аз емес. Осындай жағымды мінездемесі бар, 

сүйкімді спорттан Қазақстан республикасы құрамаларын неге дамытпасқа. Қатысамын, 

атсалысам деушілер көп, бірақ  спорт залдар мен волейбол алаңдары жоқ бұл спорттың 

болашығы Қазақстан елі үшін бұлыңғыр болмақ. Осындай қалың тұман арасында өз жолын 

таппай келе жатқан спорттың тек жоғары көрсеткіштер көрсетіп қана қоймай, экалогиясы 

нашар облыстардағы жастардың денсаулығына тигізер әсері де мол болмақ. Адамның 

бойындағы бес (күш, төзімділік, икемділік, ептілік, жылдамдық) дене қуаты қасиетін 

дамытып қана қоймай,[ 1,66б ] жақсы көңіл-күй, өмірге деген құлшыныс, армандар мен 

мақсаттардың орындалу жолында, тер төгіп аянбай елге адал қызмет жасайтын азаматтардың 

көп болуына тигізер әсері мол деп ойлаймын. Дені сау жастардың көп болуы, болашақта 

жетер жетістігі көп, Қазақстанның дамуына әсері мол болмақ. Қазақстанның құрамасы 

әлемдік біріншіліктерде топ жарып алға шықса, Қазақстан туын, көк байрағын көкке 

желбіретсе, Қазақстан елі үшін нұр үстіне нұр болар еді.  

Спортта жақсы көрсеткіш көрсету үшін келесідей бес түрлі спорттық жаттықтырудың 

жоғарғы деңгейде болуы керек. Оларға тоқтала кетсек; техникалық, тактикалық, 

психологиялық, дене қуаты, теориялық дайындық. Осының ішінде техникалық даярлығына 

көңіл бөлсек. Жас волейболшылардың жақсы техникалық даярлығы тактикалық шеберлікті 

тезірек меңгеруге мүмкіндік береді. Ойын тактикасы әр уақытта  жаттығушылардың 

техникалық амалдарды дұрыс орындау қабілетіне негізделуі қажет. Жаттығушылардың 

доппен бетпе-бет қарым-қатынаста болуы қажет. Кері жағдайда кез-келген тактика 

сәтсіздікке ұшырайды.  

Сабақтарда топтық жаттығуларға өту алдында ойыншыларға келесі индивидуалды 

тапсырмаларды беру қажет. 

1. Қабырға жанындағы жаттығу. Ойыншы түрлі күшпен допты қабырғаға лақтырады. 
Ұшып шыққан допты ойыншы өз үстінен лақтырады немесе қабырғадағы мақсатталған 

нүктесіне тидіреді. Доптың қайтып келуінен кейін қабырғаға лақтыру екі не бір қолмен 

төменнен немесе жоғарыдан орындалады.Жаттығуларды шектелген ауданда немесе 

ойыншылардың зал бойынша еркін орын ауыстырумен іске асыруға болады. Ойыншылардың 

соқтығысуы қате болып саналады және ол үшін айыптық ұпай беріледі. Уақыттың 

аяқталғанынан кейін айыптық ұпайлар саны есептелінеді. Осындай жолмен, осы жаттығуға 

жарыстық сипат беруге болады. Допты шығару биіктігі үнемі әр түрлі іске асады.  

2. Ойыншы еденге допты соға отыра доптың бағытында жылдам орын ауыстыруы 
қажет. Одан кейін допты шығаруға ыңғайлы орынға келіп түседі, өз үстінен допты асырады, 

сонымен қатар олардың түрлі үйлестірулерін. Допты төменнен және жоғарыдан шығару 

орындалады, сонымен қатар олардың түрлі үйлестірілуі. Допты ақырғы шығару алдында 90, 

180 немесе 360° градусқа бұрылу пайдалы. Келесі ретті допты мақсатты орынға берумен 

және допты шығарумен жан жаққа бұрылу ұйқасы вестибулярлық аппараттың төзімділігін 

қабілеттендіруге икем етеді (тепе-теңдік күйі, кеңістікті және уақытылы бағдарлар).Сәйкес 

жаттығуларды әрбір сабақтарда пайдаланған жөн.  

Орындау барысында сондай ақ белгілі бір тапсырмалар ұсыну қажетті жұптық 

жаттығулар да тиімді: 

- Допты шығару кезінде доп серіктес ойыншының басына жоғарыдан түсуі қажет. 
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- Білезіктің күрт қозғалысы есебінен допты шығару барысында доп серіктесінің бас 

деңгейіне бағытталады. 

- Доп серіктесіне тек білезіктердің қозғалысы есебінен беріледі. 

- Еденде отыра тура допты шығару (білезіктік допты шығаруды жетілдіру үшін 

пайдалы жаттығу). 

- Алға қарай ұмтылу арқылы допты қабылдайтын серіктес орынына допты шығару. 

- Шабуыл соққысы үшін алдын-ала допты соғумен бір орында допты шығару. 

Жұптасқан жаттығулар допты төменнен шығару және қарсы шабуыл соққысы үшін 

пайдалы. Серіктестердің бірі допты бір қолмен түрлі күшпен серіктестіктер жағына қарай 

шығару қажет, ол допты қабылдай отыра оны берілген бағытта бағдарлауы қажет.[2, 53-61б ] 

Допты қабылдаушы ойыншы жылдам қозғалуы мен иық бөлігімен тең күш салып 

қабылдап отыруын бақылау қажет. Серіктестер арасындағы қашықтық допты шығару және 

допты соғу кезіндегі сипатына тәуелді артады немесе кемиді. Допты қабылдаушы ойыншы 

доп оған қарай бағытталып ұшатындай орын ауыстырып отыруы қажет. Егер ол орын 

ауыстырып үлгермеген жағдайда, онда иық бөлігінің құралған жазықтығын допқа қарсы 

бұруы қажет.  

Допты шығаруды жетілдіру: 

1. Жаттықтырушы тор алдында 2 және 3-аймақтар арасында тұрады. Жаттығушы беткі 

сызық алдында 6 аймақта орналасады. Жаттықтырушы допты бір жаққа қарай көтереді (1 

немесе 5 аймаққа). Жаттығушы доп астына шығады да оны жоғарғы допты көтеру амалымен 

жаттықтырушыға қайтарады. Допты көтеріп беру алдында жаттығушы тоқтауы және 

жаттықтырушыға қарай бет бөлігімен бұрылуы қажет. Ерекше назар орын ауыстыру 

жылдамдығына аударылады. 

2. Жоғарыда атылған әдісті қайталау, алайда жаттығушы допты төменнен екі қолмен 

көтеру арқылы қайтарады. 

3. Жоғарыда атылған әдісті қайталау, алайда допты беру бір оң немесе сол қолмен 

орындайды. Оңға қарай қозғалу кезінде ойыншы оң аяқпен аяққы қадамды орындауы қажет. 

Ол қозғалыс инерциясын өшіру және солға қарай бұрылуды жеңілдетуге болады. Солға 

қарай орын ауыстыру кезінде – керісінше. 

Орын ауыстыру жылдам орындалуы қажет. Ойыншы доппен кездесу орынын дұрыс 

анықтай алуы өте маңызды. Соққыны қолдарын біраз бүгу ақылы дене деңгейі бойында іске 

асыру қажет. Жоғарыда сипатталған жаттығулар допты көтеру биіктігінің өзгерісінен және 

оның жаттығушының алыстығынан күрделенеді немесе жеңілдетеді, соған байланысты 

допты шығару амалдары да өзгеріп отырады.[3.153б ] 

Допты шығару дәлдігін жетілдіру үшін түрлі құралдарды пайдалануға болады. 

Мысалы, допты шығарғаннан кейін доп үстіңгі бөліктен қандай да бір затқа түсуі тиіс – 

көтерілген және бектілген орындыққа немесе 50*50 см өлшемді қатты қағаз фанера бетіне. 

Сонымен қатар жылжымалы баскетбол сақинасын пайдалануға немесе жай ғана допты 

шабуыл жасау ауданының белгілі бір орынға бағыттауға болады.  

Осындай маңызды тапсырмалар міндетті. Олар соққы дәлдігін дамытады және ең 

бастысы ойыншымен тапсырманы орындаудың объективті критериі болып табылады, ал 

салдары ретінде оның жауапкершілігін арттырады. Ойыншы әр уақытта да допты «мекен-

жайы» бойынша беруге ұмтылады.  

Торға бағытталған кез-келген допты шығару шабуыл соққысына ыңғайлы болуы қажет: 

доптың ұшу траекториясының төменге кететін тармағы торға ілінуі немесе орта сызықпен 

шектелмеуі қажет. 

Екінші көтерген уақытта шабуыл жасаушы ойыншыдан орта сызыққа дейін жүргізілген 

перпендикулярдан асатын бүйір сызықтың бағытына бағыттауы қажет және орта сызықтың 

ішінен 1,5 м-ге аспауы қажет . 

Волейболда допты бір қолмен шығару да маңызды орын алады. Алайда олар сирек 

қолданылады, себебі орындалуы  бойынша күрделі болып табылады. Допты бір қолмен 

жоғарыдан көтеру кезінде білек алақан бөлігімен алға қарай, саусақтар кіші саусақ пен бас 
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бармақ біріге ұяшық туындататы. Негізінен допты шығару қолды шынтақ және одан төмен 

қол бөлігінің қозғалысы есебінен іске асады, 2, 3, 4-ші саусақтар белсенді жұмыс атқарады, 

5-ші және1-ші демеуші фукнцияны атқарады. [4, 160-184б ] 

Қорыта келе айтсақ кез келген спортта жоғары көрсеткіш көрсету үшін спорттық 

жаттықтырудың негізгі жақтары (Дене қуаты, тактикалық, техникалық, психологиялық, 

теориялық) дайындықтары жоғарғы деңгейде болуы керек. Егерде осының біреусіне болсын 

назар аудармасақ, бәйгеде бір аяғы сынып амалсыз жанын қинап, шауып келе жатқан ат 

секілді. Ол аттың қанша жерден мықты болғанмен жетер жетістігі төмен болмақ. Тек бұл 

жақтармен ғана шектелмей, бес(күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік, ептілік) дене қуаты 

қасиеттері дамығын, табиғатынан дарынды ойыншыларды тауып, олармен белсенді түрде 

жұмыс жасау маңызды. Осымен қатар әрбір әдіс-тәсілді дұрыс көрсетіп, алдағы мақсаттарын 

айқындап отыратын жоғарғы деңгейдегі жаттықтырушы маманның да тигізер әсері мол. 

Елімізде тек дамыған спорттарға көңіл бөле бермей артта қалған спорттарды дамытуға ат 

салсақ, сол бір спорттың жоғарғы деңгейге жетуіне бір мүмкіндік болары сөзсіз. Ол үшін тек 

жағдай жасап амал етсек болғаны, спорт сарайларын ашып, жыл сайынғы бұхаралық халық 

арасынан іріктеулер жасап жас майталман шебер спортшылар дайындау, жоғары дәрежелі, 

көреген мамандар дайындау керек екенін ескерсек ертеңгі елдің болашағы айқын, әрі 

бұлтсыз болмақ. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ЖОБАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 

 

Бүгінгі таңда тәуелсіз мемлекет алдында тұрған негізгі мақсаттардың бірі – 

дүниежүзілік білім әлеміне ену. Бұл салада білім беру ісінің мазмұнын жаңа бағытқа бұрып, 

құрылымдық жүйесін жаңарту, өзгерістер енгізу – білім реформасын жүзеге асыру 

алғышартта тұрғаны баршамызға аян. Демек, Егеменді Қазақстанның болашақ потенциалын 

оқытып – тәрбиелейтін мұғалім – шығармашыл, жан-жақты білімді, парасатты, мейірімді, 

сезімтал, интеллектіалды, мәдениетті, кәсіби шебері ізденімпаз, ғылыми зерттеуші болса, 

онда жеке тұлғаға қойылатын мынадай талаптар алдыңғы орынға шығады: креативтілік, 

белсенділік, жауапкершілік, ой-өрісінің кеңдігі, сауаттылық, танымдық әрекетке 

қызығушылығының басымдығы. 

Жобалау әдісі оқушының танымдық және қайта құрушылық әрекеттерінде 

шығармашылық мүмкіндіктерін жүзеге асыруға, оқу мотивациясын арттыруға, 

интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді, өз бетімен жұмыс істеу, жоспарлау, 

шешім қабылдау, нәтижені бағалау дағдыларын қалыптастырады. Өздерінің болашақ 

өмірінде кездесетін мәселелерді шешу үшін қажетті тәжірибелер жинақтайды [1].  

Жобалау әдісіне үйрету барысында оқушылар әрекеттің субъектісіне айналады, сөйтіп, 

әр оқушы жобалау тобының тең құқылы мүшесі болып табылады.   

Қазіргі жаңа формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында тұрған 

негізгіпроблемалары: 

1) Қазіргі жаңа формация; 
2) Баланы оқи білуге үйрету; 
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3) Баланы ойлауға үйрету; 
4) Баланың өзін-өзітұлға ретінде дамуына жағдай жасау; 

Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің мақсаттары 

кеңейіп, үлкен өзгерістер  үстінде. Әр педагогтың міндеті – оқушының шығармашылық 

ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, жағдаяттар туғызып, оның шешімін 

табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру. Осы 

қажеттіліктерді оқушыларға меңгерту барысында жобалық оқыту әдісі тәжірибеге енгізілді. 

ХХІ ғасырда әлемдік білім беру жүйесінің дамудағы негізгі басымдықтарының бірі – 

мектеп білімін жаңарту. Ол оқушылардың неғұрлым өз бетінше білім алып, оны іс жүзінде 

қолдана білу ажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған. 

Оқушылардың зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоба жұмысын ұйымдастыру 

және жоба жұмысын жасауға мақсатты әрі жүйелі түрде бағыттау керек екені – бүгінгі күн 

талабы. Сондықтан да жобалау технологиясының тиімділігі күннен күнге артуда. 

Бұл технология әлемдік педагогика жаңалық емес. Ағылшын тілінен аударғанда -  

«cooperative  learning»«бірге үйрену», ал латын тілінен аударғанда «projectus» - «алдын  ала»  

деген мағынаны білдіреді деген екі ұғым бар [2]. 

Кеңес үкіметі кезеңіндегі мектептерде жобалау технологиясын енгізуге асықпай 

жүргенде, еғылшын тілінде сөйлейтін мемлекеттерде: АҚШ-та Канадада, Англияда, 

Австралияда және Жаңа Зеландияда ол кеңінен таралып жатты. Еуропаның да бңрқатар 

мемлекеттерінде ол кең тамырын тереңге жая бастады. 

Жобалау жұмысын ұйымдастыру үшін, ең алдымен мұғалімдерді даярлау қажет, 

өйткені жоба әдісін сабақта пайдалану үшін оны мұғалім өзі жете меңгеруі керек.  Жобалау 

әдісі – бірінен соң бірі орындалатын қатаң алгоритмде болмауы да мүмкін.Оны орындау 

барысында жүйеліліктің ғана сақталуы қажет. Мысалы, бір бұйым жасау мақсатындағы 

жобаны алсақ, оның логикалық жүйесі сол бұйымға қажеттікті зерттеуден – оны дайындау, 

сынақтан өткізу, бағалау кезеңдерінен тұрады. Осылайша, теориялық жобаның да логикалық 

жүйесі құрылып, сол бойынша жұмыс жасалады. 

Уақыт өте келе еркін тірбиелеу ойынан туындаған жобалау әдістемесі біртіндеп 

«тәртіпке бағынып» білім беру әдістемесі құрамына табыспен еніп отыр. Бірақ оның негізгі, 

түпкі мақсаты қай кезде болса да қала бермек – оқушыны білім алуға және сол білімін 

мектеп қабырғасынан шыққанда нақты проблемаларды шеше білуде қолдануға үйрету. 

Жоба – мұғалімменұйымдастырылған және оқушымен өз бетінше проблема шешудегі 

жүзеге асырылған іс-әрекеттер жүйесі. 

Бұл технологиялық оқудағы мұғалім мен оқушының іс-әрекеттері түбегейлі өзгереді. 

Оны салыстырып көрелік: 

 

1-кесте – Мұғалім мен оқушының іс-әрекеттері 

Мұғалім Оқушы 

Жеке тұлғаға қарай бағытталған 

ұсынушы 

Оқыту субъектісі 

Бағыт – бағдарберуші, кеңесші Мақсатқа  дербес өз іс-әрекетімен жетуші 

белсенді субъект 

Оқушының  жетістігін  құптаушы Өзін-өзі және бір-бірін оқытушы 

Ынталандырушы, мақсатқоюшы Өнерпаз, жасампазеңбектіңиесі 

Мақсаттарға  жетелеуші Өз ізденісімен  табысқа  жетуші 

шығармашылық  тұлға 

 

Жобалау технологиясын қолданудағы негізгі алдыға қояр мақсат – оқушылардың 

қызығушылық ынтасын дамыту, өз бетімен жұмыстарын жүргізу арқылы білімдерін 

жетілдіру, ақпараттық бағдарлау біліктілігін қалыптастыру және сыни тұрғыда ойлау 

қабілетін арттыру арқылы әр түрлі қоғамдық ортада өзін-өзі көрсете білуге бейімдеу. 

Егер оқушы жоба тақырыбын дұрыс таңдай отырып, жоспарлай білсе, оны дұрыс 
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орындай алса - ол болашаққа дұрыс бейімделген тұлға болыпқалыптасады. Әртүрлі 

жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдай отырып, әртүрлі адамдармен тіл табыса отырып, әр 

ортада дұрыс бағыт-бағдар бере алады. 

Жобаның тиімділігі – көзбен көріп, құлақпен естіп, есте сақтай отырып оқушыны 

ізденіске, іскерлік пен танымдық ынтаға, шығармашылық қабілетті жетілдіру арқылы түрлі 

мәселелерді шеше білуге, тапқырлыққа, жаңа ғылыми ізденіске жетелеуде. Жобалау 

технологиясының негізінде оқушылардың жұппен немесе топпен бірігіп дайындайтын 

шығармашылық жұмыстар жатыр [3]. 

Жоба жетекшілері ретінде басқарушылар құзыреттіктерін арнайы дамыту, өз кезегінде, 

жүйенің қызметтік және құрылымдық компоненттеріне  белгілі бір өзгерістер ендіріп, оның 

мамұндық, құрылымдық, стратегиялық дамуындағы жаңа сапалық өзгерістерді қамтамасыз 

ететіні анықталды. Төмендегі суретте өзгерістердің жүзеге асырылу кезеңдері берілген. 

 

2-кесте - Бастауыш сыныптар үшін жоба кезеңдері: 

Мотивациялық 

 

Жоспарлау - 

дайындық 

Ақпаратты-

операциялық 

Рефлексивті - 

бағалау 

Мұғалім 

жалпы түпкі ойды 

мәлімдейді, жағымды 

мотивациялық күй 

туғызады 

Жобаның 

тақырыбы, мақсат- 

міндеттері, әрекет 

жоспары 

анықталады 

Оқушы: материал 

жинайды, 

әдебиетпен 

жұмыстанады, 

жобаны жасақтайды 

Оқушы: 

жобаны ұсынады, 

ұжымдық 

талқылауға 

қатысады, өзін 

бағалайды. 

Оқушы  талқылайды, 

өз  ойларын  ұсынады 

Нәтиже, бағалау 

критерийлері, 

әрекет әдістері 

келісіледі. 

Бастапқыда 

мұғалімнің 

көмегінің 

кажеттілігі 

туындайды да, 

соңынан оқушының 

өзбеттілігі 

басымдырақ 

болады. 

Мұғалім: 

бақылаушы, 

басқарушы, ақпарат 

көзі. 

Мұғалім: 

қорытындылайды, 

ұжымдық 

бағалауға 

қатысады 

 

Бастауыш сыныптарда жобалық оқытуды қолдану үшін:Оқушының коммуникативтік 

дағдылары қалыптасуы қажет: 

– сауалдар қою (басқа оқушының пікірін білу, ақпарат жетіспегенде 

– мұғалімнен сұрау) 
– дауысымен басқару; 
– өз көзқарасын білдіру (барлығына түсінікті түрде өз ойын ашу, 
– дәлелдеу) 
– келісімге келу; 
Оқушының ой-өрісінің дамуы, «ақыл-ой толықтығының: 

– талдау, біріктіру әрекеттерінің дамуы; 

– салыстырмалы талдау жасау; 
– негізгіні бөліп көрсету; 
– жалпы әрекет әдісін табу, оны қолдану мүмкіндігі; 
Өзіндік бағалау әрекеті: 

– өзінің және басқаның жұмысын шынайы бағалау; 
– нәтижені және оқу міндеттерінің шешілу барысын бағалау дағдысы; 
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– кемшіліктерді көру; 
Бастауыш сыныптардағы зерттеушілік әрекеттердің міндеттері: 

– Проблемалық ойын ситуацияларына оқушылардың енуі; 

– Проблемалық ситуацияның шешілу жолдарын табуға қажеттіліктің туындалуы ( 
мұғалім – оқушы); 

– Зерттеушілік әрекеттерге үйрету (практикалық тәжірибелер) [4]. 

Жоба жұмысын дайындау кезеңдері: 

Бастапқы:негізгі тақырыпты анықтау; 

Ізденіс:жоба жұмыстарын, ақпарат, әдебиет көздерін айқындау, жоба бойынша жеке 

жұмыстарды топ ішінде ұйымдастыру; 

Нәтижені өңдеу: зерттеу тақырыптары бойынша презентациялар дайындау 

Тұсау кесу: жұмыстарын қорғау; 

Зерттеу жұмысының негізгі сатылары: 

1) Ақпараттық – «не  істеу  керек?» 

2) Жоспарлық  —  «бұған  қалайша  жетуге  болады?» 

3) Шешімқабылдау  –  «іскеасырудыңжолдары мен құралдарынанықтау» 

4) Орындау  —  «жүзеге  асыру» 

5) Бақылау – «тапсырма  дұрыс  орындалдыма?» 

6) Бағалау  —  «келесіжолы  нені  дәлірек  істеген  жөн?» 

 

Сонымен, бастауыш сыныптарда оқыту процесінде жоба технологиясын пайдалану 

арқылы оқушының шығармашылық кабілеттері дамиды, өзіндік дүниетанымы қалыптасады,  

берілген  тапсырмалар оқушының сабаққа деген ынтасын арттырады. 

Қорытындылай келе, бастауыш мектептегі жобалау әдісін қолдану негізгі мектептегі 

жобалау жұмыстарының даму негіздерін қалайды. Оқушылар жобалау жұмысының негізін 

ойы мен іске асыру, шешім қабылдау, нәтиже шығару деп таниды. Бастауыш мектеп 

оқушыларының өзінділігі, тыңғылықтылығы мен ойлау вариативтілігі олардың 

«Интеллектуалдық жетілуін» көрсетеді  Оқушылармен жұмыс жасау барысында жобалау 

әдісін қолдану өзін-өзі таныту деңгейін арттырады, балалар ата-аналары мен мұғалімдердің 

көмегіне сирек жүгінеді. Оқу орындарының гуманитарлық бөлімдерінде жобалап оқыту 

технологиясы негізінде меңгерту: 

- біріншіден, білім сапасының көтерілуіне жол ашса; 

- екіншіден, оқушының жеке тұлғалық қабілеттерін заманауи талаптарға сай дамытуға 

кепілдік береді;  

- үшіншіден, оқу үдерісінің оқушы үшін мәнін танытып, олардың оқу 

мотивацияларын дамытады;  

- төртіншіден, оқыту үдерісінің үш мақсатын – білімдік, тәрбиелік, дамытушылық – 

қатар орындаудың шарты болып саналады; 

-  бесіншіден, қоғам талабы мен оқушы мүддесінің толық үйлесімде дамуына тірек 

болады.  

Жобалау әдісі арқылы ұсынылытын тапсырмаларды орындау барысында оқушылар 

шығармашылықпен ойлауға, өз әрекетін өз бетінше жоспарлауға, жоба бойынша алдына 

қойған міндеттерді шешуге алдын ала болжам жасай білуге, басқаша айтқанда, жұмыс істеу 

мәдениетіне үйренеді. Өз ойын ашық айту жоба құрушы логикалық, тілдік, грамматикалық 

жағынан дұрыс құруға ұмтылады. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

НА УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Влияние занятий физическими упражнениями на умственное развитие школьников 

является одной из актуальных проблем физического воспитания. Еще в начале прошлого 

столетия В.А.Сухомлинский заметил, что "отставание в учебе детей лишь результат их 

плохого здоровья." 

Современные дети растут и развиваются в эпоху высоких технологий и научно-

технических достижений, где компьютеры, ноутбуки, телевизоры и планшеты притягивают 

их внимание гораздо больше, чем прогулки, занятия физической культурой и спортом, 

(мешая нормальному физическому развитию и нанося вред здоровью). Все меньше детей 

делают утреннюю зарядку, посещают спортивные секции, а ведь давно доказано, что 

занятия физической культурой и спортом, укрепляя здоровье, способствуют гармоничному 

развитию ребенка[1]. 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с 

физической культурой, поскольку физическая культура и спорт – общепризнанные 

материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Физическая культура как феномен общей культуры уникальна. Именно она, по словам 

В.К. Бальсевича, является естественным мостиком, позволяющим соединить социальное и 

биологическое в развитии человека. Более того, как доказывает Н.Н. Визитей, она является 

самым первым и базовым видом культуры, который формируется в человеке. Физическая 

культура может значительно влиять на состояние организма, психику и общественный 

статус человека [1, 2].  

Исторически физическая культура складывалась, прежде всего, под влиянием 

практических потребностей общества в полноценной физической подготовке подрастающего 

поколения и взрослого населения к труду. Естественную потребность в движениях человек 

удовлетворял на протяжении жизни в трудовом процессе. По мере развития научно-

технического прогресса стала неуклонно сокращаться доля физических усилий в труде и 

быту. За короткий исторический период в 60-70 последних лет доля мышечного труда в 

сфере материально производства сократилась почти в 200 раз [2]. Этому способствовала и 

урбанизация населения. Так, рост крупных городов привел к развитию городского 

транспорта, лифтов, телефонов, телевидения, что способствовало значительному снижению 

двигательной активности людей [3].  

Таким образом, научно-технический прогресс, наряду с улучшением условий жизни и 

работы в современном обществе, создает предпосылки для малоподвижного образа жизни. 

Ограничение движений вызывает особое состояние – гиподинамию, которая ухудшает 

здоровье, снижает обмен веществ и информации, поступающей в мозг из мышечных 

рецепторов, что приводит к нарушению регулирующей функции мозга и отражается на 

работе всех внутренних органов. Недостаток движений - это начало болезней, ведущее место 

среди которых занимает сердечно-сосудистая патология: гипертония, атеросклероз, ишемия, 

инфаркты и др.[3]. 

Оптимальный уровень двигательной активности является обязательным условием 

нормального физического и функционального развития организма детей школьного возраста. 

Так, у дошкольников наблюдается естественная, врожденная потребность в движении (в 

основном игровая), которая не ограничена учебной деятельностью и составляет в среднем 

13,5-15,7 тысяч шагов в сутки. У младших школьников суточные объемы основных 

локомоций (ходьба, бег) во время каникул достигают 18,3-20,6 тысяч шагов. В учебное же 

время, число локомоций у них снижается на 20-30%. Возникает проблема дефицита 
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движений, что далеко не безразлично для здоровья и нормального развития и успеваемости 

детей. 

В среднем школьном возрасте (11-15 лет) проявления ДА резко дифференцируется. 

Школьники, которые активно включились в занятия спортом, имеют высокие показатели 

двигательной активности (в среднем 25-28 тысяч шагов в течение дня). У детей, которые 

ограничиваются только обязательными учебными занятиями по физической культуре, 

наблюдается значительное снижение ДА (12,5-14,3 тысяч шагов). В старшеклассников объем 

движений еще более ограничивается, за счет значительного роста умственной загруженности 

школьников и в среднем составляет у не занимающихся спортом 8-10 тысяч шагов в сутки. 

Отсюда возникает очень важная проблема – определение минимальных, оптимальных и 

максимальных объемов двигательной активности детей школьного возраста. Минимальная 

граница должна характеризовать тот объем движений, который необходим человеку для 

сохранения нормального функционирования всех систем организма. Максимальная граница 

должна предостерегать детей от чрезмерно высокого объема физической нагрузки, который 

может привести к переутомлению, перетренированности и к резкому снижению уровня 

работоспособности, а нередко и угрожать здоровью школьников [4]. 

Таким образом, в практической деятельности важно определить оптимальный объем 

двигательной активности школьников, необходимый им как для сохранения и укрепления 

здоровья, так повышения физической и умственной работоспособности. 

Проведенное нами исследование уровня двигательной активности старшеклассников 

СШ № 17 г. Усть-Каменогорска позволило классифицировать их двигательную активность 

по четырем уровням: 

- низкий уровень, при котором объем среднесуточных локомоций (движений) 

составляет 10 и менее тысяч шагов, при этом дефицит движений составляет 50-70% от 

оптимума, таких школьников – 44,1%; 

- 10-20 тысяч шагов составляют объем умеренного уровня, а дефицит движений у 

25,6% школьников составляет 20-40%; 

- высокому уровню соответствует объем локомоций в 21-30 тысяч шагов, он 

рассматривается как оптимальный, или как гигиеническая норма для 21,7% школьников; 

- максимальный уровень двигательной активности находится в пределах превышающих 

31 тысячу шагов за сутки и наблюдается у 8,6% старшеклассников, которые в основном 

занимаются циклическими видами спорта и имеют высокие спортивные разряды. 

Определение физической и функциональной подготовленности старшеклассников (по 

результатам тестирования) показало, что низкий уровень ДА не дает прироста данных 

показателей, а в некоторых случаях, даже наблюдается их снижение. При умеренном уровне 

двигательной активности у школьников наблюдается умеренный рост физической и 

функциональной подготовленности. Высокий уровень ДА обеспечивает нормальное 

развитие организма детей. В то же время, максимальный уровень ДА вызывает состояние 

гиперкинезии (т.е. переизбыток движений) и может впоследствии негативно сказаться на 

здоровье и физическом развитии школьников.  

Для поддержания оптимального уровня ДА и здоровья школьников, их правильного 

физического и интеллектуального развития мы использовали различные средства и методы 

физической культуры и спорта. Так урок физической культуры в школе (45 минут), по 

нашим данным, компенсирует в среднем 11-20% необходимого суточного числа движений. 

При высокой моторной плотности урока ФК этот показатель увеличиться до 35-40%[5]. 

В дни, когда в расписании имеется уроки ФК дефицит ДА у школьников составляет в 

среднем 30%, а в дни, когда таких уроков нет, он увеличивается до 70%. Исходя из этих 

данных, суточный объем активных движений должен составлять у школьников не менее 2 

часов, а недельный – не менее 14 часов. 

Из всех видов двигательной деятельности человека ходьба и бег относятся к числу 

наиболее естественных движений, вовлекающих в работу большую часть мускулатуры тела 

человека и большое количество отделов центральной нервной системы, поэтому данные 
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движения являются наиболее эффективными и доступными для оптимизации ДА учащихся [6]. 

Сущность положительного влияния движений на организм занимающихся заключается 

в том, что даже сравнительно несложные упражнения выполняются при участии большого 

числа мышц (например, при наклоне вперед участвуют около 90 мышц). В работающих 

мышцах возникают сигналы, которые оказывают стимулирующее влияние на ЦНС, 

поддерживая работоспособность нервных центров. Систематический поток таких сигналов 

положительно сказывается на развитии различных функций мозга (внимания, памяти, 

мышления и др.) и состоянии вегетативной нервной системы. 

Помимо уроков ФК, для оптимизации ДА мы широко использовали и физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня школы (гимнастика до занятий, физкультурные 

паузы, подвижные перемены и др.), а так же внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями: группы ОФП, школьные спортивные секции, занятия в ДЮСШ и др. Все эти 

мероприятия вписывались в 2-3 часовой режим движений в сутки и, в основном, 

компенсировали дефицит ДА у школьников[7]. 

Важное значение, для оптимизации ДА школьников, имеют и самостоятельные занятия 

физическими упражнениями.  Для нас было важно, на уроках ФК научить детей 

разнообразным двигательным действиям (особенно спортивным и подвижным играм), 

которые дети, в свободное время, будут использовать для своего физического совершенства. 

Двигательная активность имеет очень важное значение и для активизации умственной 

работоспособности учащихся. По мнению профессора М.В. Антроповой [7], 

продолжительность активного внимания у учащихся на уроке составляет 20-25 минут. После 

30-35 минут непрерывных занятий у детей резко падает умственная работоспособность 

школьников, большинство из них начинают отвлекаться от учебной работы, не внимательно 

слушают учителя, разговаривают и т.д. В этом случае школьникам необходим отдых, лучше 

активный, связанный с двигательной деятельностью. Физиологическое обоснование 

активного отдыха связано с именем И.М.Сеченова, впервые показавшего, что смена работы 

одних мышц на другие лучше способствует восстановлению сил, чем полное бездействие. 

Этот принцип стал основой организации отдыха и в сфере умственной деятельности, где 

подобранные соответствующим образом физической нагрузки, до начала умственного труда, 

в процессе и по его окончании, оказывают высокий эффект в сохранении и повышении 

умственной работоспособности [8]. 

Данный принцип мы в своей практике использовали при организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня школьников, и в частности: 

Гимнастики до занятий, которая представляет собой комплекс упражнений (6-8) для 

рук, туловища, ног. Каждое упражнение здесь выполняется по 6-8 раз.  Они активизирует 

работу центральной нервной системы и способствуют быстрому вхождению организма 

школьников в учебную деятельность. 

Физкультурных пауз на уроках. Они представляет собой комплекс простых, доступных 

физических упражнений (4-5) для рук, ног, туловища. Выполняемые на общеобразователь- 

ных уроках, они способствуют: восстановлению умственной работоспособности 

школьников, препятствуют нарастанию утомления, снимают статистическое напряжение 

мышц туловища, кисти, предупреждают нарушение осанки, повышают эмоциональный 

тонус школьников [9]. 

Подвижных перемен, где выполнение физических упражнений и игр осуществляется на 

большой перемене. Они решают задачу активного отдыха учащихся после уроков, 

способствуют снижению утомления и повышают умственную работоспособность 

школьников на последующих учебных занятиях. Выполнять упражнения желательно на 

открытых площадках и лишь, при неблагоприятных погодных условиях, занятия переносятся 

в здание школы. Наибольший эффект на переменах имеют игры, выполняемые с малой и 

средней интенсивностью. Высокая интенсивность нагрузки, во время игр, сильновозбуждают 

детей и может негативно сказывается на дальнейшей работоспособности школьников. 

Особое значение для активизации двигательной активности школьников имеют 
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тренировки в школьных секциях по видам спорта и занятия в ДЮСШ по видам спорта. 3-4 

тренировочных занятия в неделю эффективно дополняют количество движений, полученных 

школьниками на уроках ФК и оптимизируют ДА школьников, одновременно укрепляя 

здоровье и повышая физические и интеллектуальные возможности школьников[10]. 

Таким образом, значительная интеллектуализация и компьютеризация учебного 

процесса школьников приводит к резкому сокращению движений, что негативно сказывается 

на здоровье, физическом и интеллектуальном развитии детей школьного возраста. В то же 

время, оптимизация двигательнойактивности дает возможность значительно повысить как 

физические, так и умственные способности школьников, а так же укрепить их здоровье.      
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ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСІ ЖӘНЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ  

БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халкына Жолдауында: «Ұлттық бәсекелестікке 

қабілеттілік бірінші кезекте оның біліктілік деңгейімен айқындалады. Әлемдік білім 

кеңістігіне толығымен кіруге білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруді талап 

ететіні сөзсіз», - деп көрсеткендей, Қазіргі кезде мұғалімдердің біліктілігін неғұрлым сапалы 

деңгейге көтеруде білім беру жүйесінін қызметкерлерін кайта даярлау жөніндегі 

республикалық және аймақтық институттарда әлемдік деңгейдегі жаңа технологияларды 

кеңінен қолдануды қажет етеді. Жаңа формация педагогін даярлауда жоғары педагогикалық 

оқу орының ескерсек, оқытудың жаңа технологияларын педагогикалық процеске енгізудің 

әдістемелік нұсқауын даярлау - өмір талабы.Жоғарғы мектепте студенттерге білім берудегі 

оқытудың әйгілі әдістерінің бірі – дәріс түрінде ұйымдастырылады. Дәстүрлі дәрістің 

кұрылымы баршамызға мәлім:  

1) лектор студенттерге дәрістің тақырыбы мен мақсатың жариялайды;  

2)  дәрістің көп бөлігін мазмұның айтып, түсіндіріп, керек жерлерін  жаздырады; 

3)  дәріс соныңда сұрақтарға уақыт бөліп, студенттердің сұрақтарына жауап береді. 

Әрине, мұндай түрдегі дәріс сабағы – көпжылдан бері қалыптасып қалған оқыту әдісі. Оның  

оқытушы үшін өзіндік жақсы жақтары бар: күнделікті осы түрдегі дәріс оқып жүрген 

оқытушының шешендік қабілеті дамиды, оның өзіндік білім деңгейі үнемі жетіліп отырады 

с.с. т.б. Ал, студент ше? Оның білімі қалай дамиды? Егер де сабақтың тең жартысында 

студент тек тыңдаушы болса, онда ол белсенді түрде оқу процесіне қатыса ма? Тыңдау 

арқылы білім алу белсенділігі қалай артады екен?  

Тыңдау – бұл күрделі әрекеттердің бірі екені белгілі.  Студент дәрісті мұғалімнің 
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мононологы ретінде  30 минут тыңдауға бейімделеді.  Сонан соң индивидтің жұмыс қабілеті 

төмендей береді. Олай болса, студенттердің жұмыс қабілетін көтеру үшін, сабақ барысында 

интерактивті әдістерді қолдану керек. Тиімді әдістердің бірі проблемалық оқыту әдісі. 

Проблемалық оқыту әдісі негізінен екі функциясымен анықталады: 1. Ақыл-ой 

ізденісінің бағытын анықтау, яғни студенттердің проблемаларды шешудің амалдарын 

іздестіруі. 2. Студенттердің жаңа білімді меңгерудегі танымдық қабілетін дамыту, оқу 

әрекеті белсенділігін қалыптастыру. Дәріс барысында оқытушы проблеманы талқылайтың 

сұрақтарды айқындап, студенттердің ойлау әрекетін дамытатың жағдаяттар туғызу керек.  

Әрине, бұл әдісті қолдануда оқытушынан көптеген ізденіс, негізгі және қосымша оқу 

кұралдарымен танысып, өзіндік білімін үнемі жетілдіру талаптары тұрады. "Проблемагіық 

оқыту" ұғымы 20-30 жж. кеңес және шетел мектептерінде кеңінен тарады. Проблемалық 

оқыту американ философы, психолог және педагог Джон Дьюидің (1859-1952) теориялық 

кағидаларына негізделеді, Д.Дьюидің философиялық және психологиялық көзқарастары 

бойынша адам қиыншылықтарға кездескенде шешім іздеп, әр түрлі жолдарын қарастыра 

бастайды. Д.Дьюидің тұжырымдамасында мына сатыларды атайды: қиындықты сезіну; оны 

табу және анықтау; оны шешудің жорамалын жасау; іс-тәжірибе арқылы жорамалды тексеру 

мен басқалар. Кейіннен "қиындық" термині "проблема" деп атала бастады.      

Проблемалық оқыту дегеніміз – оқытушының басшылығымен проблемалық 

ситуацияларды туғыза отырып, оны шешу жолында студенттердің белсенді дербес іс - әрекетін 

қалыптастыру, мұның нәтижесінде білім, білік пен дағдыларды шығармашылықпен игеру, ақыл 

- ой қабілеттерінің дамуы іске асады.  Проблемалық оқытудың мақсаты ауқымды: ғылыми 

таным нәтижелерін меңгеріп қана қоймай, оны алудың жолдарын игеру; студенттің танымдық 

дербестігін қалыптастыру және шығармашылық қабілеттерін дамыту; білім, білік, дағды 

жүйелерін меңгеру және дүниетанымды қалыптастыру.[3] Педагогикалық әдебиеттерде бұл 

құбылыстың бірнеше анықтамалары бар. Айталық, «проблемалық ситуация» мен «оқу 

проблемасы» проблемалық оқытудың негізгі ұғымдары. Оқу проблемасы ақыл-ой ізденісінің 

бағытын анықтайтын, қызығушылықты оятатын меңгеру процесінің логикалық -психологиялық 

қарама-қайшылықтарының көрінісі. Педагогикалық проблемалық ситуациялар белсенді әрекет 

барысында, танымдық жаңалығын, маңыздылығын баса көрсететін оқытушының қоятын 

сұрақтарының көмегімен туады. Проблемалық ситуациялар оқу процесінің барлық кезеңдерінде 

түсіндіру, бекіту, бақылау барысында туады. 

Оқытушы ерекше әдістемелік тәсілдерді пайдалана отырып проблемалық 

ситуацияларды тудырады: 

 - ол қарама-қайшылықты тудырады да, одан шығудың жолын табуды студенттердің 

еншісіне қалдырады; 

 - бір сұраққа әр түрлі көзқарас білдіреді;  

- студенттерді салыстыруға, топшылауға, фактілерді сәйкестендіруге итермелейді; 

- анық сұрақтар қояды (негіздеуге, айғақтауға, логикалық талқылауға);  

- проблемалық теориялық және практикалық тапсырмаларды анықтайды; 

 -  проблемалық тапсырмалар қояды (әдейі қате жіберілген, уақыты шектелген, сұрағы 

анық емес және т.б.). 

Проблемалық оқытудың жалпы функциялары: 

 - студенттердің білімін терең ойлау, талдау, тұжырым жасау әрекеттерін меңгеру 

арқылы дамыту; 

 - студенттердің білім жүйесі мен ақыл-ой және практикалық іс-әрекет амалдарын 

меңгеруі; 

 - студенттердің танымдық дербестігі мен шығармашылық, қабілеттерінің дамуы; 

 - студенттердің дүниетанымының негізі болып табылады; 

 - материалистік ақыл-ойының қалыптасуы.  

Арнайы функциялар: 

 - білімді игерудің шығармашылық дағдыларын тәрбиелеу (логикалық тәсілдерді, жеке 

амалдарды пайдалану); 
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 - білімді шығармашылықпен пайдалану дағдыларын тәрбиелеу (игерілген білімді жаңа 

ситуацияда пайдалана алу) және оқу проблемаларын шеше алу; 

 - шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін қалыптастыру және молайту  (ғылыми зерттеу 

әдістерін меңгеру, практикалық проблемаларды шешу). 

 Проблемалық оқыту барлық жағдайда бірдей тйімді бола алмайды. Практикада 

көрсеткендей проблемалық оқыту процесі танымдық белсенділікті дамытуда, жаңа білімді 

меңгеруде студенттердің әр түрлі білім деңгейін анықтап отыр. Шығармашылықтың түріне 

сәйкес проблемалық оқытудың үш түрін бөліп айтуға болады: 

 - біріншісі, теориялық шығармашылық студенттің өзі үшін жаңа ережені, заңды, 

теорияны ашады. Мұның негізінде теориялық оқу проблемаларын қою және оны шешу 

дағдыланады; 

 - екіншісі, практикалық шығармашылық: студенттің меңгерген білімін жаңа 

ситуацияда қолдануы, құрастыруы, ойлап табуы негізінде практикалық оқу проблемаларын 

қою және оны шешу мақсат көзделеді; 

 Проблемалық оқытудың барлық түрі студент іс-әрекетінің шығармашылығымен, 

проблеманы шешудегі ізденіспен сипатталады.  

Біздің ойымызша білім беру жүйесінде студентке білім бере отрып, олардың іскерлік 

дағдыларын қалаптастыра білу педагог үшін үлкен жауапкершілік болып 

таблады.Білімшындықты танып білу процесінің нәтижесі, оның адам санасында елес, ұғым 

пікір, ой-тұжырымы, теория түрінде сәйкесті көрінісі болып табылса керек. Шынайы білім - 

танудың нәтижесі, қоғамдық - тарихи практикамен  тексерілген және логикамен көз 

жеткізілген. Білім арқылы жеке адам табиғаттың және қоғам құбылыстарының объективті 

жақтарын зерттейді, түсінеді, ұғады.Білім беру арқылы біз осы проблемалық оқыту әдісін 

қолдануда оқытушының түсіндіруін қабылдауы, проблемалық ситуация жағдайында ақыл-ой 

әрекетінің үлгісін меңгереді, студент өзіндік жұмысты орындайды, ауызша жауап береді. 

Студент логикалық талдауды қажет ететін өзіндік жұмыстарды орындайды, жаңа 

амалдарды ашады, дербес шешім шығарып топшылайды, психологиялық мәселелерді шешу 

жолдарын ұсынады. Әрине, әр сабақтың психологиялық-педагогикалық заңдылықтарына 

сүйеніп оқытушы көптен-көп ізденіп жүреді. Ізденіс - табыс кепілі. 
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БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫНЫҢ 

ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМ МЕН ТӘРБИЕ 

 

Қазақ халқының ұлы перзенті, қаһарман жауынгер, даңқты қолбасшы, Кеңес Одағының 

Батыры, әйгілі жазушы Бауыржан Момышұлы-XX ғасыр биігінде тұрған дара тұлға, қиян - 

кескі кезеңдерінде алған бағытынан қайтпастан өз заманының биігіне көтерілген қазақ 

баласы көзі тірісінде бүкіл Кеңес Одағы мақтан тұтатын және шет елдер танитын аңыз - 

адамға айналды. 

Еліміздің Тәуелсіздік алғанын халқымыздың аяулы перзенті, ұлтымыздың қаһарман 
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ұлы Бауыржан Момышұлы көрген жоқ. Бірақ «тәуелсіздік» деген қасиетті ұғым мен 

Бауыржан Момышұлының есімі тығыз байланысты.  

Дәл қазіргі кезеңде қазақ жастарына жан-жақты үлгі бола алатын ұлы тұлғаның бірі әрі 

бірегейі - сөз жоқ, Бауыржан Момышұлы. Б. Момышұлы Кеңес заманында өмір сүріп, Кеңес 

өкіметі кезінде қызмет еткенімен, оның бүкіл іс-әрекеті, қайраткерлігі, біздің бүгінімізбен 

үйлесіп қабысып жатыр. Ол - шын мәніндегі тәуелсіз тұлға. Тәуелсіздік идеясын ту етіп 

ұстаған тұлға. Өкінішке орай оның тәуелсіз ойларының, тәуелсіз пікірлерінің, аса құнды 

жазбаларының біразы архивте жатты. Әлі айналымға түскен жоқ. Бір ғана дерек Бауыржан 

Момышұлы туралы бұрынғы кітаптар мен зерттеулерді алып қарасаңыз, оның 

«батырлығына, ерлігіне, отаншылдығына» көбірек көңіл бөлінгенін байқайсыз. Ал, батыр 

атамыздың азаматтық тұлғасына, адамгершілігіне, зиялылығына, тектілігі мен кінәсіздік 

болмысына жете мән беріле қоймағанын аңдайсыз. Бауыржан Момышұлы - «жоғарғы жақ 

осылай деді, мен соны қайтсем де орындауым керек» деген секілді көзсіздікке еш уақытта 

ұрынбаған. Өзінің әрбір ісіне өзі іштей есеп беріп, оны артынан асықпай парақтап. «Осым 

дұрыс болды ма, жоқ әлде бұрыс болды ма?» деп ой елегінен өткізіп отырған. Мұндай қасиет 

- нағыз зиялыға, ұлттың зиялысына ғана тән қасиет. Мәселен, Б. Момышұлының көзі 

тірісінде жарық көрмей, кейіннен ғана жарық көрген естелігіне көз жүгіртіңізші. Былай 

дейді: «Соғыс жүріп жатқан уақытта менің полкымның бір бөлімшесі шабуылға шықты. 

Шабуыл барысында бөлімшенің көпшілігі жараланып қалды. Сол кезде осы бөлімшеге көрші 

бөлімшенің бір-екі офицері көмек беруден бас тартыпты. Шайқас біткеннен кейін маған 

«осындай адамдар бізге көмек беруден бас тартты» деп мәлімдеді. Сонда бүкіл полктың 

алдында әлгі екі офицерді шығарып, жауынгерлердің көз алдында атқызып тастап едім. 

Соларды, сол мықты жігіттерді неге атқыздым? Мүмкін олар өз қателігін түсініп, түзеліп 

кететін бе еді? Ендігәрі мұндай қателік жібермейтін бе еді? «Сонда асығыстық жасадым-ау» 

деп әлі күнге өкінемін....»[1; 101-103 бб]. 

Қараңызшы, не деген мойындау?! Ештеңені жасырып тұрған жоқ. Рас, соғыс кезінде 

қаталдық керек - ақ еді. Әйтсе де, сол соғыс кезіндегі қаталдығына артынан кеңес әскерінің 

командирі ретінде емес, зиялы ретінде, ұлт зиялысы ретінде баға бергенінің өзі неге тұрады?!  

Бауыржан Момышұлының тағдырында, өмір тарихында талай әділетсіздіктердің орын 

алғаны да мәлім. Әйгілі Саққұлақ шешен «Аспан толы жұлдыздан - жарқырап тұрған ай 

артық, жабыдан шыққан жүйріктен - қазанат туған тай артық, түйе сойған жиыннан - тоқты 

сойған той артық, ықылассыз берген етіңнен - жайдары ішкен шай артық» деген екен. Сол 

сияқты, Бауыржан Момышұлының өмір - тарихындағы кішкене ғана эпизод, не болмаса 

шағын ғана оқиға, тіпті айтыс тартыстың өзі - кейбіреулердің күллі ғұмырынан артық екен 

[2]. Өйткені, Бауыржан Момышұлы өзі айтты емес пе: «Ер намысы - ел намысы. Ел намысы - 

ердің туы. Жақсы жігіт елін өрге, жаман жігіт елін көрге сүйрейді, Ата күшін, ана сүтін 

ақтағысы келген жігіт елін өрге сүйрейді. Халқымның қалпына қара таңба бастырмаймын, ел 

намысына кір жұқтырмаймын, еркіме ен салдырмаймын деген ниетім өмірдің талай 

арпалысында маған медет те, қуат та болды» деген балатын батыр атамыз. 

Патриотизм дегеніміз - Отанға, елге, туған жерге, халыққа деген сүйіспеншілікті 

білдіретін ұғым. Патриоттық идея, отаншылдық сезім – адамға туа біткен қасиет емес. Ол 

бірте-бірте адамның саналы өмірімен бірге қалыптасатын саяси-әлеуметтік құбылыс. 

Патриоттық тәрбие мәселесі адамзат тарихының өн бойындағы ұрпақтан - ұрпаққа 

жарасып келе жатқан ұлы мақсат болғандықтан, мектеп оқушыларының бойындағы  Отанға 

деген сүйіспеншілігін, яғни патриоттық санасын дарытуда  халқымыздың біртуар ұлы, 

ержүрек қолбасшы, жазушы, Батыр, Қазақстанның Халық Қаһарманы Бауыржан Момышұлы 

ағамыздың кейінгі ұрпаққа үлгі етіп қалдырып кеткен өсиеттерінің және ерлікке толы 

шығармаларының алатын орны ерекше. 

Жиырма жылдық өмірін әскер  қатарында өткізген Бауыржан ағамыз  өмірінің соңына 

дейін әскери-патриоттық тақырыптарға шығармалар жазды. 

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде атақты генерал И.Панфиловтың сегізінші 

гвардиялық дивизиясында рота, батальон, полк, кейін дивизия командирі кызметін атқарып, 
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неміс-фашист басқыншыларына соққы беріп, батальонды бірнеше мәрте жау қоршауынан 

алып шықты. 

Ата мекен жер үшін, 

Қасиетті ел үшін, 

Әзиз ана, қарт ата, 

Ботакөз сұлу қарындас 

Күң, құл бомасын, - 

деген жыр жолдары арқылы жауынгерлерге рух беріп, ерлік істерге шақырады. 

Кейіннен атақты жазушы Александр Бек батыр ағамыздың ерліктері жайлы 

«Волокаламск тас жолы» атты романын жазды [3]. Осы роман арқылы Бауыржан ағамыздың 

аты әлемге әйгілі болды. 

Бауыржан Момышұлы өз шығармаларында патриотизмге, ерлікке, батырлыққа 

байланысты біраз терминдерге анықтама берген. Енді соларға тоқталайық. 

Патриотизмдегеніміз – Отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман– саулығының 

қоғамдық – мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстығын сезіну, ал мемлекетті нығайту 

дегеніміз – жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын айтқанда, патриотизм 

мемлекет деген ұғымды жеке адаммен, яғни оның өткенімен, бүгінгі күнімен және 

болашағымен қарым-қатынасты білдіреді. 

Ерлік дегеніміз – табиғат сыйы емес, ең алдымен, өзінің ар-намысын және адамзаттың 

қасиетті абыройын ұятқа қалу, опасыздық пен масқара болу сезімінен қорғай отырып, 

адамның ең ұлы сезімін – азаматтық парызын орындау үшін, осындай адамгершілік теңдікті 

өзіңмен сайысқа түсе отырып тұтас ұжым өмірінің игілігіне ғана емес, оның қауіп қатерін де 

бөлісіп, жауды барынша жою, жанға – жанмен, қанға - қанмен аяусыз кек алу жолымен жеке 

басыңды және отандастарды қауіпсіздік етуге ұмтылу, саналы түрде қауіп-қатерге бас тігу. 

Батылдық – қимыл, әрекет есебін тәуекелдеумен үйлестіре алушылық. 

Табандылық – батырлардың қалқаны. 

Өжеттілік, қайсарлық – адамның тіпті мүмкін емес деген жағдайдың өзінде абыроймен 

өлімге бас тігуге тәуекел етушілік, игілікті құлшыныс. 

Сондай-ақ Бауыржан ағамыз халықты ерлікке, патриоттыққа тәрбиелеуде артына 

көптеген мақал-мәтелдер қалдырған.  

Мысалы: “Үлкенді ізетте, кішінікүзетте көр”.  

“Ерлік тәрбиеден туады”,  

“Ерлік бірлікте емес, жүректе”, 

“Отанда опасызға орын жоқ”, 

“Тізе бүгіп тірі жүргеннен, тік тұрып  өлген артық” деп халық атынан ащы да әділ 

үкімін пайымдайды. 

Тіпті Бауыржан ағамыз туған ауылына келіп, ауыл адамдарының ынтымақсыздығын, 

қарттардың қадірсіздігін, жастардың тәртіпсіздігін көріп, ызаланады. Дастарханға ас 

қайырып, бата бергенде, бұрынғы халықтық бата– тілекті жаңаша жаңғыртып, “Я, құдай, 

дозақтың отынан сақта, қаңғыған оқтан сақта, ынтымақсыз туыстан сақта, қара жүрек 

батылдан сақта, адамды қадірлемес есерден сақта, нанды басқан есерден сақта, кеудесін 

керген келіннен сақта, мезгілсіз келген өлімнен сақта, ұятсыз қызыңнан сақта, қайырымсыз 

жекжаттансақта, жалқау баладан сақта, жастарында әдеп жоқ,өлгенінде бәтуа жоқ құр айғай 

шат-шәлекей даңнан сақта” деген батасының тұнып тұрған тәлім, өзіндік үлгі өнеге, өлмес, 

ескірмес өсиет екенінде дау жоқ  [4; 6 б]. 

Ұрпақтары жазушы, тәлімгер Бауыржан атамыздың еңбектерін оқи отырып, оның 

шығармашылығындағы патриоттық тәлім-тәрбиенің қайнар көзіне сұсындайды. 

Қазақ халқы қылыштың жүзімен, найзаның ұшымен елдігін сақтап қалу үшін күресе 

отырып, туған елге, кіндік қаны тамған қасиетті жерге деген махаббатын ұрпақтан ұрпаққа 

аманат етіп беріп отырды. “Туған жер” ұғымын бала бойына ерте сіңіруге тырысып, оны 

Отан, ел-жұрт ұғымдарымен байланыстырып отырған. “Отан от басынан басталады”, “Отан 

оттан да ыстық”, “Елің үшін отқа түс күймейсің” деп тәрбиеленетін қазақ баласы үшін Отан - 
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отбасынан, ата-жұртынан, туып өскен топырағынан басталады. 

Патриоттық тәрбиенің нағыз қайнар көзі отбасынан және мектептен басталады. Мұндай 

тәрбие беруде халқымыздың тарихи мұраларын пайдалану мен тарихи тұлғалардың ұлттық 

патриотизмге негізделген отансүйгіштік іс-әрекеттерін үлгі тұтудың үлкен маңызы бар екені 

бүгінгі таңда нақтылана түсуде.  

Батыр атамыз Бауыржан Момышұлы“патриотизм – Отанға (мемлекетке) деген 

сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы, қоғамдық-мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей 

байланыстылығын сезіну, өзіңнің мемлекетке тәуелді екеніңді, мемлекетті нығайту дегеніміз 

– жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын айтқанда, патриотизм дегеніміз – 

мемлекет деген ұғымды, оның жеке адаммен барлық жағынан: өткенімен, бүгінгі күнімен 

және болашағымен қарым-қатынасын біріктіреді”,- дей отырып,  “Ұлттық мақтаныш сезімі 

дегеніміз белгілі бір немесе басқа ұлт адамының көптеген жеке мақтаныш сезімінің 

жиынтығы болып табылады, ұлттық мақтаныш сезімі әрбір ұлт адамы үшін бұзылмас заң” – 

деп, ұлттық патриотизмнің негізгі қасиетін атап көрсетеді. Бауыржан Момышұлы 

ұлтжандылық пен ұлтшылдықтың да ара жігін ашып көрсетеді: “Екі түрлі ұғым бар: ұлттық 

рух – бұл асыл қасиет, ұлтшылдық – бұл ұлт ішіндегі жеке адам бойындағы көркеуделік. Бұл 

мәселені дұрыс түсіне білу керек” – деген сөздерінің жастарға, келер ұрпаққа патриоттық 

тәрбие беруде мәні зор.  

Бауыржан Момышұлы - ержүрек жауынгер, атақты қолбасшы, әскери жазушы. Ең 

бастысы – әр қылығымен, әр көзқарасымен, бар болмысымен қазақтың намыстан жаралған 

халық екенін мойындата алған тұлға. Бауыржан Момышұлының отызға енді ілінген шағынан-ақ 

есімі аңызға айналды, даңқы әлемді шарлады. Ұлтжандылықтан жаралған батырлық бейнесі 

тарих белдерін аралап, жыл өткен сайын “тот баспас саф алтындай жарқыраған” ерлік жолын 

жалғастыра отырып, әдебиетіміз бен мәдениетіміздің қаһарманына айналды.  

Бауыржан Момышұлының патриот азамат ретінде қалыптасуы, қоғамдық-саяси істерге 

араласуы Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Тұрар Рысқұлов 

сынды ұлт зиялыларынан бастау алып, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Қаныш Сәтбаев 

секілді асыл азаматтардың қасында өтті. Демек, оның азаматтық тұлғасы өзіндік сананы 

ұлттық санаға ұластырудағы биік парасат өлшемімен көрінеді [5].  Б. Момышұлы қайсыбір 

саяси, мәдени, әдеби жиындарда болсын, еркін сөйлеп өз ойын ашық айтып отырған. 

Мысалы, Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновқа жолдаған хатында (1943 ж.) халық тәлімін 

негізге алып, жігітті батырлық, жауынгерлік, қаһармандық сияқты қасиеттерге тәрбиелейтін 

ой-тұжырымдарын баяндайды. Халық тәлімінің жүйе-желісін ұстанған жазушы игі 

дәстүріміздің өмірде қайта жаңғыруына ат салысқан. 

Бауыржан Момышұлының хаттарының қаһарлы күндердің шежіресіндей болашақ үшін 

маңызы зор. Б.Момышұлының Ұлы Отан соғысы жылдарында халқымыздың ақиық 

жазушысы М.Әуезовке, Қазақстан КП(б) Орталық комитетінің насихат және үгіт бөлімінің 

меңгерушісі М.Әбдіхалықовқа, бүкіл әлемге әйгілі “Арпалыс” романының авторы А.Бекке, 

Қазақ ССР-ы Халық комиссарлары Советінің председателі Н.Оңдасыновқа, Қазақ ССР 

Ғылым академиясының президенті Қ.Сәтпаевқа және басқа да белгілі адамдарға жазған 

хаттары, біздің ойымызша, мән-мағынасын жоймайтын, биік патриотизмге толы, болашақ 

ұрпаққа сабақ болар құнды шығармалар. 

Жауынгер жазушының шығармалары арқылы отбасы тәрбиесі  ондағы ұстаз бен ата-

ана, мораль, этика турасында тұщымды сөз қозғағанына көз жеткіздік. Оның қаламынан 

туған төл еңбектерінің  тәрбиелік жақтары ашылып, патриоттық мәні айқындалды.   

Бауыржан Момышұлы шығармаларында ұлттық рухтың жоғары болуына айрықша 

назар аударды. Осыған орай, бірнеше еңбектерін жарыққа шығарды. Мәселен, "Қанмен 

жазылған кітап", "Ұшқан ұя", "Жонарқа", "Төлеген Тоқтаров"," Бір түннің оқиғасы", 

"Генерал Панфилов", "Москва үшін шайқас", "Олар менің есімде", "Ел басына күн туса" атты 

туындылары  дүниеге келді.  

Қазақ жастарына патриоттық тәрбие беруде Бауыржан Момышұлының 

шығармаларының мүмкіндіктері кең. Өйткені ол біріншіден, жас ұрпақты тәрбиелеуде 
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адамгершілікке  баулудың басты құралы, рухани дүниесі байиды, ниет-танымы, өмірлік 

көзқарасы қалыптасады;   екіншіден, ұлттық тәлім-тәрбие, отбасы тәрбиесі мен салт-дәстүр, 

әдеп-ғұрыптарға бай тарихи мұра, үшіншіден,Ұлы Отан соғысында жанқиярлықпен 

соғысқан ұлдарымыз бен қыздарымыздың бейнесін және ерен ерліктерін ұмыттырмауға 

мүмкіндік беретін танымдық мұра. 
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ОСТЕОХОНДРОЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 

Остеохондроз – заболевание позвоночника, характерной особенностью которого 

является дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, а затем и 

самих тканей позвонков. 

Главным признаком остеохондроза является боль в шее или спине. Среди других 

симптомов выделяют – атрофии мышц, нарушение чувствительности, нарушения в работе 

внутренних органов. В зависимости от локализации патологического процесса различают – 

шейный, грудной и поясничный остеохондроз. Если данному заболеванию и его лечению не 

уделить необходимого внимания, процесс поражения позвоночника получит необратимый 

характер. 

Главным фактором, или причиной, которая приводит к развитию остеохондроза, 

является неравномерное распределение нагрузки на позвоночник, которое происходит при 

ношении в одной руке или плече тяжестей (например – сумки, рюкзака), длительное 

пребывание в сидячем положении в неправильной позе, ночной отдых на неровном матрасе 

или подушке. Дополнительными факторами могут также быть малоподвижный образ жизни, 

ожирение, травмы и плоскостопие. 

Все вышеперечисленные ситуации с годами и приводят к частым болям в шейном, 

грудном или крестцовом отделах позвоночника. 

По статистике, остеохондроз встречается от 40 до 90% населения Земли, 

преимущественно возрастом от 30-35 лет. При неблагоприятных условиях, данное 

заболевание развивается у лиц юношеского возраста, чему способствует чаще всего ношение 

тяжелого неудобного рюкзака, особенно на одном плече, неудобной обуви и травмы.[3] 

В последнее время число заболевших остеохондрозом неуклонно растет. Медицинская 

статистика свидетельствует, что боли в спине беспокоят половину населения развитых стран 

Земли, а в некоторых индустриальных государствах численность больных вертебро-

неврологическими заболеваниями достигает 80% жителей. 

Актуальность остеохондроза в наше время становится все острее, потому что болезнь 

значительно помолодела. Если раньше остеохондроз считали возрастным недугом, то 

сегодня дистрофические изменения в позвоночнике можно обнаружить уже в подростковом 

возрасте. Патология поражает людей молодого и среднего возраста. Обострение этого 

хронического заболевания часто становится причиной утраты трудоспособности или даже 

инвалидизации. Таким образом, экономический ущерб от недуга нельзя недооценивать. 
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Несмотря на то что остеохондроз описан врачами еще в середине XIX века, во всем 

мире ведутся исследования по патогенезу, лечению и профилактике недуга, он продолжает 

оставаться актуальной медико-социальной проблемой. Ни одна врачебная конференция не 

проходит без обсуждения вертебро-неврологических вопросов. Заболевание продолжает 

изучаться врачами неврологами, ортопедами, травматологами, нейрохирургами, 

психотерапевтами. Остеохондроз заслуживает внимания не только с медицинской, но и с 

бытовой и психологической точки зрения. Ведь у больных людей отмечается ухудшение 

качества жизни, заметно страдает психика. Они становятся раздражительными, нервными, 

обидчивыми, из-за хронического болевого синдрома ухудшается настроение и нарушается 

сон.[2]  

Чтобы не допустить развития неприятного и довольно опасного заболевания, 

необходимо обращать внимание на наличие определенных факторов риска и по возможности 

устранять их. Физические упражнения 

Их выполнение рекомендовано и для профилактики, и для эффективного лечения 

остеохондроза шейного отдела. Регулярные занятия способствуют нормализации 

кровообращения и лимфооттока в воротниковой зоне, устраняют застойные явления, 

повышают подвижность позвонков, предупреждают дегенеративные изменения в 

межпозвоночных дисках и самих позвонках. При выполнении упражнений необходимо 

следить за возникающими ощущениями. Появление дискомфорта или болевых ощущений 

недопустимо. Рекомендованы непродолжительные нагрузки средней интенсивности. 

Возникновение усталости нежелательно. Все движения должны быть плавными, без резких 

поворотов, рывков и наклонов. 

Поскольку гиподинамия и длительное нахождение в статичной позе относятся к 

основным причинам остеохондроза, для предупреждения его развития необходимо каждый 

день выполнять специальные упражнения для шеи. Некоторые из них можно делать 

непосредственно на рабочем месте, во время небольших перерывов. Специалисты не 

советую делать вращательные движения: они могут травмировать шею. 

Упражнения стоя и сидя 

1. Раскрытую ладонь приложить ко лбу и мягко надавливать на нее примерно 7-12 

секунд. Шейные мышцы при этом напрягаются. Упражнение выполнять до 5 раз. 

2. Положить на правый висок правую ладонь и надавливать на нее, напрягая шейные 
мышцы. Повторить упражнение с другой стороны. 

3. Первое и второе упражнения можно немного видоизменить: упираться лбом в стену 
и надавливать на нее. После этого надавливать на стену затылком, затем поочередно правой 

и левой стороной головы. 

4. Встать прямо, плечи опустить. Медленно поворачивать голову влево, затем вправо 

5. Голову запрокинуть немного назад. Постепенно опускать ее, преодолевая 

сопротивление шейных мышц. Завершить движение, прижав подбородок и груди. Повторить 

до 6 раз. 

6. Пальцы сцепить на затылке, при этом ребра ладоней должны касаться затылка. 
Локти соединить, упереться подбородком в сведенные вместе предплечья. Стараться поднять 

предплечья по возможности выше. В течение 15 секунд оставаться в таком положении без 

напряжения мышц. 

7. Голову отвести немного назад. Мягко наклонять ее, стараясь касаться левым ухом 

левого плеча, затем правым – правого. Плечи при этом остаются в неподвижном положении. 

Проделать упражнение по 5-6 раз в каждую сторону. 

8. Голову опустить до упора подбородка в грудь. В этом положении медленно 
поворачивать ее сначала в правую, затем в левую сторону. 

9. Опустить руки вдоль тела, поднять плечи по возможности выше и удерживать в 
таком положении 10-15 секунд. Медленно пустить плечи, расслабиться, сделать глубокий 

вдох. При расслаблении постараться почувствовать, как под тяжестью рук плечи опускаются 

вниз. Оставаться в расслабленном положении 10-12 секунд, затем повторить упражнение. 

http://vashaspina.ru/fizicheskie-uprazhneniya-pri-osteoxondroze/
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10. В течение 2-4 минут энергично массировать зону между затылочной костью и 

мягкой мышечной частью затылка. Надавливая пальцами на это область, медленно 

поворачивать голову слева вправо и обратно. 

11. Исходное положение – лежа 

12. В лежачем положении развести руки в стороны. Немного приподнять тело 
повернуться влево, дотянуться правой рукой до левой ладони. Выполнить аналогично 

упражнение, стараясь достать левой рукой правую ладонь. Повторить по 6 раз в каждую 

сторону. 

13. Лечь на спину, руки вытянуть параллельно телу, ноги выпрямить. Плавно согнуть 
ноги в коленном суставе, обхватить их руками и подтянуть к животу. В такой позе поднять 

голову и коснуться колен лбом. Так же плавно и медленно распрямить ноги, опустить 

голову. Повторить упражнение до 5 раз. 

14. Лежа на животе, вытянуть руки параллельно телу ладонями вверх. Подбородок 
должен находиться на одинаковом уровне с телом, мышцы полностью расслаблены. 

Медленно поворачивать голову влево, затем в этом же темпе вернуться в начальную 

позицию и повернуть голову в правую сторону. При повороте головы нужно стараться 

коснуться пола ухом. Упражнение выполнить до 10 раз в каждую сторону. 

15. Лежа на животе с прямыми ногами, расположить руки вдоль туловища. Поднимать 
голову и плечи, опираясь на живот и ноги. Выполнить упражнение несколько раз. 

16. Лечь на спину, ноги согнуть в коленях, взяться руками за опору (например, край 
дивана. Медленно поднимать нижнюю часть тела, стараясь дотянуться ступнями до рук. 

Повторять до 7 раз. 

17. Лечь на живот, положить подбородок на ладони, расслабить мышцы шеи. 
Поворачивать голову в левую и правую стороны, пытаясь коснуться пола ухом. Повторять до 

10-12 раз. 

Если вы к тому же будете регулярно выполнять упражнения (указанные ниже) 

развивающие и поддерживающие тонус мышц спины и живота, обеспечивающие 

нормальную подвижность всех сегментов грудного отдела позвоночника, то остеохондрозу 

вас не одолеть. 

И.п. – стоя; делая вдох, встаньте прямо, руки вниз, ноги вместе. Вытяните руки вверх - 

выдох. Прогнитесь назад и сделайте глубокий вдох. Затем опустите руки, наклонитесь 

вперед, чуть скруглив спину, опустите плечи и голову - выдох. Повторите 8 - 10 раз. 

И.п. – сидя на стуле. Заведите руки за голову - вдох, максимально прогнитесь назад 3 - 

5 раз, опираясь лопатками о спинку стула, - выдох. 

И.п. – встаньте на четвереньки. Максимально прогните спину и задержитесь на 2 - 3 

секунды в этом положении. Голову держите прямо. Вернитесь в и.п. и снова проделайте то 

же упражнение 5 - 7 раз. 

И.п. – лягте на живот и упритесь руками в пол. Силой максимально прогнитесь назад, 

стараясь оторвать корпус от пола. 

И.п. – лежа на животе, руки вдоль тела. Прогнитесь в грудном отделе позвоночника, 

пытаясь максимально поднять вверх голову и ноги. 

Эти упражнения, разгружающие грудной отдел позвоночника, советуют выполнять на 

протяжении дня во время коротких перерывов в работе. В упражнениях с 3 по 5-е дыхание 

произвольное. 4-е и 5-е упражнения выполняйте 5 - 8 раз. 

Эти упражнения можно включать в утреннюю гимнастику. Очень полезно выполнить 

несколько движений после работы. Главное, чтобы профилактический комплекс вы делали 

ежедневно, тогда вы надежно застрахуете себя от остеохондроза. 

Профилактика остеохондроза поясничного отдела 

Следующий небольшой комплекс упражнений служит отличной профилактикой 

остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Включите его в утреннюю гимнастику и 

выполняйте ежедневно. Он не займет много времени, пользу же принесет огромную: 

поможет сохранить ваш позвоночник гибким, подвижным до преклонного возраста. 
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Вис или полувис в течение 70 сек. на перекладине, которую можно прибить над 

дверью. 

И.п. - стоя руки на бедрах. Наклоны вперед, назад, вправо, влево. Повторите по 10 раз в 

каждую сторону. 

И.п. - стоя, руки на бедрах. Движение тазом вперед, назад. Повторите по 10 раз в 

каждую сторону. 

И.п. - стоя на коленях, упор прямыми руками в пол. Сложитесь как перочинный ножик, 

затем вернитесь в исходное положение. Повторите 15-20 раз. 

И.п. - лежа на животе, упор согнутыми руками в пол. Выпрямите руки, отожмитесь от 

пола, не отрывая ног. Повторите 10-15 раз. 

И.п. - стоя на коленях, упор прямыми руками в пол. Максимально прогните спину 

вверх, вернитесь в и.п. Повторите 10-15 раз. 

И.п. - лежа на спине. Прижмите согнутые в коленях ноги к груди. Повторите 10-15 раз. 

Шиацу – это японская терапия надавливанием пальцами. Этот метод обладает рядом 

достоинств: 

Его можно применять не только для профилактики остеохондроза различных видов, но 

и для улучшения самочувствия в целом. 

Он может быть доступен всем и для познания его основ от человека требуется лишь 

желание. 

Самое главное он эффективен 

Массаж.«Древние, которые знали всю выгоду массажа, употребляли его не только как 

врачебное средство, но он был их повседневным средством сохранения здоровья» – эти 

слова принадлежат Тиссо. 

Массаж – одна из самых естественных оздоровительных процедур. 

Специалисты уверенны, что массаж при остеохондрозе – неотъемлемая часть 

полноценного лечения. Лечение этого заболевания массажем не только устраняет боль, но и 

приводит к следующим терапевтическим эффектам:  

1. Улучшению микроциркуляции, усилению обмена веществ в месте смещенного диска;  
2. Расслаблению напряженных рефлекторно мышц;  
3. Укреплению мышечного корсета, что ведет к стабилизации позвоночника;  
4. Прерыванию хода опасных воспалительных реакций, которые часто протекают в 

межпозвоночном диске, а так же в тканях, которые его окружают;  

5. Повышение тонуса, нормализация общего настроения больного. 
 

Правильный сон 

На протяжении всего дня на межпозвоночные диски приходится нагрузка всего тела. 

Только в ночное время удается полностью расслабиться и принять свободное положение. 

Именно поэтому профилактика остеохондроза позвоночника заключается в организации 

правильного режима сна. 

1. Ортопедическая подушка поможет бороться с остеохондрозом 

2. С этой целью нужно выполнять такие правила: 
3. Основание кровати должно быть ровным и жестким. Лучше избегать сна на гамаках, 

раскладушках или надувных матрасах. 

4. Матрас должен иметь хорошую эластичность и среднюю степень жесткости. 

Благодаря этому удастся сохранить физиологические изгибы позвоночника в естественном 

положении. Поклонникам здорового сна подойдут ортопедические матрасы, которые 

помогают максимально расслаблять мышцы всего тела и снижать степень раздражения 

нервных волокон. 

5. Подушка должна иметь небольшие размеры и прямоугольную форму. Очень важно, 
чтобы она отличалась умеренной степенью твердости. Сегодня также существуют 

ортопедические подушки, которые имеют оптимальный размер, твердость и высоту. Они 

помогают устранить болевые ощущения в районе шеи и являются прекрасным методом 
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профилактики и лечения шейного остеохондроза.[1] 

Правильное питание. Несбалансированный рацион является одним из факторов 

развития остеохондроза. Поэтому в целях профилактики данной патологии следует избегать 

сладостей, соленых блюд, белого хлеба, жирной пищи. Однако особую опасность 

представляет белый рафинированный сахар, ведь именно этот продукт вымывает из костей 

кальций. 

Стоит употреблять продукты, в которых содержится много витаминов С, РР, Е, В3, – 

именно это обеспечит высокую эластичность хрящевой ткани. Очень важно есть как можно 

больше нежирных кисломолочных продуктов – кефира, йогурта, творога.    [4] 

Каждый разумный человек должен помнить и знать, что здоровье необходимо беречь 

смолоду, относится к нему разумно. В вопросе здоровья самовоспитание крайне важно.  

Профилактика остеохондроза предупреждает развитие недуга, влияет на течение 

заболевания, его последствия. Для предупреждения остеохондроза врачи рекомендуют: 

1. регулярно выполнять физические упражнения, направленные на укрепление и 
поддержку мышечного корсета; 

2. заниматься плаванием; 
3. принимать контрастный душ, закаливать организм; 
4. не переохлаждаться; 
5. избегать стрессов; 
6. правильно, сбалансировано питаться.      

 

Занятия физической культурой должны быть систематическими и регулярными. Только 

в этом случае можно рассчитывать на максимальный положительный эффект. При этом 

необходимо учитывать свои возможности, состояние. Перед тем как выполнять те или иные 

упражнения, проконсультируйтесь у своего лечащего врача, он подскажет вам, на что 

обратить внимание, а чего лучше не делать вообще. Кроме физических упражнений 

необходимо соблюдать ортопедический режим, следить за своим питанием ведь все это 

неотъемлемые части здорового образа жизни. Надо помнить о том, что вы не можете 

постоянно находиться под наблюдением врача и поэтому нужно научиться самому 

контролировать себя: следить за осанкой, за положением тела при работе.[5] 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ  

ӨЗІН-ӨЗІ ДАМУЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ 

 

Өркениетті елу елдің қатарына қосылу мақсатын жүзеге асыруға кіріскен Қазақстан 

үшін халқымыздың ұлттық сана-сезімін, құндылықтарын, мәдени мұрасын бағалай білетін, 

қазіргі әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастарға, заманауи талаптарға сай білімді, 

білікті рухани-адамгершілік қасиеттері биік, дара тұлғаны тәрбиелеу ең өзекті мәселелер 

қатарына жатады. Қоғам өмірін демократияландыру мен ізгілендіру бағытындағы түбегейлі 

өзгерістерге байланысты білім беру сапасына, тәрбиелік деңгейіне жаңа талаптар қойылуда. 

http://www.bestreferat.ru/referat-258680.html
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Қазақстанда да, сонымен қатар әлемдік деңгейде оқыту, тәрбиелеу мәселелеріне толассыз 

назар аударылуда. Солардың айғағы: «Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында 

білім беру жүйесінің басты міндеті-жеке тұлғаның ұлттық, жалпыадамзаттық, рухани-

адамгершілік құндылықтардың, ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде 

қалыптастыру, дамыту және кәсіби тұрғыдан жетілдіру»,- деп көрсетілуі қарастырылып 

отырған тақырыптың өзектілігін айқындай түседі [1].   

Дәл осы тұрғыда өзін-өзі тану пәні әлемдегі ең басты құндылық – адамның өмір сүру 

үшін, бақыт үшін, қуаныш үшін жаралғандығына негізделеді. Өмірдің осындай қарапайым 

ақиқатына – жақсы адам болуға тұлғаны жастайынан үйрету біздің басты міндетіміз. Бұл 

тұрғыда болашақ мұғалімнің рөлі аса зор. Өйткені ол оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі 

әдістемесін жеткілікті меңгеріп, балалар психологиясын терең талдай отырып, белгілі бір 

жастағы балаларға бағытталған педагогикалық процесті ұйымдастыра алуымен қатар, әр 

оқушының ішкі жан-дүниесін байытуы және өзіндік қайталанбас жеке даралығын 

пайымдауы арқылы табиғи қабілеттіліктері мен жасампаздық әлеуетін ашуға бағытталған 

мақсатты білім беру үдерісін ұйымдастыруы қажет.  

Өзін-өзі тану ғылымының мақсаттардың бірі – білім беру процесінің барлық 

қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін 

қамтамасыз ету, жалпы орта білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының 

зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде 

оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру болып 

табылады.  

«Өзін-өзі тану» пәні руханилыққа негізделген, жаңа құндылықтар жүйесіне көшу 

арқылы білім берудің дүниетанымдылық аспектісін өзгертуге қабілетті. 

Қазақстан Республикасының оқу-тәрбие мекемелерінің оқу-тәрбие үдерісіне «Өзін-өзі 

тану» пәнін ендіруді қамтамасыз етуде маңызды үлес қосқан және осы курсты әдістемелік 

тұрғыдан негіздеген мемлекет қайраткерлері мен ғалымдар С.А. Назарбаева, 

Ш.К. Беркімбаева, К.Н. Шамшидинова, Б.А. Альмухамбетов, Б.К. Дамитов, 

Х.Т. Шерьязданова, К.Ж. Қожахметова, М.Ш. Хасанов, А.Н. Нысанбаев, Б.К. Кудышева, 

Г.И. Калиева, Т.А. Левченко, Г.Г. Соловьева, М.Ж. Джадрина т.б. болды. 

Тұлғаның өзіндік сана–сезімі мен өзін-өзі тәрбиелеу мәселелері педагогиканың 

көрнекті өкілдері: Ы.Алтынсарин, Ш.Уалиханов, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбергенов, 

Х.Досмухамедұлы, М.Жұмабаев, М.Дулатов, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, К.Д.Ушинский, 

В.А.Сухомлинский, т.б. еңбектерінде жан-жақты қарастырылған. Сара Алпысқызының: 

«Руханияттың кәусар бастауына апаратын жолды іздеу-бүгінгі таңдағы... баршамыздың 

басты міндетіміз...қаласаңыз оны адам туралы білімдер көмбесіне апаратын жол деп те 

атауға болады», - деген сөзі бәрімізге үлкен жауапкершілік жүктейді [2].  

Оқушылардың өзіндік дамуының психологиялық-педагогикалық сипаттамасын жан 

жақты талдау мақсатында өзіндік даму тұлғалық дамудың құраушысы екендігін атап өту 

маңызды.  

Адамның қоғамдық қатынас жүйесiндегi орны мен әлеуметтiк орта әсерiнiң өзi, 

адамның жас ерекшелiгiне орай өзгередi. Бұл жоғары сынып оқушыларының өзіндік 

дамуының мақсаттылықпен қалыптасуын, ұйымдастырылуына байланысты сарапталған 

көзқарастардың қажеттiлiгiн анықтайды. Адамның тұлға ретiнде қалыптасуында 

жасөспірімдік кезең маңызды орын алады. Бұл жас кезеңнiң адамның тұлға ретiнде 

қалыптасуындағы ерекше маңыздылығы 15-18 жастағы тұлғаның дамуындағы сапалы 

өзгерiстерге байланысты болып келедi.  Тұлға сезiмдiк қасиеттермен, яғни индивид пен 

әлеуметтiк ортаның шартымен бiрлiкте қарастырылуы да көрсетiлген. Сонымен қатар, Б.Г. 

Ананьев [3, 35-74 бб.] тұлға құрылымының жан-жақты зерттелуiн өз еңбектерiнде 

сипаттаған. Ол тұлғаның процестерiн, күйлерiн, қасиеттерiн психофизиологиялық 

функциялармен және тұлғаның бағдары мен қажеттiлiктерi кiретiн мiнез-құлықтың жалпы 

мотивациясымен толықтырады. Автор, адамды биологиялық түрiнiң көзқарасы бойынша, 

адамның онтогенезiн индивид ретiнде, адам дамуын тұлға ретiнде қарастырады. Индивидтiң 
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табиғи қасиеттерi мен ерекшелiктерi тұлғада, оның әлеуметтiк элементi ретiнде көрiнiп 

отырады. «Тұлға арқылы сыртқы ықпал индивид психикасында өзiнiң туындысымен 

байланысты болады» - деп С.Л.Рубинштейн [4] қарастырған. 

Сонымен, тұлға — бұл, адам өзiнiң психикалық дамуының жеткiлiктi тұрғыдағы 

жоғары деңгейiне жетуi. Оның ең маңызды сипаттамасы ол ақиқатты тұрғыда тұлға болуы, 

яғни өзiнiң мақсат, мiндеттерiне сәйкес өмiр жағдайын өзгерту мен кездейсоқтыққа үстемдiк 

жасауға, өз-өзiн саналы түрде реттеуге қабiлеттi болуына түйiнделедi. Әрине, бұл сипаттама 

ересек адам тұлғасының дамуына жатады, бiрақ тұлғаның қалыптасуы өте ерте басталып 

өмiр бойы жүредi. Сонымен қатар, тәрбие әсер етудің қандай да бір арнайы әдістерінің 

жиынтығы болмай, алдымен тұлғаның өмірін, әрекетін және оның қатынастарын шынайы 

өмірге сәйкес ұйымдастыру болып табылады. 

Сонымен кеңес психологтары әлеуметтік және жеке өмірі барысында қалыптасатын 

біртұтас жүйе ретіндегі, өмір барысында тұлғалық құрылым ретінде біртіндеп қалыптасатын 

тұлғаның әр түрлі жақтары қарастырылатын тәжірибелік және теориялық іс-әрекет 

субъектісі ретіндегі тұлға жайлы ілімді жасады. Тұлғаны зерттеудегі өзіндік сана-сезім 

мәселесі күрделі болып есептеледі. Өзіндік сана-сезім «тұлға психологиясын тудырған 

өмірлік мағынасы зор» мәселе деп қарастырған А.Н.Леонтьев [10, 70-85 бб.] оны «ғылыми-

психологиялық талдаудан тысқары қалған» шешімін таппаған мәселе ретінде қарастырады.  

Тұлғаның өзіндік дамуы оның өіндік сана сезімінінің дамуына тікелей байланысты 

болып келетіні сөзсіз.  

Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық 

дамуының үйлесімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін рухани-адамгершілік тәрбие 

білім беру жүйесінде «Өзін-өзі тану» пәні арқылы жүзеге асады.  

Болмыстың табиғи және жаратылыс аспектісі тұрғысынан қарастырылатын адам 

біртұтас үдеріс ретіндегі өзін-өзі танудың нысаны болып табылады. Адам болмысы күрделі 

жүйе болғандықтан, ол өзін жеке тұлға, сол сияқты іс-әрекет субъектісі және жеке дара 

субъект ретінде көрсетеді. Адамның осы қырларының біртұтас болуы оның өзін-өзі анықтау, 

өз маңыздылығын арттыру, өзін іс жүзінде көрсете білу және өзін-өзі жетілдіру 

аспектілерінен тұратын үйлесімді дамуды қамтамасыз етеді.  

Бұл нысан өзін-өзі танудың пәндік саласын анықтайды, оқу пәнінің танымдық, 

дамытушылық және тәрбиелік қызметтерін айқындайды.  

Өзін-өзі танудың пәндік саласы әр жоғары сынып оқушысысының ішкі жан-дүниесін 

байытуы және өзіндік қайталанбас жеке даралығын пайымдауы арқылы табиғи 

қабілеттіліктері мен жасампаздық әлеуетін ашуға бағытталған мақсатты білім беру үдерісін 

ұйымдастыруды көздейді. Өзін-өзі тану пәнінің оқу-әдістемелік құралдары жоғары сынып 

оқушыларының қоғамға және өз-өзіне қызмет етуіне бағытталып, олардың жасампаздық 

белсенділігін танытуға мүмкіндік беретін өмірлік маңызы бар, кең ауқымды біліктілік 

дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. 

Психологиялық педагогикалық қолдауды оқушының дамуы және өзін-өзі дамытудағы 

индивидуалды мәселелерін шешуге бағытталған превентивті және оперативті көмек ретінде 

түсінеміз. Оқушыны қолдау, яғни оған қандайда бір түрде көмек көрсету: тура, жанама 

немесе тікелей; педагогикалық, психологиялық немесе әлеуметтік; индивидуалды, топтық 

немесе жалпы.  

Өзін-өзі тану пәні сабақтарында педагог және оқушының өзараәрекеті процесінде 

төмендегілер жүзеге асады: 

- оқушыда өзектілікке ие, оның дамуының жақын аймағындағы потенциалды 

мүмкіндіктерін қолдау;  

- қолдау көрсетіліп отырған іс әрекеттің оқушының өзінің іс әрекетіне айналуына 

жағдай жасау;  

- өзіндік мәселелерді анықтау және оларға (ересектерің араласуы арқылы) мәселені іс 

әрекет міндеттеріне айналдыру арқылы дамушылық сипат беру. 

Өзін-өзі тану сабағы шеңберінде оқушылардың өзін-өзі дамуын психологиялық-
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педагогикалық қолдаудың құралдарының сипаты келесі педагогикалық шарттарды бөліп 

көрсетуді талап етеді:  

- тұтастық (қолданылатын құралдар тұтас жүйені құрауы керек); 

- жүйелілік (таңдап алынған құралдар әдістерде жүйелі қолданылуы керек, өйткені 

эпизодты қолдану қажеті тиіділікті бере алмайды); 

- мақсатқа бағыттылық (сабақтың нақты міндеттеріне сәйкес формалары мен әдістерін 

таңдау); 

- диагностикалық (оқушының тұлғалық өзгерістеріне диагностика жүргізу, соның 

негізінде индивидуалды білім берудегі түзетулер енгізу); 

- диалогтық (білім беру процесіндегі қарым қатынас эмпатия, жанашырлық, 

мейірімділік негізінде құрылады, әртүрлі жағдайларда таңдау еркіндігі болуы керек); 

- вариативтілік (құралдар жүйесін оқушылардың даралық ерекшеліктерін есепке ала 

отырып таңдау); 

- динамикалылық (бір тақырыпты меңгеру барысында диалогтық өзараәрекетті 

ұйымдастырудың әртүрлі типтері мен әдістерін қолдану). 

Өзін-өзі тану сабағында оқушылардың өзін-өзі дамуын психологиялық-педагогикалық 

қолдауды ұйымдастыру кеелесі бағыттағы жұмыстарды қамтиды:  

1. Аналитикалық-диагностикалық – оқушыларды психологиялық-педагогикалық 

зерттеу, жалпы және жекелеген мәселелерін диагностау, психологиялық-педагогикалық 

қорытынды және ұсыныстар әзірлейді арастырады.  

Диагностикалық іс-әрекет нәтижесі оқушылар үшін бағдарық сипатқа ие, педагог үшін 

алынған нәтижелер негізінде оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда маңызды көрсеткіш болып 

табылады. Тұлғалық өзгерістер диагностикасы және өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және 

өзіндік жетілу жұмыстары бойынша оқушыдағы өзгерістерді бақылауға және өзін-өзі тану 

пәні барысында оқушы тұлғасына түзетулер жасауға мүмкіндіктер береді.   

Өзін-өзі тану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру өзін-өзі дамытуда өте қажеті: өзің 

жайлы толыққанды ақпарттарсыз, өзіңнің даралық ерекшеліктеріңді, қабілеттеріңді, 

икемдіктеріңді, кемшіліктеріңді білмей өзін-өзі дамыту мүмкін емес; өзіңнің психологиялық 

және тұлғалық ерекшеліктерің жайлы ойларың әдетте, өзіңе қанағаттанбаушылыққа әкеледі 

және өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу бойынша жұмыстар жүргізу үшін өте күшті ықпал 

болып табылады; өзін-өзі тану пәні оқушылардың тұлғалық дамуына бағытталған, 

сондықтан өзін-өзі тану процесінде алынған мәліметтер оқушының тұлғалық  өзгерістерін 

бақылауға мүмкіндік береді және өзін-өзі тану пәнінің тиімділігін анықтайды.  

Өзін-өзі тану – кешенді процесс, келесі бағыттар бойынша жүзеге асады: 

- психологиялық құралдарды қолдану арқылы өзінің псхологиялық және тұлғалық 

сапаларын зерттеу; 

- оқушының өзіндік бағасы, өзін басқалармен салыстыру нәтижесінде қалыптасады 

және өзінің бәсекелестік деңгейін өз іс-әрекетінің нәтижелерімен салыстыру. Өзіндік 

бағаның адекватты болуы өмірлік мақсаттарды дұрыс қоюуға жетелейді, төмен өзіндік баға 

адамның кез келген іс-әрекетте кедергілерге кездесуіне әкеледі,  сәл жоғары өзіндік баға 

утұлғаны белсенділікке ықпалдайды;  

- өзін-өзі тануды өзін-өзі тәрбиелеумен байанысты қарастыру (білім беру іс-әркеті 

процесіндегі өөзіндік бақылау, өз өмірлік мәліметтерін талдау; өзіндік талдау – мәліметтерді 

сыни бағалау, оларды белгілі бір құндылықтарға жатқызу; интеллектуалды, эмоциялық және 

ерік сапаларын, темперамент ерекшеліктерін жіне физикалық мүмкіндіктерін өзіндік сынау). 

Өзін-өзі танудың маңызды көзі достарының, таныстарының, педагогтарының және басқа 

адамдардың ерген сыни бағаларын талдау болып табылады. Басқалардың берген бағасын 

сезіне алу - тұлғаның жетілгендігінің маңызды көрсеткіші. 

2. Ағартушылық бағыт өзін-өзі тану сабағында оқушылардың өзін-өзі дамуына 

қажетті білімдермен қамтамасыз етуді қамтиды.   

Берілген бағыт оқушыларда өзін-өзі дамытуға қажетті білім алушылық және өзіндік 
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білім алу іс-әрекеттерінің дағдылары мен икемділіктерінің қалыптасуына қажетті 

әрекеттерден тұрады.  

Оушылардың өзін-өзі дамуын қамтамасыз етудің негізгі міндеттеріне сәйкес әдістер 

тобын шартты түрде үш топқа бөлуге болады: ақпараттық-анықтамалық, диагностикалық 

(жоғары сынып оқушысының өзін-өзі тануына бағытталған), жоғары сынып оқушысын 

моральды-эмоциялық қолдау әдістері және шешім қабылдау әдістері  мен өзін-өзі дамыту 

бойынша болашақтық жоспар құру. Білім және осы әдістерді меңгеру оқушының өзін-өзі 

дамуының тиімділігін қамтамасыз ете алады.  

3. Кеңес беру бағыты  өзін-өзі тану пәні педагогының әр түрлі қушылар тобымен 

өзараәрекетін сипаттайды. Кеңес беру жұмысы даму, оқу, өзіндік анықталу сұрақтарына 

қатысты индивидуалды бағыттарды ұсынуды қамтиды; өзін-өзі дамытуға қатысты туындаған 

тұлғалық мәселелер бойнша нақты кеңестер.  

Сонымен, өзін-өзі тану сабағында оқушылардың өзін-өзі дамуын психологиялық-

педагогикалық қолдау бірнеше бағытты қамтитын, күрделі процесс екенін көреміз.  

Сонымен, оқушылардың зор мүмкіндіктері мен шектерінің, тағдырын өз ырқымен 

билеуге және қоғамға ықпал етуге қабілеттерінің психологиялық механизмдерін, 

алғышарттарын анықтау, дамыту қажеттігі қазіргі білім беру саласының негізгі міндеттерінің 

бірі болып табылатыны анықталды.  

Арнайы ұйымдастырылатын психологиялық-педагогикалық қолдау іс-әрекеттің, 

қарым-қатынастың және өзіндік дамудың нәтижелі болуын, олардың игілікті, ізгілікті 

сипатын қамтамасыз етуді, әрі тұлғаның кез келген мәселені дәлме-дәл шешуіне мүмкіндік 

береді. Бірақ мұндай әлеуеттің өзекті болуын бәрінен бұрын тұлғаның өзіндік әрекеті – ішкі 

ахуалдың өзін-өзі өзгертуге, өзін-өзі жетілдіруге бағытталуы анықтайды. Осыған орай 

жоғары сынып оқушыларының өзін-өзі жетілдіру мазмұнын, әдіс-тәсілдерін, құралдары мен 

формаларын жаңаша құру қажеттігі шығады. Сондықтан жеткіншектерді  тұлға дамуымен 

үйлестіру қазіргі білім беру жүйесінде аса көкейтесті мәселе болып табылады. 

Ғылымда тұлғаның дамуының маңызды мәселелерді мақсат-бағдарлы іздестіруге; 

«шұғыл» жағдайды алдын-ала аңғаруға; мәселелік жағдайдан тиімді, әлеуметтік ортада 

құнды тәсілмен шыға алуға; жаңа мәселелерді және олардың салдарын болжауға мүмкіндік 

беретін түрлі моральдік-еріктік сипаттар, бағыттылық, қабылдау, зейінділік, еске сақтаудың 

жоғарылығы, ақыл-ой тереңдігі, зерделік, зияттылық, эмоциялық тұрақтылық, стреске 

шыдамдылық, бейімделуге икемдік, қарым-қатынастағы құзіреттілік, креативтілік және т.с.с 

көптеген тұлғалық қасиеттер мен қабілеттердің, танымдық үдерістердің, психикалық жай-

күй сипаттарының жекелей жоталанып, немесе тұтас құрылыммен дамыту, жетілдіру үдерісі 

ретінде әрмәнді қарастырылады. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОК  

НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ РЕАКЦИИ 

 

Тенденцией современного гандбола является убыстрение темпа игровой деятельности, 

что влечет за собой повышение требований к тактической, технической и физической 

подготовленности гандболистов. 

Гандбол относят к группе ситуационных (нестандартно изменяющихся) видов спорта. 

Он характеризуется изменчивостью условий выполнения двигательных действий, 

отсутствием стереотипности в выполнении и повторений стандартных ситуаций.  

Физическая подготовка в гандболе, являясь одним из основных видов спортивной 

подготовки, призвана воспитывать и совершенствовать у игрока физические и волевые 

качества, необходимые ему в игре. Одним из таких качеств, имеющих большое значение, 

является быстрота двигательной реакции, то есть  способность человека произвести в 

минимальное время целесообразное действие в ответ на изменение обстановки. 

Именно быстрота двигательной реакции позволяет гандболисту в игровой деятельности 

действовать, сообразуясь с обстановкой, взаимодействуя со своими партнерами, преодолевая 

сопротивления игроков противоположной команды. Обстановка игры постоянно заставляет 

его реагировать с максимальной быстротой и точностью на внезапно появившиеся в поле 

зрения «раздражители», причем ответные действия представляют собой сложные по 

координации двигательные акты. 

Таким образом, в связи с быстрым развитием гандбола и улучшением его технико-

тактических свойств, становится очевидной необходимость специальной тренировки 

быстроты двигательной реакции у высококвалифицированных гандболисток, призванных 

использовать всю мощь своего спортивного арсенала в чрезвычайно сложных и быстро 

меняющихся условиях игры. 

Быстрота двигательных реакций может быть простой и сложной. 

Простая реакция – это ответ заранее известным движением на заранее известный, но 

внезапно появляющийся сигнал. Например, старт в беге, скоростная стрельба по силуэтам, 

бросок набивного мяча от груди или из-за головы по ожидаемому сигналу и пр. 

Все остальные типы реакций – сложные. 

В двигательных реакциях различают три фазы: 

Сенсорную – от момента появления сигнала до первых признаков мышечной 

активности. 

Премоторную – от появления электрической активности мышц до начала движения. 

Эта фаза наиболее стабильна и составляет 25 – 60 мс. 

Моторную – от начала движения до его завершения. 

Сенсорная и премоторная фазы образуют латентный (скрытый) компонент реакции, а 

моторная – двигательный. 

На рисунке 1 видно, что латентный и двигательные компоненты времени реакции 

имеют на оси времени общий участок (он обозначен штриховкой). Это означает, что в 

данное время начинают работать несколько параллельных уровней регуляции [1].  

В области физического воспитания обычно измеряют общее время реакции, т. е. 

промежуток времени между моментом (to) появления сигнала и моментом (tn) окончания 

реагирования на него. Например, моментом ухода со стартовых колодок в беге на короткие 

дистанции. Сокращение целостного времени простой двигательной реакции в результате 

тренировки происходит главным образом за счет ее моторного компонента. Установлено, 

что перцептивные и двигательные процессы являются относительно независимыми, причем 



292 

 

индивидуальные различия времени латентного компонента значительно больше, чем время 

движения. Латентный период реакции служит информативным показателем состоянием 

ЦНС. Поэтому эта составляющая имеет большое значение при контроле за состоянием 

организма в процессе занятий физическими упражнениями [2].  

 

 
 

Рисунок 1. - Компонентный состав времени простой реакции 

 

Время, затрачиваемое на появление возбуждения в рецепторе, во многом зависит от 

физической природы раздражителя, его интенсивности и особенностей воспринимающего 

рецептора. Так, время восприятия звуковых и тактильных раздражителей намного короче 

времени рецепции зрительного раздражителя, поскольку в последнем случае значительную 

долю времени занимает фотохимический процесс, преобразующий световую энергию в 

нервный импульс. Время передачи возбуждения по центростремительному нерву в ЦНС 

зависит от подвижности нервных процессов. 

Считается, что этот фактор в наибольшей степени изменяется под влиянием 

упражнений. Основная доля латентного времени реакции уходит на «центральную 

задержку» - время, необходимое для переработки поступающего сигнала и формирования 

эффекторной импульсации в ЦНС, от ее укорочения, очевидно, в решающей мере зависит 

возможность улучшения скрытого периода реакции. На время проведения возбуждения 

вдоль нервных волокон влияет толщина этих волокон. Скорость нервных импульсов равна 

50-120 м/с. Установлено, что она практически не зависит от тренировки, не изменяется с 

возрастом, достигая своего максимума от 9-11 лет до 25-28 лет. После этого периода 

скорость уменьшается. 

Таким образом, время необходимое для проведения нервных импульсов – одно из 

врожденных слагаемых времени реакции [3].  

Соотношение латентного и моторного компонентов в общем времени реакции зависит 

от характера реакции, возраста, вида спорта, квалификации спортсмена, состояния 

утомления организма и пр. Значительное улучшение быстроты простой реакции – задача 

весьма сложная, фактически речь идет о выигрыше сотых, иногда десятых долей секунды. 

На долю латентного компонента приходится 20 – 25% и моторного – 75 – 80% общего 

времени. К примеру, у квалифицированных спринтеров общее время реакции на выстрел 

стартера колеблется в пределах 0,30 – 0,40 сек., из них латентный период составляет 0,06 – 

0,10 сек., моторный – 0,24 – 0,30 сек. Благодаря совершенствованию элементов старта можно 

улучшить общий результат в спринте на 0,05 – 0,08 сек [4].  

При напряженной мышечной работе у хорошо тренированных людей наблюдается 

уменьшение времени простой двигательной реакции и повышение возбудимости нервно-

мышечного аппарата (НМА); у менее тренированных – время реакции ухудшается, 

происходит снижение возбудимости  ЦНС и функционального состояния  НМА. После 

интенсивной кратковременной мышечной работы может происходить уменьшение времени 

реакции и за счет ослабления тормозных процессов в связи с перевозбуждением ЦНС [5].   

В простых реакциях наблюдается большой перенос быстроты: люди, быстро 
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реагирующие какой – либо частью тела на один сигнал, оказываются наиболее быстрыми 

при реагировании другими частями тела. Например, человек, быстро реагирующий на 

звуковой сигнал рукой, будет быстро реагировать на этот раздражитель и ногой. Время 

простой реакции во многом зависит от того, на что обращается основное внимание ученика: 

на восприятие сигнала (сенсорный тип реакции) или на предстоящее действие (моторный 

тип реакции). Если внимание акцентировано на предстоящее движение, то время 

реагирования меньше, чем, если оно направлено на восприятие сигнала. Отсюда 

педагогический вывод: надо учить занимающихся умению концентрировать внимание на 

предстоящем действии [5].  

В сложных реакциях выделяют два вида: Реакции на движущийся объект и реакции 

выбора. 

Чаще всего эти типы реакций встречаются в играх и единоборствах. Быстрота реакции 

на движущийся объект составляет 0,18 – 1,00 сек. Латентный период этой реакции больше, 

чем простой, и может достигать 300 мс. К примеру, время реакции вратаря при движении 

рукой с ловушкой в среднем имеет величину 0,18-0,21 сек., с «блином»  - 0,22-0,23 сек.; при 

выдвижении ногой, одноименной с ловушкой – 0,22-0,24 сек., одноименной с «блином» - 

0,24-0,26 сек. 

Скрытый период реакции на движущийся предмет слагается из четырех 

элементов:Человек должен увидеть движущийся предмет (мяч, игрока), оценить направление 

и скорость его движения, выбрать план действий, начать его осуществление. 

Основная доля этого времени (более 80%) уходит на зрительное восприятие, то есть на 

умение видеть предмет, передвигающийся с большой скоростью. 

Реакция выбора связана с выбором нужного двигательного ответа из ряда возможных в 

соответствии с изменением поведения партнера, противника или окружающей обстановки. 

Это гораздо более сложный тип реакции. Здесь время реакции во многом зависит от 

большого запаса тактических действий и технических приемов, выработанных в длительной 

тренировке, от умения мгновенно выбрать из них наиболее выгодных [6].  

Мы рассмотрели два вида двигательной реакции, простую и сложную, и пришли  

выводу, что у гандболисток для повышения эффективности атакующих действий 

необходимо сделать упор на развитие сложной двигательной реакции. 

Совершенствованием быстроты сложных двигательных реакций связано с 

моделированием в тренировке целостных соревновательных ситуаций и систематическим 

участием в соревнованиях. Однако, обеспечить за счет этого в полной мере избирательно 

направленное воздействие на улучшение сложной реакции невозможно. Для этого 

необходимо использовать специализированные средства и методы. 

В специально - подготовительных упражнениях, направленных на развитие быстроты 

сложных реакций, моделируются отдельные формы и условия ее проявления в избранном 

виде спорта. Вместе с тем создаются специальные условия, способствующие сокращению 

времени реакции. При воспитании быстроты реакции на движущийся объект (РДО) особое 

внимание уделяется сокращению времени начального компонента реакции – нахождение и 

фиксация объекта (например, мяча) в поле зрения. Этот компонент, когда объект появляется 

внезапно и движется с большой скоростью, составляет значительную часть всего времени 

сложной двигательной реакции – обычно больше половины. Стремясь сократить его, идут 

двумя основными путями:  

- развивают умение заблаговременно включать и «удерживать» объект в поле зрения 

(например, когда хоккеист умеет ни на мгновение не выпускать шайбу из поля зрения, - 

время РДО у него «само собой» сокращается на всю начальную фазу), а также – умение 

заранее предусматривать возможные перемещения объекта; 

- направленно увеличивать требования к быстроте восприятия объема и другим 

компонентам сложной реакции на основе варьирования внешними факторами, 

стимулирующими быстроту реакции [7].  

При выполнении реакции на движущийся объект следует:  
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-  постепенно увеличивать скорость движения объекта; 

- сокращать дистанцию между объектом и занимающимся; 

- уменьшать размеры движущегося объекта. 

Одним из средств развития этой способности может быть игра в баскетбол, футбол или 

ручной мяч с мячами меньшего размера, чем обычные. 

Важное значение на сокращение времени реакции имеет умение человека 

предугадывать движение, скажем, полет мяча в футболе или шайбы в хоккее, по действиям 

игрока, производящего удар. Так, в современном хоккее скорость полета шайбы в бросках 

достигает свыше 50 м/с. Это значит, что с расстояния до 10 м вратарь практически не 

успевает среагировать на брошенную шайбу. Однако очень часто вратарь удачно реагирует 

на шайбу, брошенную даже с более близкого расстояния. Это происходит благодаря 

предугадыванию, предвосхищению (антиципации) полета шайбы. 

Время реакции выбора во многом зависит от возможных вариантов реакции, из 

которых должен быть выбран лишь один. Учитывая это, при развитии быстроты реакции 

выбора стремятся, прежде всего, научить спортсмена искусно пользоваться «скрытой 

интуицией» о вероятных действиях противника. Такую информацию можно извлечь из 

наблюдений за позой противника, мимикой, подготовительными действиями, общей манерой 

поведения. 

Таким образом, совершенствованием быстроты сложных двигательных реакций 

связано с моделированием в тренировке целостных соревновательных ситуаций и 

систематическим участием в соревнованиях. Необходимо использовать специализированные 

средства и методы; моделировать отдельные формы и условия; создавать специальные 

условия, способствующие сокращению времени реакции; научить спортсмена пользоваться 

«скрытой интуицией» развивая реакцию выбора. Развивать способность к быстрому 

расслаблению мышц. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

БІРІНШІ  КУРС  СТУДЕНТТЕРІНІҢ  БЕЙІМДЕЛУІ 

 

Сөздік әдебиетінделатын тілінен аударғанда «бейімделу» - икемделу, үйлесу деген 

мағананы береді. Адамның бейімделуі - күрделі әлеуметтік-биологиялық процесс. Мұның 

негізінде организмнің қызметі мен жүйесі, сондай-ақ дағдылы мінез-құлқы жатады [1]. 

Адамның бейімделуінің төрт түрін көрсетуге болады: психологиялық, физиологиялық, 

биологиялық, әлеуметтік. Мысалы, психолог – адамдар мен қарым-қатынас орната алуын, 

яғни психикалық бейімделуді зерттейді. Дәрігер – жүрек, бауыр, бүйрек т.б. ішкі ағзалар 

жұмысы арқылы физиологиялық бейімделуді бақылайды. Әлеуметтенуші - қоғамдағы 
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адамның алатын орны, яғни бейімделудің әлеуметтік аспектісін қарастырады. 

В.Н. Дружинин бейімделуді - ағзаның орта мен нәтижелі әрекет ету процесі деп 

қарастырады[2]. Ал Е.А. Ямбург бейімделуді - ағзаның құрылысы және функциясы, оның 

мүшелері және ұлпаларының орта жағдайына йкемделуі дейді [3]. 

Сонымен, «бейімделу» дегеніміз – бұл тірі ағзаның қозғалмалы жүйесінің арқасында, 

жағдайдың өзгеруіне қарамастан өзінің өмір сүруіне, дамуына, ұрпағын жалғастыруға 

қажетті тұрақтылықты ұстайтын қозғалмалы процесс. 

Бейімделу процесі аса динамикалы болып табылады.Оның жетістігі көбінде обьективті, 

субьективті оқиғаға, функционалды жағдайға, әлеуметтік тәжірибеге, өмірлік бағдарға және 

т.б байланысты.Әрбір адамға сол әсер еткен стимул әр түрлі адамдарда түрлі жауап 

реакциясын тудыруы мүмкін. Бұл адамның даралығын көрсетеді.Бірақта индивидтің кейбір 

жауап реакциясының интервалын көрсетуге болады, ол психикалық ережелердің түсініктері 

мен сәйкестенетін, сондай-ақ жалпы қабылданған адамгершілік ережелер шегінен 

шықпайтын жалпы адамдың құндылықтар категориясына қатысты кейбір « интервалды» 

анықтауға болады.Осы «интервалға» психикалық-әлеуметтік-адамгершілік ережелерінің 

сәйкестену денгейі әлеуметтік-психологиялық бейімделу процесінің нәтижелілігін 

қамтамасыз етеді және психикалық дамуды сипаттаудағы маңызды интеграл болатын 

тұлғаның бейімделу потенциялын анықтайды. Адамгершілік ережелер денгейі мен және 

коммуникативті қабілеттілік, қылықтық реттеу денгейін бағалау арқылы тұлғаның бейімделу 

потенциялын сипаттауға болады. 

Көп жағдайда адам тағдыры оның кез-келген жағдайда өмірінің туа біткен және 

қалыптасқан қабілеті, бейімделгіштігі мен анықталады. Жоғары, орташа, төмен бейімді 

адамдар болады. Бейімділіктің туа біткен негіздері – ол инстинктер, темперамент, дене 

құрылымы, эмоциялар, туа біткен интеллектік талабы, ағзаның физикалық жағдайы және 

сыртқы көрсеткіштері болып табылады. Жоғарыда келтіріліп кеткендей «бейімделу» процесі 

әр түрлі деңгейде жүзеге асырылуы мүмкін: биологиялық, физиологиялық, психологиялық 

және әлеуметтік. 

Осы деңгейлердің ішіндегі біз әлеуметтік және психологиялық бейімделу деңгейіне 

толығырақ тоқталғанды жөн көрдік. 

Психологиялық деңгейде - бейімделу нәтижелі шешім қабылдау, ынтасының, 

ықыласының көрінуі мен жауапкершілікті қабылдау, ұсынылған әрекеттердің нәтижесінің 

антиципациясымен жүзеге асады. Осыдан, психологиялық бейімделу – тұлғаның белсенділігі 

және аккомадация, ассимиляция бірлігі ретінде көрінеді. Орта тұлғаға немесе топқа әсер 

етеді. Осыдан бейімделу бір уақытта тұлғаның немесе топтың белсенділігін бейімдейді. 

Бейімделудің бұндай механизімі тұлғаның әлеуметтену процесінде құрылып, оның мінез-

құлық және іс-әрекет негізі болып табылады. 

Әлеуметтік бейімделу процесін міндетті түрде үш деңгейде қарастыру қажет: 

1) қоғам (макроорта) – тұлғаның және әлеуметтік – экономикалық, саяси, рухани және 

қоғамның мәдени дамуына бейімдеуі; 

2) әлеуметтік топ (микроорта) – адамның бейімделуі немесе керісінше әлеуметтік 

топпен адамның қызығушылығының түйіспеуі; 

3) индивидтің өзі (тұлға ішілік бейімделу) – үйлесімділікке талпыну, ішкі позициясы 

мен өзін бағалауын басқа индивидиум позициясымен баланс жасау.Сонымен, әлеуметтік 

бейімделу – бұл әлеуметтік орта мен нәтижелі өзара әрекет ету процесі. Ол әлеуметтену мен 

байланысты индивид әлеуметтік орта мен өзара әрекет ету процесі нәтижесінде әлеуметтік 

механизімдерін меңгеріп және оның  бейімделу мәнділігі бар ережелерді үйренеді [4]. 

Негізінде көптеген адамдар басқа елден білім алуға, жұмыс істеуге талпынады, осыған 

байланысты Г. Триандис (1994) бейімделу процесінің бес кезеңін бөліп көрсетеді[5]. 

Бірінші кезең, «бал айы» деп аталады, ол көтерінкі көңіл күй, үлкен үміттің көрінуі мен 

сипатталады. Бірақ бұл кезең жылдам екінші кезеңге өтеді. 

Екінші  кезең, жаңа ортаға енуде ортаның теріс әсерлерінің әсер ете бастауы. Көптеген 

жағдайда  көңілдері толмай, барлық нәрседен көңілдері қалып, тіпті бұл жағдай кейбір 
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кездерде фрустрация мен депрессияға өтіп кетуі мүмкін. Бұл жағдайда көбі нақтылықтан 

қашуға тырысады. 

Үшінші кезең - қиын қыстау кезіңіне жетуі мүмкін, ауруларды және толық әлсіздікті 

сезінеді. Жаңа ортаға сәтті бейімделе алмаған адамдардың көбі келген жеріне қайта оралады. 

Бірақ иммигранттарға әлеуметтік қолдау көрсетіледі және мәдени аралық ерекшеліктерге – 

тілді үйренуге, тұрғылықты халық пен таныстырып қарым – қатынастарын нығайтуға жағдай 

жасайды. 

Төртінші кезең - депрессия – оптимизацияға ауыса бастайды да өзіне деген сенімділік 

және қанағаттану сезімін сезіне бастайды. Адам өзінің икемделе бастағанын сезіне бастайды. 

Бұл кезең толық немесе ұзақ кезең деп аталады. Ортаның талабына индивидтің тұрақты 

өзгеруі. Бейімделу процесіне орта мен индивид өзара сәйкестікке келеді. Осы кезеңді 

бейімделу процесінің аяқталуы деп те айтуға болады. 

Жалпы бейімделу процесс туралы теориялық қағидалар жоғары оқу орынындағы 

бірінші курс студенттердіңбейімделуіне де негіз болады. 

ЖОО түсу және студенттің өміріндегі соған байланысты оқиғалар және жеке 

тұлғалардың өзгеруіне ықпал ететіні бейлгілі. Әрбір студенттің өмірінде топтың әсері, 

әлеуметтік ортаның өзгеруі, оқу жүесіндегі жаңалықтардың ықпалы, құндылықтарды, 

өмірлік идеяларды қайта қарау мен бақылау қарастырылды. Ескі ұстанымдары жоғалып, 

жаңалары пайда болды, тұрақтанып қалған стеротиптер жойылып, оқуға келген жастың 

мінез-құқыда өзгереді. 

ЖОО білім алуға бейімделу кезеңі мен оның өзгешеліктері бірінші курс студенттерінің 

бұдан кейінгі моральдік-психологиялық тұрғыдан өзін сезінуін, оқуға деген қарым-

қатынасын, өмірлік ұстанымдарының белсенділігін анықтайды. 

ЖОО түсу, мамандық таңдау, жалпы алғанда, жастардың алдында оқумен, 

педагогтармен, курстастарымен қарым-қатынастар жасауға байланысты жаңа мәселелердің 

туындауына әкеледі. 4 жылдың ішінде мектеп оқушысы өзінің кәсіби дамуының бірнеше 

кезеңінен өтуге тиіс болады: 

- білім беру бағдарламасын аяқтау; 

- арнайы дайындықпен оқу тәжірибесі; 

- мамандануды аяқтау және кәсіби тәжірибеден өту; 

- дипломалды тәжірибе және мамандық алу. 

Студенттер оқу әрекетінен тыс, жолдастарымен белсенді қарым-қатынасқа түседі, 

спорттық мәдени шараларға, үйірмелер мен секцияларға қатысады. 

Студенттердің ЖОО-да оқуға бейімделуін зерттелушілер 4 деңгейін көрсетеді: 

1. Бейімделудің психофизиологиялық аспектісі жылдар бойы қалыптасқан 

дағдылармен реттіліктерінің бұзылуы мен жаңа ұстанымдар мен дағдылардың 

қалыптасуымен байланысты. 

2. Әлеуметтік аспекті олардың ортасымен қарым-қатынасымен жаңа ұжымға 

үйренісуімен байланысты. 

3. Педагогикалық аспекті студенттердің жаңа оқу жүйесіне бейімделу 

ерекшеліктерімен байланысты. 

4. Кәсіби аспект әлеуметтік-кәсіби топқа кірігу үрдісін қамтиды. 

Сонымен, бірінші курс студенттердің жаңа елді мекенге, жоғары оқу орнына бейімделу 

мәселесі өте өзекті болып табылады және әрі қарай зерттегенді талап етеді. 
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ҚАУІП ТОПТАРЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА  

ДЕЛИНКВЕНТТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ АЛДЫН АЛУДЫҢ  

ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 

Ұрпақ тәрбиесі қай заманның, қай қоғамның болсын көкейкесті мәселелері болып 

келгендігі дәлелдеуді қажет етпейді. Тәрбие ана сүтінен басталып, біреудің біреуге ықпалы 

арқылы өмір бойы қалыптасатын күрделі құбылыс. Бала тәрбиесі салғырттыққа, себеп -

сылтау іздеуге төзбейді. Оны жүргізу үшін  педагогикалық ұжымның кәсіптік білгірлігі, ата- 

аналардың саналық көзқарасы  және осы принциптерге негізделген мектеп пен отбасы 

арасындағы тығыз байланысқан одақ, нәтижелі жұмыс қажет. Соңғы кезде жасөспірімдер 

арасында мектеп қабырғасында жүріп- ақ кейбір келеңсіз оқиғаларға оқушыларымыздың көп 

ұрынуы, «қиын» бала, «қауіп» тобы есебін толықтыруы, сөз жоқ, мектеп ұжымы мен 

ұстаздарды ойландырады[3]. 

Психологиялық зерттеулерде, әдетте, «қауіп» тобы ұғымы өмір мақсаттары мен қарым-

қатынастардың қарама-қайшылығын сезіну деп түсіндіріледі. Өз өмірін түсініп ойланғанда 

адам қоршаған ортамен тепе-теңдік дәрежесінде өмір сүреді, ал осы түсініктің жоқтығы 

өмірде көптеген проблемаларға және өзіндік күрделі келеңсіздіктерге әкеледі. 

Психологиядағы түсінудің негізгі ұғымдары: жеке тұлғалық және әлеуметтік шындықтың 

интеграциясы, өмір мен өмірлік мақсаттардың интеграциясымен түсіндірілуі  қиын өмірлік 

жағдаяттарға тап болған балалар мен жасөспірімдер арасында жеткілікті деңгейде білінбейді. 

Берілген деңгейдегі балаларды қауіп тобындағы балалар деп атайды.  

«Қауіп» тобына  

 дер кезінде білінбеген клинико-патологиялық сипаттағы даму проблемалары бар 

балалар кіреді; 

 ата-анасының қамқорлығынан айырылып, түрлі заңды құқы жоқ жағдаяттарда 
қалған балалар; 

 әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-психологиялық көмек пен қолдауды қажет 

ететін асоциалды отбасылар мен жағдайы нашар отбасылар. 

Олармен жұмыс атқарушы кез келген маман олардың өздеріне психо-әлеуметтік көмек 

беру арқылы, өз күштерімен сол қиын жағдайды шешу жолдарын көрсету керек, яғни 

алғашқы қорамдарға көмек беру, өзін-өзі өзгертуге сендіре білуі қажет. Қауіп тобының бір 

проблемасы деликвентті мінез-құлыққа бейімділік болып табылады [3]. Делинквентті 

(заңсыз, қоғамға жат) мінез-құлық мәселесі көптеген әлеуметтік ғылымдардың зерттеу 

орталығы болып табылады, себебі, қоғамдық тәртіп тұтастай мемлекет пен әрбір жеке 

азаматтың дамуында маңызды рөл атқарады. Делинквентті термині – латынның «delictum» – 

теріс қылық және ағылшынның «delinquency» - құқық бұзушылық сөздерінен құралған. Бұл 

термин арқылы қоғамдағы моральдық, тәртіптік нормаларға қарсы бағытталған және жеке 

азаматтарға немесе қоғамға моральдық немесе материалдық шығын келтіретін адамның 

әрекеті немесе әрекетсіздігі.Заңға қарсы мінез – құлық көрсететін тұлға – делинквентті , ал 

істеген әрекеттері – деликт болып табылады. Делинквентті мінез-құлық – бұл қылмысқа 

жатқызуға, соттауға болмайтын бұзақылық. Оларға сабақ кезінде қыдыру, әлеуметтік 

норманы бұзатын топтармен қарым-қатынаста болу, өзінен кішілерге, әлсіздерге күш 

көрсету, ақша тартып алу, велосипед, мотоциклдерді ұрлап айдап кету, үй заттарын ұрлау 

және т.б. жатады. Мұның себебі – тәрбиенің жетіспеушілігінде. Көптеген деликвентті 

балалардың отбасы толық емес отбасылары, мінез-құлқы күрделі бұзылған, акцентуанттар 

болып келеді [2]. Жасөспірім алғаш рет үйден жазалау қорқынышынан кетеді немесе жауап 

қайтару, өзін көрсету белгісі ретінде көрінеді. Мұның мақсаты ата-ананың қатал талабына 

қарсы шығу; жақын туыстарының жасөспірімге көңіл бөлмеуінен; жаза қорқынышынан; 
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армандап, қиялдап кетуінен; ата-ана бақылауынан, тәрбие, ескертулерінен құтылу үшін; 

достарының нашар қарым-қатынасының нәтижесінен; күрделі өзгеріске, жаңа өмірге ұмтылу 

мақсатында болады. Бұл мінездегі балалар девиантты мінез-құлықты балалар қылығын 

қайталайды. Сонымен бірге оларда көбінде құқықтық нормаларды бұзушылық әрекеттер 

басым келеді, бірақ қылмыстық жауапкершілікке тартуға баланың жасының кішілігі мен 

қоғамға келтірген зиянының аса қауіпті болмауынан жазалауға тартылмайтын әрекеттер 

басым болады. Жасөспірімдердің деликвентті мінез-құлқы жиі бейтараптандыру 

(нейтрализация) теориясы арқылы түсіндіріледі. Бұл теорияның мәні – жасөспірім өзінің 

құқықбұзушылығын «жеңілдететін» жағдайлар мен рационалды қабылдау арқылы 

ақтайды.Шын мәнінде,  ол құқықбұзушы жасөспірімдерде инфантилизмнің жоғары деңгейін, 

эмоционалды селқостықты, жанашырлық пен мейірімділікке қабілетсіздігін көрсетеді.Бұл 

теория әсері, жасөспірімдер санасында олардың құқықтық сауатсыздығы мен жазасыз қалу 

сенімділігімен тереңдей түседі [1]. 

Осы деңгейдегі балалардың психологиялық даму ерекшеліктерін ескере отырып, 

олардың өмірінің мәні мен мақсаттарын сезіне білуге тәрбиелеуде өмірлік сценарийлерінің 

дұрыс құрылуына ерекше назар аудару қажет. 

Қауіп тобындағы жасөспірімдердің  қалыпты өсіп жетілу үшін төмендегідей нақты 

жағдайлар жасауға міндеттіміз: 

 Қазіргі өмір туралы ақпарат. Жасөспірімдердің ересектерден өздерін мазалаған 

барлық сұрақтарға нақты әрі толық жауап алуға құқы бар 

( жыныстық қатынас, қылмыстық құқық , наша мен алкоголь, дін, партиялар, 

секталар,жастар қозғалысы т.б.). Жасөспірімдер ақпаратты тексеруге және талдауға толық 

құқылы. 

 Іскерліктегі еркіндік пен жауапкершіліктің сабақтастығы. Үлкендермен 

конструктивті өзара талқылау, мектепте, отбасында, қоғамда игерілген тәртіптерді қабылдау. 

 Өзін мойындау (өзінің физиологиялық «менін», мінезін, ерекшеліктерін, эмоциясын т.б.). 

 Дұрыс мінез-құлық ілімдерін меңгеру.Жасөспірімдерді дұрыс мінез-құлыққа, өзінің 

мәртебе сезімін қорғай білуге дағдылау, үлкендердің үлкен міндеті болып табылады [4]. 

Бірақ біз, жасөспірімдердің мұндай мінез-құлқын жеке көрініс ретінде тұтастай әлеуметтік 

қоғам арасындағы өзара әрекеттестіктің дәлме-дәл көшірмесі екенін ұмытпауымыз керек. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Человек – творец своей жизни. Одной из главных составляющих долгой и счастливой 

жизни является здоровье.  

Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, который укрепляет и 

поддерживает здоровье, а также формирует физическое, социальное и душевное 

благополучие в окружающей среде. Здоровый образ жизни помогает человеку воплотить 

свои цели и планы, а так же, справиться с различными трудностями. 

Каждый сам в праве выбирать как ему жить, вести подвижный образ жизни или же 

проводить целыми днямина диване. Только в первом случае, человек будет здоров и 

радоваться жизни, а во втором – чувствовать всегда себя уставшим, и могут даже возникнуть 
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проблемы со здоровьем. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана увеличением и переменами нагрузок на 

организм человека из-за усложнения социальной сферы жизни, связанной с изменениями в 

экологическом, психологическом, политическом состоянии, которые провоцируют 

негативные сдвиги в здоровье человека. 

Чтобы всегда чувствовать себя хорошо и быть здоровым, нужно знать некоторые 

составляющие здорового образа жизни. Это сбалансированное питание, гигиена, 

двигательная (физическая) активность, правильный режим труда и отдыха, отсутствие 

вредных привычек, закаливание. 

Сбалансированное питание – это такое питание, при котором удовлетворяется, но не 

превышается суточная потребность организма в энергии, а также поддерживается 

оптимальный баланс микроэлементов и витаминов. При сбалансированном рационе 

организм нормально развивается, растет и функционирует. 

Без правильного питания поддерживать здоровый образ жизни просто невозможно. 

Одно из немаловажных условие такого питания - разнообразие. Ещё в ежедневный рацион 

сбалансированного питания необходимо добавить достаточное количество воды. 

Необходимое количество из расчёта 30 мл. на 1 кг. веса. 

Если говорить о гигиене, онаимеет много составляющих. Например, гигиена тела. 

Здесь важен уход за кожей человека, так как она выполняет не только защитную, но и 

терморегулирующую, обменную, секреторную и другие функции организма. Гигиена волос 

предполагает правильный уход не только за волосами, но и за кожей головы. Также важна 

гигиена одежды и обуви. Но не стоит забывать и о чистоте жилища, в котором ты живёшь.  

Физическая активность, простыми словами – это перемещение человеческого тела или 

его частей в пространстве. Она присуща любому человеку. Она может быть низкой, если 

человек осознанно или вынужденно ведет малоподвижный образ жизни и, наоборот, 

высокой, например, у спортсмена. Но это не означает, что теперь каждый должен 

становиться спортсменом. Для того чтобы поддерживать физическую активность, 

достаточно каждый день делать пешую прогулку. Это может быть просто прогулка по дороге 

домой с учёбы или с работы. И нужно взять за привычку делать зарядку по утрам и вечерам. 

Это также полезно вашему здоровью и организму. Физическая нагрузка в любом её 

проявлении приносит много положительных моментов в жизнь человека. Помимо 

улучшения организма, она повышает настроение, является замечательным средством от 

депрессии, повышает общий тонус организма и т.д. 

Также важно соблюдать правильныйрежим труда и отдыха. Это один из важных 

элементов здорового образа жизни человека. Основной принцип сохранения здоровья при 

трудовом процессе – грамотное чередование работы и отдыха. Если человек много работает 

в помещении, то ему следует, больше бывать на свежем воздухе. Рабочий режим составляет 

8 часов в сутки, столько же времени требуется организму для его восстановления. Норма сна 

7-8 часов в сутки. 

О вреде курения, алкоголе и наркотиков говорят очень много. Но как говорится, 

повторение – мать ученья. От вредных привычек страдают не только те, кто это употребляет, но 

и окружающие его люди. Вредные привычки являются главной причиной многих заболеваний. 

Они сокращают продолжительность жизни и снижают уровень работоспособности.  

Основное разрушающее действие при курении табака – никотин. Это очень сильный 

яд: смертельная доза для человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела. 

Алкоголь сам по себе яд, который очень сильно разрушает все виды тканей организма. 

Специальными исследованиями установлено, что алкоголь понижает трудоспособность, 

уменьшает силу, выносливость.  

Наркотики, по сути, тоже являются ядами. Даже небольшое количество имеет 

разрушимое влияние на ткани организма. Любые вредные привычки в итоге приводят к 

деградации личности. 

Отличный способ держать себя в тонусе, это закаливание. Оно помогает организму 
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адаптироваться во внешней среде, повышает выносливость организма, укрепляет нервную 

систему, повышает иммунитет. Существует несколько видов закаливания. Например, 

аэротерапия. Это закаливание воздухом, оно полезно для психоэмоционального состояния 

человека, повышение иммунитета. Есть закаливание солнцем, хождение босиком, тоже 

является неким видом закаливания. Но самое распространенное закаливание, это 

закаливание водой. Будь это обтирание, или обливание, даже просто принятие душа, очень 

полезно для организма. Также есть лечебное купание или моржевание, оно влияет на все 

органы и системы организма человека, улучшает работу сердца, легких. 

Итак, определив основные составляющие здорового образа жизни, можно подвести 

итог. Соблюдение этих правил не только укрепит здоровье, но и улучшит самочувствие, а 

учитывая физиологические и психологические особенности человека, можно подобрать 

индивидуальный план режим ведения здорового образа жизни, чтобы тот в свою очередь 

поддерживал работоспособность и способствовал нормализации организма. 

«Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы 

лучше полезное для его здоровья, чем он сам» - Сократ. 
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МУРАТОВА А.А, ДЮСЕНБАЕВА А.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТІҢ МҮМКІНШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРМЕН 

ЖҰМЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Мүмкіндігі шектеулі бала – тіршілік етуінің шектелуіне және оны әлеуметтік қорғау 

қажеттігіне әкеп соқтыратын аурулардан, жарақаттардан, олардың салдарынан, 

кемістіктерден организмінің функциялары тұрақты бұзылып, денсаулығына зақым келген он 

сегіз жасқа дейінгі адам.Мүгедектіктің негізгі белгісі сырттай өмірлік іс-әрекеті шектелуден 

көрінетін (өзіне-өзі қызмет көрсетуден толықтай немесе жартылай айрылған, өз бетімен 

қозғала алмайтын, қарым-қатынас жасай алмайтын, өз мінезін қадағалай алмайтын, оқи және 

еңбек ете алмайтын) денелік ресурстардың жетіспеушілігі бар тұлғалар.  

Мүмкіндігі шектеулі баланың басты проблемасы – қоршаған ортамен байланысының 

болмауы, құрдастарымен қарым-қатынас жасауының жиілігімен, табиғатпен қарым-

қатынасының шектеушілігі, мәдени құндылықтарының қолжетімді болмауы, кейбір уақытта 

білім алуға мүмкіндіктерінің болмауы болып табылады. Мүмкіндігі шектеулі баланың 

қоршаған ортамен қарым-қатынас жасаудың жеткіліксіздігі оңашалауға және толыққынды 

дамымауына әкеп соғады. А.Р. Маллер бұл қиындықтардың туындаудың себебі, әлеуметтік 

ортамен өзара қарым-қатынас жасау үрдісі баланың талаптарына сәйкес келмеуімен және 

қарым-қатынас жасауға дайындығының болмауымен түсіндіріледі. Нәтижесінде қалыпты 

деңгейдегі, әлеуметтік қатынастан тысқары қалады, сол себептен әлеуметтік көмек көрсетуді 

қажет етеді. Мүмкіндігі шектеулі баланың әлеуметтік тәжірибені меңгеру, қоғамдық 

қатынастың жүйесіне енгізу қоғамнан қосымша шаралар, құралдар мен күштерді талап етеді: 

(олар арнайы бағдарламалар, оңалту бойынша арнайы орталықтар болуы мүмкін). 

Әлеуметтік жұмысты баланы әлеуметтік ортаға бейімдеуге бағыттау қажет, егер де баланы 

қоғамға бейімдеуде кедергілер мен әлеуметтік маңызы бар байланыстар қалыптаспаса, онда 
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мұндай жағдай да әлеуметтік оңалту – әлеумет пен баланың жоғалтқан байланысын 

қалыпына келтіруге бағытталған арнайы шараларды ұйымдастыруға міндетті. 

 Балалардағы мүгедектілік өмірлік жағдайындағы мәнді шектеулерді білдіреді. Ол 

дамудағы бұзылыспен, өз-өзіне қызмет жасаудағы, қарым-қатынастағы, оқудағы, болашақта 

кәсіби дағдыларды игерудегі кедергілермен негізделген әлеуметтік бейімделмеушілікке 

(дезадаптация) әкеледі.Мүгедек балалармен әлеуметтік тәжірибені меңгеру, олардың 

қалыптасқан қоғамдық қатынастар жүйесіне енуі қоғамнан белгілі-бір қосымша шараларды, 

тәсілдер және күш-жігерді талап етеді. Бірақ бұл шаралар әлеуметтік оңалту үрдісінің 

мәніне, міндетіне, заңдылықтарына негізделіп жасалуы керек. Нақты бұл категориядағы 

балалармен іс-тәжірибелердің жинақталынуы әлеуметтік-педагогикалық қызметті 

ұйымдастыру базасы болуы мүмкін. Мүмкіншіліг шектеулі балалармен әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс мақсаты: 

 мүгедек балалардың жас ерекшелігіне сәйкес өмір сүруге деген мүмкіндік жағдайын 

қамтамасыз ету; 

 Баланы қоршаған ортаға және қоғамға өзіне-өзі қызмет көрсетуді оқыту дағдысы 

арқылы максималді түрде бейімдеу; 

 қоғамдық пайдалы еңбекке қатыстыру, кәсіби тәжірибелер білімін жинақтау; 

 мүгедекбалалардыңата-аналарынакөмеккөрсету. 

Әлеуметтік педагог - әртүрлі әлеуметтік-мәдени ортада балалармен тәрбие жұмысын 

ұйымдастырушы маман. Әлеуметтік педагог жеке тұлғаның психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктері мен оның қызығушылықтары мен қажеттіліктерін, мінез-құлығындағы 

ауытқуды анықтай отырып, оны қоршаған микроортаны зерттейді және балаға уақытында 

әлеуметтік көмек пен қолдау көрсетеді.Егер әлеуметтік педагогикалық үрдісте мүмкіндігі 

шектеулі балаға алғашқы сәттерде көмек беру үшін оның отбасын, ол өмір сүріп отырған 

ортасын зерттеп, талдай алсақ, онда баланы өзі өмір сүрген әлеуметтік ортаға араластыру, 

бейімдеу, әлеуметтендіру мәселелеріне белсенді қатыстыру мүмкіндігі туады. Тек осы 

жағдайда ғана әлеуметтік педагогикалық үрдісін дұрыс ұйымдастырып, түрлі әлеуметтік 

кедергілерге қарсы тұра алатын, білімді, мәдениетті, еңбекқор жеке тұлғаны қалыптастыру 

мүмкін болар еді. Бұл қасиеттерді бала бойына дарыту үшін мүмкіншілігі шектеулі 

балалардың психологиясын терең, жетік меңгеру керек. 

Диагностикалау түрлері: 

Медициналық диагностика – бұл процесс медицинаның диагнозға бағытталған 

пациенттің аурулары мен мінезі туралы сипаттама береді. Медициналық диагноз ауруын 

анықтағанда және пациенті зерттеу арқылы мүгедектің тобын біліп алуы қажет. Әлеуметтік 

педагогикада бұл диагноз психоәлеуметтік және педагогикалық аспектілер жағынан 

қызығырақ болып табылады. Мысалы: ол нашақор, шизрофения, невроз, маскүнем деп 

диагноз қоймайды. Әлеуметтік педагогикалық жағынан баланың сырқатын қалыптасуына 

әсер етуін бақылап жүру. 

Психологиялық диагностика – жеке тұлғаның индивидуалды-психологиялық қасиетін 

немесе басқа да объекті өлшеудің негізі. Оның мақсаты болып психологиялық диагноз қою 

және жеке адамның психологиялық ерекшелік күшінің маңыздылығымен болашақтағы 

дамуын болжауды қосады. Әлеуметтік педагог психологиялық диагноз қоймайды, бірақ ол 

психодиагностикалық келесі тәуекел факторлар сапасы ретінде шығарады. 

Әлеуметтік педагог мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыптасуына, өз бетімен өмір 

сүруіне бағыт – бағдар беруі тиіс. Алдымен баланың даму ерекшелігін анықтайтын тесттер 

арқылы ойының, қиялы мен зейінінің тұрақтылығын анықтау қажет. 

Әлеуметтік педагог мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналарына оларды дұрыс 

дамыту және тәрбиелеу мақсатында төмендегідей ұсыныстар береді:  

1. Баланың ерекшелігін дұрыс түсініп, қабылдаңыз. 
2. Балаңызға үнемі шыдамдылық пен сүйіспеншілік танытыңыз. 
3. Әрқашан өз-өзіңізге сенімді болып, балаңызға ішкі жағымсыз қобалжуларыңызды 

көрсете бермеңіз. 
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4. Үй тұрмысына байланысты жұмыстарды балаңызбен бірге атқаруға тырысыңыз. 

5. Баланың өз құрдастарымен жиі қарым-қатынаста болуына ықпал жасаңыз.Қоршаған 

ортамен қарым-қатынасыңызды үзбеңіз. 

6. Егер балаңыздан ойыңдағыңыздай нәтиже шықпаса ренжіп,өкінбеңіз. Нәтиже 
міндетті түрде болады. 

7. Балаңызға көмек беретін арнайы мамандармен тығыз байланыста болыңыз. 
Әлеуметтік педагог арнайы (түзету) мектебінде жұмыс жүргізу арқылы балалардың 

әлеуметтік-эмоционалдық, дене жағдайы, ақыл-ой дамуымен байланысты күрделі 

мәселелерді шешуге және балалардың сәтті түрде әлеуметтенуіне мүмкіндік бере отырып, 

оларға жан-жақты қолдау көрсетеді.  

Жалпы білім беру мекемелеріне біріктіріп оқыту үрдісін белсенді жүргізу үшін жоғары 

білікті мамандармен қамтамасыз етілуі қажет: мұғалім-дефектолог, тәрбиешілер, 

психологтар, логопедтер, әлеуметтік педагогтар, әлеуметтік қызметкерлер, емдік дене 

шынықтыру бойынша мамандар, еңбектерапевт, дәрігерлер (психоневролог, 

оториноларинолог, офтальмолог, кинезитерапевт). Психикалық және дене дамуында 

ауытқуы бар баламен жұмыс жасаудың маманы ретінде арнайы педагогқа педагогикалық 

қолдау көрсету жүйесінде негізгі рөл жүктеледі. Жалпы білім беру шартында арнайы педагог 

қызметінің негізгі міндеті: 

 Жалпы білім беру мекемелеріндегі тәрбиеші, қосымша қызметкер, мұғалім, 

оқушылар жағынан мүмкіндігі шектеулі балаларға оңды көзқарас құру; 

 Психикалық және дамуында ауытқуы бар баланың өзгешеліктерін түсінуге, оларды 
оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыруда мамандарға көмек көрсету; 

 Жалпы білім беру жүйесіне кіріктірілген балаларды үй жағдайындағы педгогикалық 

мәселені тиімді шешуде ата-аналарға және қамқоршыларға кеңес беру; 

 Біріктіріп оқытуға мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық дайындығын 
қалыптастыру, оларға қажетті көмек көрсетуді анықтау, баланың дамуын модельдеу 

бағдарламасы мен оқытудың мониторинг нәтижесі, түзете-дамытушылық сабақтарын 

жүргізу және ұйымдастыру. 

О. Газман педагогикалық қолдау көрсету – баланың психикалық және дене дамуына 

байланысты жеке проблеманы шешуде балаға қолма-қол көмек көрсетуге бағытталған 

мамандардың қызметі деген анықтама береді.  

Жалпы білім беру шартында арнайы педагог қызметінің ерекшелігін сызба түрінде 

көрсетуге болады: 

Арнайы педагог жұмысының негізгі бағыттарының бірі – дамуында ауытқуы бар 

баланың ата-анасымен тығыз қарым-қатынаста болу. Баланы оңалту мен кіріктіру 

бағдарламасын жүзеге асыруда ата-ана мен отбасы серіктес ретінде қарастырылуы қажет. 

Сондықтан да мүмкіндігі шектеулі баланы кешенді кіріктірудегі кешенді бағдарламада 

отбасының әлеуметтік- интеграциялық шараларды жүйелі орындау қатынастарын 

қалыптастыру үшін міндетті түрде ата-аналармен арнайы дайындық жұмыстары 

қарастырылады. Отбасы бала бойындағы әлеуетін ашуға және көтеруге көмектесу қажет: 

оңалту және кіріктіру. Қалыпты деңгейде дамыған баланың ата-анасы мұндай отбасымен 

қарым-қатынас жасаудан аулақ болады. Сол себептен арнайы педагогпен қатар барлық білім 

беру мекемелеріндегі мұғалімдер ұжымының негізгі міндеттерінің бірі – дамуында ауытқуы 

бар бала отбасының басқа да отбасылармен қарым-қатынас жасауын ұйымдастыру. 

Жоғарыдағы серіктестік қызметті жүзеге асыру үшін мектепте ата-аналар үшін арнайы, 

клубтар, мектептік іс-шараларға қатыстыруға көмек көрсететін арнайы топтар 

ұйыдастырылуы мүмкін. 

Арнайы педагог сабақты жүргізумен қатар мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеу 

үрдісіне белсенді қатысады. Тәрбие педагогикалық үрдістің бір бөлігі болып жеке тұлғаның 

даму ерекшеліктерін, өмір стратегиясын анықтайды. Тәрбиенің экзистенциальды және 

әлеуметтік құндылығы жеке тұлғаның әлеумттік мәдени тәжірибені меңгеру бойынша алуан 

түрлі қызметін қалыптастыруға ынталандыру мен ұйымдастыру үрдісін жүзеге асырады: 
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білім, тәжірибелік білік пен дағды, әлеуметтік қатынасты жоғарлататын шығармашылық 

әрекет амалы. Сондықтан да дамуында ауытқуы бар баланы мектеп ішіндегі түрлі тәрбиелік 

үрдіспен қатар сыныптан тыс жұмыстарға қатыстыру қажет. 

 

Біріктіріп оқыту шартында арнайы педагог қызметінің бағыты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әрине, қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жүргізу барысында 

шешімін таппаған мәселелер жеткілікті. Соның алдын алу жолдарын анықтау үшін тәжірибе 

алмасу жұмыстары жүзеге асырылуы керек. Егер әлеуметтік педагогикалық үрдісте 

мүмкіндігі шектеулі балаға алғашқы сәттерде көмек беру үшін оның отбасын, ол өмір сүріп 

отырған ортасын зерттеп, талдай алсақ, онда баланы өзі өмір сүрген әлеуметтік ортаға 

араластыру, бейімдеу, әлеуметтендіру мәселелеріне белсенді қатыстыру мүмкіндігі туады. 

Тек осы жағдайда ғана әлеуметтік педагогикалық үрдісін дұрыс ұйымдастырып, түрлі 

әлеуметтік кедергілерге қарсы тұра алатын, білімді, мәдениетті, еңбекқор жеке тұлғаны 

қалыптастыру мүмкін болар еді. Бұл қасиеттерді бала бойына дарыту үшін мүмкіншілігі 

шектеулі балалардың психологиясын терең, жетік меңгеру керек. Әлеуметтік бейімдеудегі, 

тәрбиелеудегі кемшіліктерді жеңу үшін ата- аналар мен бірігіп арнайы түзету жұмыстарын 

ұйымдастыру қажет және оны неғұрлым ерте бастаса соғұрлым әлеуметтік бейімделуде 

нәтижеліболады. 

Қоғамызда мүмкіндігі шектеулі жандардың әлеуметтік ортаға бейімделуі,олардың 

танымдық қабілеттерін дамыту,өзіндік үлестерін қосатын,шығармашылығын шыңдау - әрбір 

педагогтың абройлы міндеті болуға тиіс. 
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МҰХАТАЕВА А.С., ПАВЛОВ А.М., ТОҚТАРОВА Н.У. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЕСТЕ САҚТАУ ҚАБІЛЕТІНЕ  

СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 

 

Бүгінгі таңда оқуға деген қызығушылықтың бәсеңдеуі мен есте сақтау қабілетінің 

төмендеу бүгінгі таңдағы қауіпті дерт деседе болады. 

Қарапайым мысал ретінде айта кететін жайт, бүгінгі таңда тест түріндегі бақылау 

көбейгендіктен мектеп тәжірибесінен ауызша сұрау, кітап оқу, және материялдарды қайталау 

мүдем жоғалып кетті.  

Тағы бір мәселе- ол компьютерлердің және ұялы телефондардың электромагниттік 

өрісінің балалардың денсаулығына және олардың есіне әсері. Көптеген зерттеулердің 

мәліметтеріне қарағанда осы өрістер жас, жаңа өсіп келе жатқан ағзаға қатты әсер етеді [1]. 

Өркениеттің даму үрдісінде әсіресе ХХ ғасырдың соңғы онжылдығында қызмет етудің 

өндірістік саласында және ақпараттық технологиялардың, электротехника және 

радиотехниканың жетістіктеріне негізделген аспаптар және технологиялармен адам 

тұрмысының жабдықталуы күрт артты. Жоғарғы технологиялық жабдықтарды, ұялы 

телефондарды, компьютерлерді, телекоммуникация және ақпараттандыру жүйелерін 

пайдалану әдетке айналды. Алуан түрлі және көптеген электротехнокалық және электрондық 

аспаптар біздің күделікті тұрмысымызда берік тамырын жайды. Электр құралдары көбейген 

сайын өміріміз жақсара түсуде. Электромагниттік өріс әсердегі өнеркәсіптік қоғамда 98% 

тұрғындар электр тұрмыстық құралдарды қолданады және мұндай құралдары жоқ 2% 

тұрғындар бәрібір электрмагниттік өріспен қоршалған, бұл тоқ жүретін кез келген өткізгіш, 

сонымен бірге электрлік желінің өткізгіші. Бұрын электромагниттік сәуле шығарудың 

гигиеналық деңгейінің әсеріне, негізінен, кәсіби қызметіне байланысты  шектеулі адамдар 

тобы ұшыраған болса, қазіргі уақытта барлық тұрғындар тарапынан ЭМӨ әсері туралы 

айтуға болады[2]. 

XXI ғасыр-ғылым  мен техниканың дамыған кезеңі.Өкінішке орай кез келген 

өркениеттің екі жағы болатыны бар.Біріншіден, біздің қоғамымыздың алға жылжыуы 

болса,екінші жағынан,  рухани құндылықтарға кері әсерін тигізеді.Қазіргі таңда мектеп 

жасына дейінгі баланың өзі жазу-сызуды білмесе де, компьютердің, ұялы телефонның не 

екенін жақсы біледі.Демек бала заманына қарай өседі. 

Біз күнделікті өмірде қолданатын электр құралдардың өзденсаулығымызға қаншалықты 

зиян келтіретінін кейде білмей де қаламыз.  Мен осы өзімнің таңдаған тақырыбым арқылы 

жұртқа ұялы телефонның, микротолқынды пештің, компьютердің электромагниттік 

толқындарының адам ағзасына қаншалықты зияны бар екенін ашып айтқым келеді. Осыған 

орай біз білім алушылардың есте сақтау қабілеті дамуының бәсеңдеуіне көз жеткіздік және 

олардың себептерін анықтау және оны қалпына келтіру жолдарын іздеуді жөн көрдік.  

Осы орайда мектеп қабырғасындағы ой санасы дамып, бастауыш сыныптан өтіп орта 

буынға жеткен ересек жастағы 7 сынап оқушыларын зерттеу нысанына алдым, 

зерттеулермен салыстырым жүргізе отырып, ауыл және қала оқушыларының есте сақтау 

қабілеттерін анықтауды жөн көрдім.  

Жалпы психолог мамандардың көмегімен жалпыға ортақ есте сақтау қабілеттеріне 

арналған сауалнама, бейнелі және сөз логикалық естіп есте сақтау, көру арқылы есте сақтау 

сынды естің өзара байланысын яғни жаңа сөздерді  есте сақтап қалу жолдары,  плакатқа 

салынған көрнекілікті қолданып, сөздерді қалай қабылдайтындығына  зерттеу жұмыстарын 

жүргізілді. Зерттеу объектілері ретінде  ауылдық елді мекенге Шығыс Қазақстан облысы 

Зайсан ауданына қарасты Шілікті ауылындағы Шілікті орта мектебінің оқушылары қалалық 

мекенге Өскемен білім иноновация лицейін (КТЛ) мектеп оқушыларын зерттеуге алдым. 

Зерттеу екі кезеңнен құралды оқу жылының басында және оқу жылының соңында. 
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Кесте 1. Оқушылардағы естің әрқилы түрлерінің 2016-2017 жылдардағы күй  

Ес түрлері І және ІІ жарты жылдықтың көрсеткіштері 

7 сынып 

Есту арқылы 55% 73.23%  

Көру арқылы 55,5% 56.63% 

Орташа көрсеткіш 55.25% 64.93% 

 

Қалалық мекенге Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласындағы қазақ-түрік 

литцейінің психологы Рамазанова Рауия Рамазанқызымен бірлесе отырып, 7-сынып 

оқушыларының  қатысуымен зерттеуімді толықтырғым келді. 

 

Кесте 2. Оқушылардағы естің әрқилы түрлерінің 2016-2017 жылдардағы күй  

Ес түрлері І және ІІ жарты жылдықтағы көрсеткіштері 

7 сынып 

Эмоциялық ес (Көру арқылы) 44,6 59,14 

Бейнелі ес (Есту арқылы) 51,3 55,8 

 47,95 57,47 

 

Сонымен қатар қазақ-түрік лицей оқушылар бірыңғай ер балалар болғандықтан, 

толыққанды нәтижесін алу үшін, өз зерттеуіме қалалық мектепке қосымша ІІ жарты 

жылдықта Өскемен қаласындағы №44 Оралхан Бөкей атындағы мектеп-летцейінің 7 сынып 

оқушыларында сынаққа алдым. Физика пән мұғалімі Қасымжановамен бірлесе отырып. 

Ондағы нәтиже төмендегідей. 

Кесте 3. Оқушылардағы естің әрқилы түрлерінің 2016-2017 жылдардағы күй  

Ес түрлері ІІ жарты жылдықтың көрсеткіштері 

7 сынып 

Есту арқылы 65 % 

Көру арқылы 41,02% 

Орташа көрсеткіш 53,01% 

 

Салыстырмалы түрде қарап өтетін болсақ нақтырақ нәтиже алып өтеміз, мәселен жас 

ерекшеліктері бірдей ауылдық мектеп оқушысымен қалалық мектеп оқушыларыны 

нәтижесін қарап өтер болсақ. 

 

 
 

Сурет 1- 2016-2017  оқу жылындағы салыстырым көрсеткіші 
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Біраз уақыт аралығында қарастырған еңбектердің біріне, атап айтқанда, А.А. 

Сердченконың диссертациясында шолу жасар болсам.[3] 

Ес дамуының осы артта қалушылығын немесе оның дамуының қарқыныдығын 

байқаған.  2002-2005 жылдарда біз эмоциялық, бейнелі және сөз логикалық естің өзара 

байланысына зерттеулер жүргізген. Зерттеу объектілері ретінде Өскемен қаласының №29 

орта мектебінің, Элитарлық физика-математика мектеп-лицейінің оқушылары ол кездегі 

нәтижелер мына түрде көрсетілді: (кесте 1) 

 

Кесте 1. Оқушылардағы естің әрқилы түрлерінің 2002-2005 жылдағы күйі (жауаптар 

саны %-да)  

 

 
 

Жоғарыда көрсетілген биылғы оқу жылындағы ауылдық және қалалық орта буын яғни 

7 сынып оқушыларының есте сақтау қабілеттерін айта кетер болсақ ауылдық жердегі 

оқушыларымыздың көрсеткіші бойынша 60,9 %ті құпаса, қалалық оқушыларымыз 55,36 %-ті 

көрсетті айтарлық айырмашылық  жуық шамамен 6 (5,54) % көрсеткішін көрсетті 2002 

жылғы зерттеумен салыстырғанда ауыл оқушылары 14,1%-ға төмендесе, ал қала оқушылары 

20 % (19,64%)  Бұдан шығатын қортынды қалалық оқушыларымыздың электромагнит 

шашатын құралдарды (ұялы телефон, планшет, ноутбук, телевизор, комьпютер, және 

құлаққап (наушник) т.б сол сияқты құралдар шамадан тыс қолдануы бірден бір себеп болуда. 

Жоғары жиіліктегі электромагнит майдандары расында да адамның миына әсер етеді. 

«Шестой незримый океан» кітабында Ю.А. Холодов былай деп жазады: «Асқын жиіліктегі 

майдандардың әсер етуі жағдайларында жұмыс істейтін адамдар әдетте тұрақты 

шаршағандыққа, аралық сайын болып тұратын немесе үздіксіз бас ауруына, шамадан тыс 

ашуланшақтыққа, ұйқышылдыққа, бастың айналуына, зейін мен естің төмендеуіне және т.б. 

шағымданады». Көріп тұрғанымыздай, компьютермен және ұялы телефондармен әуестену 

сондай залалсыз емес екен. Сондықтан да бұл саладағы зерттеулерді жалғастыру қажет. 

 «Қарапайым адам өзінің есте сақтау мүмкіндігінің 10 пайызын ғана пайдаланады»,- 

дейді психолог, Карл Шиншор. Қалған 90 пайызы жұмыс істемей, бірқалыпта тұра береді. 

Оның себебі, қарапайым есте сақтауды дұрыс пайдалана алмауына.  

Есте сақтау қабілетін дағдыландыруға келетін болсақ, дағды дегеніміз – жаттығу мен 

қайталау арқылы автоматтандырылған іс-әрекеттің бөлігі. Дағдыға айналған адамның іс-

әрекеті есінен біржолата шығып кетпейді.  Дағдының  пайда болуы әуелі ойланып толғануды 

Ес түрлері сынып 

6 7 8 9 10 11 

Эмоциялық ес 100 69,5 51,2 52,7 49,1 49,5 

Бейнелі ес 100 80 68,7 68,5 58,1 61,2 

 100 74,75 60 61 53,6 55,35 
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талап ететін саналы істерден шығады. 

Дағдының қалыптасуыжад үрдісінің негізінде жүзеге асырылады. Оқу үстінде дағдыға 

талпынуды жаттығу деп атайды. Дағдылану үнемі бір дәрежеде тұрып қалмау үшін жаттығу 

үдерісінің  әр кезеңінде де түрлі әдіс  қолданылып, сабақ беруді түрлендіріп жүргізеді.  

Қорыта келе, аталмыш зерттеу барысында есте сақтау қабілетің дағдылары  бірнеше 

бөліктерден тұратыны анықталды:  

- белгілі бір мәліметті тез есте сақтауға жәрдемдесетін жадымызға бейнелі кодттар 

болуы тиіс; 

- есте сақталған мәліметтерді бейнелі образдар мен ассоциацияларға айналдыру 

қабілетінің болуы; 

- ұзақ уақыт бойы, әрі еш қиналыссыз мәліметті есте сақтау дағдысын қалыптас- 

тыратын және қажет болған жағдайда еске түсіре алатын зейіннің тұрақты болуы тиіс; 

- есте сақталған ауқымды ойша қайталамай алу қабілетінің болуы; 

-жадымызда мәліметтердің өзара байланысын есте сақтауға жәрдемдесетін  тірек 

образдар жүйесінің болуы тиіс[4.]. 

Күнделікті есте сақтау қабілетін саналы түрдегі мнемоникалық дағдысының 

айырмашылығын білу маңызды болып табылады, яғни бұл дегеніміз, бір мезгілде жүздеген 

нақты мәліметті жадыда бекіту деген сөз. 
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ӘСКЕРИ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

«Біздің алдымызда “бабаларының игі дәстүрлерін сақтайтын”, “күллі әлемге әйгілі әрі 

сыйлы өз елінің патриоттары” болатын ұрпақ тәрбиелеу міндеттері тұр»  

Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев. 

 

Патриотизм (грек тілінен аударғанда – отандас, патриот – атамекен) – Отанға деген 

махаббатпен, жеке мүддені ел мүддесіне бағындырумен мазмұндалатын өнегелі және саяси 

қағида, әлеуметтік сезім.Патриотизм өз еліне және азаматтығына, тіліне, дәстүріне тиесілігін 

сезінетін ерекше құбылысы. Патриотизм ұғымын Отанға деген жүректі тулатар қатынаспен 

байланысты, бірақ патриотизмнің ішкі мәні туралы ойы әр адамда әр түрлі. Сол себепті 

адамдардың бірі өздерін патриотпын деп ойласа, екіншілер олай ойламайды. Қазақстан өзін 

егеменді мемлекет деп жариялағаннан бері патриотизм сұрағы Елбасын үнемі толғандыруда. 

Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ» атты осы жылғы Жолдауында «Қазақ елі өткен 22 жылда қыруар іс 

тындырды. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. Әрбір отандасымыздың 

жүрегіне қз еліне деген шексіз мақтаныш сезімін орнықтырдық. Қазақстандықтар ертеңіне, 

елінің болашағына сеніммен қарайды» деп атап көрсетті. Қазіргі жастардың бойында ұлттық 

сана қалыптастыру мәселесі өзекті мәселелердің бірі. Осы бағытта мемлекет тарапынан 
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көптеген жұмыстар жасалуда. Ю.Бромлейдің «Ұлттық сана – адамның өзінің осы ұлттың 

өкілі екендігін, ұлт мүддесі мен құндылықтарын және басқа ұлттарға көзқарасын сезініп, 

түсіну, бір сөзбен өзінің кешенді ұлттық ұғымын қалыптастыру» деген сөздерінде үлкен ой 

жатыр. «Патриотизм дегеніміз - Отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман-

саулығының қоғамдық–мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну, ал 

мемлекетті нығайту дегеніміз-жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын айтқанда, 

патриотизм мемлекет деген ұғымды жеке адаммен, яғни оның өткенімен, бүгінгі күнімен 

және болашағымен қарым-қатынасты білдіреді» [1]. Осыған байланысты сабақ берудің ең 

негізгі мақсаттарына төмендегілер кіреді. Бірінші – танымдық, екінші – тәрбиелік, үшінші – 

дамытушылық. Осы мақсаттарды орындау үшін, өз тәжірибемізде тарих және әдебиет 

сабақтарында оқушылардың өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыру, 

шығармашылық қабілетін дамыту, ізденіс жұмыстары мен алған білімдерін іс жүзінде 

пайдалана білуге үйрету бағытында жұмыс жүргізіп келеміз.Әскери-патриоттық тәрбиенің 

міндеті  әскери-патриоттық тәрбие міндеттері  жастардың көзқарасын қоғамдағы күнделікті 

өзгерістермен  айқындалуы қажет соған бейімделуі керек. 

Патриоттық тәрбиенің өзінің халқына деген сүйіспеншілікті мектеп ұжымында 

тәрбиелік мәні мен айқындалуы керек. Тәрбие жалпы жас жеткіншектерге отбасынан 

басталуы қажет. Отбасылық тәрбие жастарға қоғамға тез араласуына ықпалын зор тигізеді. 

Әскери патриоттық тәрбиенің негізгі ықпалы жастарға отанының адал болуына 

патриоттық сезімін тудыратын, өзінің қоғамға бір ықпалын тидіретіне  қуаныштылығын 

туғызуы тиіс. Қоғамдағы өзгерістер жастарғада ықпалын тигізеді себебі, жастар қазіргі 

уақытта қағамның белді бір мүшесі болып табылады. Жастардың қазіргі патриоттық 

тәрбиенің  мақсат мен міндеттеріне саналы көз қараспен қарайды ол дегеніңіз өзінің отанына 

деген сүйінспеншілігін  бар екенін айқында берілуі болып табылады. 

Отанға деген сүйінспеншіліктің жастардың бойына табылуы ол дегеніңіз  үлкен 

құрметтің белгісі болуы. Әскери патриоттық тәрбиенің негізгі алатын орны қоғамыздың 

жаңаруына өзінің қандайда бір ықпалын тигізеді. Бұл дегеніңіз қоғамдағы  қандайда болсын 

өзгерістер жастардың ықпалы мен болып жатқанын дәлелдейді. Әскери патриоттық тәрбиеде 

жастарға әскердің не екенін жалпы мағлұмат алатындай олардың әскери ойындарға 

араласуы, отан соғысының ардагерлермен кездесу өткізуі  бейне филъмдер көрсету соның 

бір дәлелі бола алады [2]. 

Патриоттық тәрбие қашанда жас жеткіншектерге өзінің халқына деген сүйінспеншілігін 

артуына зор ықпал етуі тиіс.Отан қорғау бойынша эмоционалдық, күш-жігерлілік қатынас, 

оның адалдығы, Отан қорғау туралы балалардың білімінің қалыптасу жүйесі Әскери-

патриоттық тәрбиенің барлық түрлерін қолдана білгенде ғана тәрбиелік нәтиже беретіні 

ескерілуі қажет. Мұғалімнің міндеті мұндай жағдайда жоғары эмоцияға, кіші оқушылардың 

тез қабылдауына сүйене отырып, оларға ҚР Қарулы Күштерінің ерлік тарихтарымен ҚР 

Әскерінің және Әскери-теңіз флотының жауынгерлерін мақтанышпен айта отырып, 

болашақта солардың қатарына болғысы келетін сезімін дамыта білу. 

Әскери жетекші пән бағдарламасымен негізделген шеңберде сабақ мазмұнын 

анықтайды. Оқу және тәрбие міндеттерінің шешімін қамтамасыз ететін негізгі және қосымша 

фактілерді бөліп көрсетеді. Сабақ жүргізудің тәртібі, түрі және әдістемесін 

белгілейді.Қолданылатын әдістер:үйрету әдісі, оқыту әдісі,дәлелдеу әдісі,мысал 

әдісі,жаттығу әдісі,ынталандыру әдісі,ескерту әдісі[3]. 

Әскери патриоттық тәрбие – ерлік–патриоттық тәрбиемен тығыз байланыста 

оқушылардың бойында терең патриоттық сананы қалыптастыру, отанға қызмет ету және оны 

қорғау идеясы. Әскери патриоттық тәрбиені бастауыш сыныпта қалыптастыру жолдары: 

-батыр бабалар,аталар туралы әңгімелер; 

- Даңқ ескерткіштеріне саяхат; 

- мектепке аты берілген батырдың өмірдерегімен таныстыру; 

- ерлік тақырыбындағы өлеңдер,тақпақтар жаттату; 

- өз отбасындағы ерлік істермен таныстыру; 

http://www.netref.ru/bastauish-siniptafi-eskeri-patriotti-terbie-tairibi-azastan.html
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- төтенше жағдайларындағы қажетті іс-қимылдарға үйрету; 

- әр түрліәскери - спорттық ойындар ұйымдастыру; 

- әскери-техникалық моделі үлгілерін жасату; 

- әскери –техникалық үйірмелерге қатыстыру. 

 

Қазіргі таңда ТМД елдерінде саяси және қоғамдық саяси ұйымдар мен бірлестіктер 

құрылуда.  

«Союз несовершеннолетних граждан» (Украина), «Саяси лицей» «Политический 

лицей» (Москва қаласы), қоғамдық-саяси орталық «Невада-Семей», жас парламентарий 

клубы (Москва қаласы). Қазақстанда «Ұлан», «Алау»  әскери спорттық ұйым. 

Қоғамдық ұйым, бірлестіктер, қозғалыстарға материалдық көмек төмендегі көмек 

көздері арқылы жинақталған:  

- балалардың қол-өнер және техникалық шеберліктерінен түскен қаржылар; еңбек 

кооперативтерінде істеген жұмыстары үшін алған ақылары;  

- өздері шығарған газет-журналдарды сатудан түскен қаржылар;  

- үшелік жарнадан (ұйым мен бірлестік мүшелерінің еңбекке жарамдылары төлейтін 

міндетті жарна, ал оқушы мен ата-аналар өз еріктерімен төлеген жарнадан түскен қаржы);  

- мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардан түскен қаржылай көмек.  

Көптеген елдердегі қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстарға ғылыми-теориялық тұрғыда 

талдау жасау барысында түйгеніміз, қоғамдық ұйымдар оқушы-жастардың жеке тұлға 

ретінде дамуына, өз ойын еркін айта білуіне, отанын, елін, жерін сүйетін, қоғамдық 

қатынаста әртүрлі жағдайлардан шыға білуге баулитынын байқадық. Қазақстан 

Республикасындағы білім беру ұйымдарында жастардың алғашқы әскери дайындығын өткізу 

мен ұйымдастыру негізгі мәселелердің бірі болып табылады[4]. 

«Жас Ұлан» әскери патриоттық ойынын өткізу ұсынылады. Бірақ ойынның 

республикалық тұрғыдан әлі күнге дейін қолдау таппай отырғанының себебі, мақсаты мен 

қалыпты ережесі нақты бекітілмеген. Кіші сыныптарда табиғат, қоршаған орта тақырыбында 

тәрбие сағаттары өткізілсе, жоғарғы сыныптарда «Отан қорғау-міндеті» туралы түрлі 

кештермен, тәрбиелік іс-шаралар өткізіледі. Ал айлық ішінде әр дүйсенбілік жиында «Ұлан 

сарбаздарының жылдық тойы», «Отан күзетінде»-деген тақырыптарда сынып жиындары 

өткізіледі.  

Сонымен қатар Ұлы Отан соғысы және Ауғаныстан соғысы ардагерлерімен кездесулер 

де осы айлық аумағында мамыр айында өткізіледі. Ал спорттық жарыстардан төменгі 

сыныптарда «Қызыл жалау» ойыны, орта сыныптарда кіші футбол, пионер, ойындары 

жарыстар ұйымдастырылса, ал жоғарғы сынып оқушыларымен баскетбол, волейбол, 

президенттік сынамалар тапсырылады.Әскери патриоттық тәрбиені қалыптастыруда 

қолданылатын ойындар; 

Әскери-спорттық ойыны «Алау» жұмысының мазмұны:  

- патриоттық-ерлікке тәрбиелеу;  

- жас жауынгерлердің жалпы дайындығы;  

- жас жауынгерлер мамандығына дайындау; жер жағдайъшдағы ойын.  

Әскери-спорттық ойын «Ұлан» жеке – бір немесе құрама команда үшін бір рет 

өткізілетін іс-шарт емес, ол ерлік мектебінің, патриотизм мектебінің жүйелі түрдегі, көпшілік 

– қорғаныс және спорттық жұмысының жаппай түрі болып табылады. «Ұлан» ойыны 

«Бастапқы әскери дайындық» қатар жасөспірімдерге жас сарбазды дайындау көлеміндегі 

қажетті білім мен тәжірибелік дағдыларды алуға және нығайтуға көмектеседі.  

Әскери патриоттық айлық кезінде мұғалімдер ұжымының белсенділіктерін арттыру 

мақсатында әр аптаның сәрсенбісінде сабақтан тыс уақытта «денсаулық сағаттары» 

ұйымдастырылып, шахмат, стол теннисі, үлкен футбол жарыстары ұйымдастырылады.  

Жастарға әскери–патриоттық  тәрбие беру – біздің ортақ мақсатымыз! 

 Атқарылған  жұмыстар: 

- 1-4 сыныптар арасында «Отан қорғаушылар» атты сурет көрмесі өткізілді, көрме 

http://www.netref.ru/s-disput-terbie-safati-konferenciya-d-pedagogikali-kees-ediste.html
http://www.netref.ru/erlik-sabafi-erlik-eldi-asietijrektilik-jigitti-asieti-abiev-p.html
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бойынша ең үздік сурет анықталды. 

- Қазақстан Республикасының  Жеңіс күні мерекесі қарсаңына орай осы жылдың 5 

мамыр күні  орта мектебі жанынан құрылған«Жас шекарасы» әскери патриоттық клубы осы 

айтулы мерекені бірге атап өту мақсатында  қаламызда әскери бөлімдегі борышын өтеп 

жүрген сарбаздар қойылымдар, патриоттық әндер орындап, оқушылармен сұхбаттасады. 

Әскери – патриоттық клуб және әскери бөлім арасында тығыз қарым-қатынас орнаған. 

- «Қайырымдылық сыйла» атты аудандық акциясына да қатысты Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңіс күні атап өту және тойлау мерекелік шаралары болып өтті. Жас ұрпақты 

патриоттық тәрбиеге баулуда еңбек сіңіріп жүрген «Ауғаныстан соғысының мүгедектері мен 

ардагерлерінің Кеңесі» ұйымдастыруымен «Қайырымдылық сыйла» атты акция басталды. 

Акцияның мақсаты – ардагерлерге әлеуметтік қолдау көрсету және жас ұрпаққа патриоттық 

сезім қалыптастыру. Ардагерлердің үйлеріне барып көмектерін көрсету үшін «Сұңқар 

командасы» құрылды. 

- «елім менің» атты аудандық әскери – патриоттық әндер мен өлеңдер байқауын өтізу. 

Ұлттық негізде ерлік  және жауынгерлік тәрбие беруге байланысты халық қаһарманы Б. 

Момышұлының «Жігітті жауынгерлік қасиеттерге тәрбиелейтін қазақтың игі дәстүрлері» 

атты мақаласында халықтардың басынан өткен жауынгерлік жолдары мен ұлттық 

дәстүрлердің маңызы зор екеніне тоқтала келе, жоспарын ұсынады. Одан төрт тарау мысал 

келтіре отырып, сіздерге тәрбие жұмысын жоспарлағанда қолдануды ұсынамын. 

1) Әдет және әдеп. Үлкенді сыйлау, парыз бен ар-ұятты қасиет тұту, қоғамдық тәртіпті 

мүлтіксіз сақтау, заңға мойын ұсынушылық, адамды бәрінен де ардақтау, адам бойындағы 

адамгершілік, Отанға, елге, халыққа, үй ішіне, адамға, өмірде деген сүйіспеншілік сияқты 

жақсы қасиеттерге тәрбиелейді. 

2) Асық, жасырынбақ және жарыс, күрес, ақсүйек ойнау жастарды ептілікке, 

ширақтыққа, табандылыққа және басқа да жақсы жауынгерлік қасиеттерге тәрбиелейді.  

3) «Сөз тапқанға қолға жоқ». Бәдік айтыс, той, айтыс тез ойлауға, тапқырлыққа 

тәрбиелейтін өнер саласы. Бұл арқылы жасөспірімдер мен қыздар өлеңді суырып салып 

айтуға машықтанады, ауыз әдебиеті мен музыкаға сүйіспеншілігін арттырады, ой-өрісін 

кеңітеді, өткірлік пен ептілікке үйренеді. 

4) Көкпар, бәйге, аударыспақ, батылдыққа, ептілікке баулып, бұлшық етті 

шынықтыратын, құмарлықты оятар, есеппен тәуекелге бел байлауға, тіпті ары мен атағы 

үшін өлімге бас тігуге дейін баратын дәстүрлі ұлттық спорттық ойындар. Бұл ойындар ер 

жігіттің бойында, Отан солдатына қажетті игілігі рыцарлық қасиетті тәрбиелейді.   

Отансүйгіштік қасиетті  қалыптастыруға әсер ететін факторлар:   

Ұлттық сезім-өзінің ұлттық өкілдігін мойындай отырып, ұлтына деген сүйіспеншілік, 

жанашарлық, халық мұраларын бағалай білу.  

Жоғарғы сезімдер: парыз, адамгершілік, ержүректілік, ерлік, батырлық, қаһармандық т. б. 

Төменгі сезімдер: опасыздық, ұждансыздық, үрей, қорқыныш, т.б.  

Қазақстан Республикасының әлеуметтiк даму жағдайында мектеп оқушыларына 

патриоттық тәрбие берудiң мазмұнын ғылыми-педагогикалық тұрғыда саралағанда 

төмендегiдей қорытындылар жасауға мүмкіндік берді: 

Қазіргі жағдайда әскери-патриоттық тәрбиені жетілдіруде өткен әскер  тарихын зерттей 

отырып, бүгінгі өмірін талабына сай оның мазмұнын, міндеттерін терең ұғындыру қажет. 

Әскери-патриоттық тәрбие берудің басқа тәрбие процестерінен өзіндік ерекшелігі бар. 

Себебі, әскери-патриоттық тәрбие беруде, негізінен, әр түрлі жағдайларда Отанын қорғауға 

даяр тұру, әскери міндетін атқаруға және күнделікті бейбітшілік сақтау үшін күреске 

дайындық жұмыстары қамтылуы керек. Қоғамның әлеуметтiк даму жағдайында патриотизм, 

патриоттық тәрбие ұғымдарына, ғылыми теориялық тұрғыда талдау жасай келе, 

“Патриоттық тәрбие”, “Қазақстандық патриотизм”, “Ұлттық патриотизм” ұғымдарына 

ғылыми-педагогикалық тұрғыда анықтама берілді. Тұлғаның бойындағы патриотизм -

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне, халықтардың мәдениетіне құрметпен 

қарайтын, халықтар арасындағы достықты нығайтатын, Отанды қорғауға, Қазақстанның 
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әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіруге өз үлесін қосатын патриот 

азамат тұрғысынан қарастырылады.Ұсыныстар: қазіргі кезде жастардың әскери патриоттық 

тәрбиесін арттыру мақсатында жауынгерлердің әскери қызметі туралы видеофильмдер 

шығарылуы тиіс, телеарнада арнайы әскери жаңалықтар қызметі жұмыс жасау қажет. Қазақ 

тілінде, ұлттық тілде әскери кітаптар шығарылуы керек. Ең маңыздысы Қазақстанның 

барлық облысында телеарнада апта сайын немесе ай сайын көрсетілетін “Бастапқы әскери 

дайындық - әскери патриоттық тәрбиелеудің маңызды түрі” атты телебағдарлама ашылуы 

тиіс. Ол телебағдарламада әр қаладағы, әр аудандағы әскери дайындық сабақтарын, өткізіліп 

жатқан тәрбиелік іс-шараларды, ұйымдастырылған кездесулерді және үлгілі мұғалімдерді, 

үлгілі әскери адамдарды, үлгілі сарбаздарды осы телебағдарламадан көрсету керек.    
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ПЛОСКОСТОПИЕ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 

Плоскостопие — самая распространенная деформация стоп. Непосредственно стопа 

осуществляет функцию опоры человека, движения и амортизации за счет сложного строения. 

При нормальном физиологическом строении стопа имеет два свода - поперечный (между 

основаниями пальцев) и продольный (по внутреннему краю стопы). Своды носят функцию 

амортизаторов и смягчают тряску при ходьбе. Костно-связочный аппарат стопы работает 

хорошо тогда, когда нагрузка, которая приходится на стопу, полностью уравновешивается. 

При ослаблении мышц и связок, которые соединяют 26 костей стопы, происходит 

проседание сводов и уплощение что ведет к потере рессорной функции. При плоскостопии 

эта функция переходит на позвоночник, коленный, голеностопный и тазобедренный сустав. 

Данные суставы не предназначены выполнять эту функцию и справляются с ней плохо, 

вследствие чего быстро выходят из строя. 

Существует достаточно много состояний, которые приводят к плоскостопию, вот 

некоторые из них. 

Врожденная плоская стопа достаточно редкая патология встречается в 11,5 % от 

общего числа заболеваний стопы. Причиной могут быть различные патологии 

внутриутробного развития плода, вследствие ионизирующего излучения, вредных привычек 

матери. 

У детей с рахитом развивается рахитическая стопа, в результате снижения выработки 

витамина Д снижается прочность  костей при механической нагрузке, ослабляется мышечно-

связочный аппарат. 

Паралитическое плоскостопие развивается после перенесенного полиомиелита, и 

степень плоскостопия находится в прямой зависимости от степени выраженности паралича. 

Травматическое плоскостопие развивается при переломах костей стопы или при 

неправильно сросшихся переломах. 

Статическое плоскостопие - один из самых распространенных видов плоскостопия. 

Основными причинами его является снижение тонуса мышц, чрезмерное переутомление в 

связи с длительным пребыванием на ногах. 
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Обычно человек, который проводит много времени на ногах, не замечает развития 

плоскостопия, а появление болей и неприятных ощущений в ногах и ступнях связывает с 

усталостью. Есть несколько основных признаков, по которым вы можете заподозрить 

развитие этого грозного заболевания у себя. 

1.  Ноги к концу рабочего дня начинают отекать, появляются следы от носков, 

возможно появление чувства тяжести и судороги, которые могут быть не продолжительными 

и проходить после массажа. 

2.  Вы начинаете замечать, что продолжительность рабочего дня осталась прежней, а 

ноги утомляются значительно быстрее. 

3. Обувь начинает изнашиваться значительно быстрее, чем раньше, преимущественно с 
внутренней стороны. 

4. Периодически создается ощущение, что нога увеличилась в длине, и из за этого 
приходится покупать обувь на размер больше 

Существует несколько стадий деформации стопы, прохождение которых приводит к 

полному клиническому плоскостопию. Выделяют продромальную стадию, стадию 

перемежающегося плоскостопия, стадию развития плоской стопы, стадию плосковальгусной 

стопы и контрактурное плоскостопие. 

Первая стадия плоскостопия проявляется болью в стопе и икроножной мышце после 

длительной нагрузки на стопу, статистического характера, появляется выраженное 

ощущение усталости. 

В стадию перемежающего плоскостопия характеризуется усилением болей к концу дня, 

боль возникает вследствие перенапряжения связочного аппарата стопы который 

поддерживает оптимальное положение стопы. Повышенная утомляемость не редко 

появляется в середине дня, и людям с начинающимся плоскостопием приходится менять вид 

деятельности или чаще отдыхать. Продольный свод стопы к концу рабочего дня визуально 

уплощается, однако после отдыха, особенно по утрам, высота свода восстанавливается. 

Стадия развития плоской стопы возникает, когда вследствие дальнейшего 

переутомления мышц голени и стопы продольный свод стопы не в состояние после отдыха 

восстановится.  У больного быстро развивается усталость вследствие переутомления мышц. 

Боль становится постоянной и ноющей в результате перерастяжения связочного аппарата. 

Уменьшается высота продольного свода за счет удлинения стопы и расширения ее 

продольной части. Изменяется походка, ограничивается объём движений в суставе стоп. В 

данной стадии заболевания отмечается три степени. 

Кроме клинических признаков, существует несколько способов, которые могут 

определить степень выраженности данной патологии. К ним относится плантография, анализ 

линии Фейса, подометрия и клинические и рентгенологические методы диагностики. 

Плантография –  

метод позволяющий 

определение выраженность 

плоскостопия с помощью 

отпечатков. Стопы 

смазывают раствором 

метиленового синёного, 

затем делают отпечатки 

стоп на чистом листе 

бумаги, операясь на стопы 

равномерно всем весом. 

Метод подометрия по 

Фридланду – это 

определение процентного 

соотношение высоты стопы 

и ее длины. 
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Клинический методизмерения состоит в построении  треугольника с основанием, 

равным расстоянию от головки I плюсневой кости до пяточного бугра. Вершина 

треугольника находится на верхушке внутренней лодыжки, один катет доходит до вершины 

пяточного угла, другой до головки I плюсневой кости.  В норме высота свода равна  55-60 см. 

Рентгенологический метод основан на построение треугольника на боковой 

рентгенограмме стопы соединяют вершину пяточного бугра с головкой I плюсневой кости, а 

вершина треугольника приходится на нижний край ладьевидной кости, угол при вершине в 

норме должен равняться 120 – 130 градусам. 

Плоскостопие является одним из тех заболеваний, с которыми не призывают молодых 

людей к воинской обязанности (службе в армии). II и III степени данного заболевания 

являются абсолютным противопоказанием для службы в вооруженных силах. Это связано с 

большими силовыми нагрузками, которые не в силах переносить человек с плоскостопием. В 

противном случае, может усилиться болевой синдром, а в дальнейшем, при сохранении 

данной нагрузки, перейти в одно из многих осложнений. 

Лечить плоскостопие довольно сложно, и не возможно будет через какой-либо 

промежуток времени с полной уверенностью сказать, что это заболевание в прошлом. 

Полностью избавится от данной патологии можно лишь в детском возрасте, так как 

связочный аппарат и костная система достаточно податлива. У взрослых пациентов данное 

заболевание можно лишь затормозить с помощью специальных реабилитационных 

мероприятий. 

Родителям необходимо запомнить – «чем раньше выявлены симптомы плоскостопия, 

тем более благоприятные условия для остановки прогрессирования». 

Лечение должно быть комбинированным и включать снятие болевого синдрома, 

укрепление связочного аппарата и мышц стопы. Для снятия болевого синдрома необходимо 

использовать обезболивающие мази с расслабляющим эффектом и физиотерапевтические 

процедуры. 

Начинать лечение необходимо с гимнастики, которую можно выполнять ежедневно в 

домашних условиях. Лечебный вид гимнастики используется для достижения коррекции 

свода стопы, укрепляет мышцы, тренирует связочный аппарат, формирует правильный тип 

походки. Существует большое количество упражнений, которые подбираются 

индивидуально и зависят от возраста, жалоб, положения стопы и ее формы. Все упражнения 

и их интенсивность Вам подберет врач-ортопед. 

Лечение в стадии плоской деформации стопы должно быть сугубо 

дифференцированным, наряду с проведением лечебной физкультуры и массажем 

необходимо носить стельки-супинаторы, которые помогают разгрузить болезненные участки 

и корректируют недостатки в начальной стадии заболевания и ортопедическую обувь при II 

степени, а при III степени нередко показано оперативное лечение. 

При врожденной плосковальгусной деформации стопы легкой степени детям проводят 

массаж стопы и голени, лечебную физкультуру. Когда ребенок начинает ходить, для него 

необходимо изготовить ортопедическую обувь. При недостаточно эффективном лечении и 

при позднем обращении показано оперативное лечение. 

Большое значение в лечении плоскостопия имеет правильно выбранная обувь. 

Красивые туфли на высоком каблуке, непременно, украсят ноги любой модницы, но не 

носите их постоянно. В противном случае, через небольшой промежуток времени вам 

придется носить только ортопедическую обувь. При выборе обуви обращайте особое 

внимание на гибкость и комфортность подошвы, высоту каблука (не выше 3-4 см), лучше 

избегать обуви на платформе и чрезмерно широкой или узкой. 

1. Осложнения при плоскостопии 

2.  Косолапие при ходьбе, искривление позвоночника, неестественная осанка. 

3.  Боли в коленях, бедрах, спине и стопах. 

4.  Дистрофические изменения мышц ног и спины. 

5.  Заболевание самих стоп (деформация, искривление пальцев, мозоли, шпоры, 
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невриты) 

6.  Болезни позвоночника (грыжи межпозвоночных дисков, остеохондроз), болезни 

тазобедренных и коленных суставов. 

7. Врастание ногтей. 
Профилактика плоскостопия. 

Чтобы исключить развитие плоскостопия, необходимо еженедельно проводить 

профилактические мероприятия. Первоочередное, что необходимо сделать, это правильно 

выбирать обувь, исключить ношение обуви на высоком каблуке, оптимальная высота 3 – 4 

см. Периодически проводить осмотр у врача ортопеда, не менее одного раза в год. У людей 

которые имеют какие-либо проблемы с ногами этот осмотр необходимо проводить чаще. Так 

же необходимо заниматься гимнастикой и делать физические упражнения для ступней. 

Ванночки для ног и массаж помогут расслабить мышцы и снять напряжение после тяжелого 

дня. Необходимо избавится от лишнего веса, так как он способствует дополнительной 

нагрузке на позвоночник и ноги. 

Упражнения при плоскостопии 

1) Ноги установить на ширине плеч. Далее стопы разворачиваются, сначала 

соединяются пятки, потом носки. Сделать не меньше 12 повторений. 

2) Вращение. Сидя на кресле либо стоя, установите пятки на ширину плеч. Вращайте 

стопы необходимо в две стороны. Сделайте 12 повторений. 

3) Установка стоп. Выполняется в сидячем или стоячем положении. Ставьте стопы на 

внешнюю, а потом на внутреннюю поверхность поочередно. Сделайте 15 раз. 

4) Низкие выпады. Встаньте ровно. Выполните передний выпад ногой. Далее 

переворачиваетесь в другую сторону и делаете то же самое. В обязательном порядке 

удерживайте спину прямой. Следует повторить 15 раз. 

5) Ходим на месте. Делайте быстрые шаги. Стопы смотрят во внутрь, ноги сгибаемы в 

коленях. Не двигайте плечами, держитесь ровно, ноги при этом активно задействованы. 

Дыхание спокойное, упражнение выполняется полминуты. Для детей весь комплекс ЛФ 

выполняется в игровой форме.  
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ӘСКЕРИ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ – БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚТЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ БӨЛІГІ 

 

Жеке тұлғаның адамгершілік-азаматтық-патриоттық  тәрбиесі бір – бірімен тығыз 

байланысқан, бірін-бірі толықтырып тұратын, адамның өмірінде үздіксіз жүретін процесс, 

құндылықтар кешені. Ұрпағымызды парасатты да білікті, мәдениетті де білімді етіп 

тәрбиелеп, бойында ұлттық және азаматтық намысы бар, елін, жерін сүйетін ұрпақ өсіргіміз 

келсе, бүкіл қоғамдық өмірдің ұрпақ тәрбиесіне бағытттауымыз керек. 

Педагогикалық сөздікте «патриотизм өз халқына, Отан деген сүйіспеншілік 

пролетарлық интернациализммен берік байланысқан» - деп көрсетілген[1].  Өскелең ұрпақты 

биік мақсаттарға бастауыш сыныптан бастап жетелеу, ұлтжандылыққа, Отанын, елін сүюге-

тәрбиелеу мектептің негізгі міндеті. Бүгінгі кезде Қазақстанда жастардың ұлттық патриоттық 
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сезімін қалыптастырудың, адамгершілікке негізделген ұлтаралық береке-бірлікті, 

ынтымақтастықты, бейбітшілікті нығайтудың маңызы зор. Оқушылардың бойында 

Қазақстандық патриотизмді қалыптастыруда мемлекеттік нышандарды құрметту және оқып 

үйрену ерекше орында болуы тиіс. Оқушы өз мемлекетінің Гимнін, Туын, Елтаңбасын, 

олардың қашан қабылданғанын және авторларының кім екенін білу қажет. 

ҚРпрезиденті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 2030 жолдауында Қазақстан Орта 

АзияБарысына айналады делінген. Барыс күшті, шыдамды аң. Еліміздің болашағы Барыс 

бейнесінде алынуы барысқа тән тәуелсіздік, ақылдылық, батылдық пен батырлық, паңдық 

пен айлакерлік қасиеттерін ұрпаққа үлгі етеді. Жаңа шыңдарды  бағындыруда ол  

табандылық пен  бірбеткейлік көрсете алады . Ол өзінің ішкен ішкен суының ластанбауын, 

өзі өмір сүретін  табиғат пен тыныс алатын ауасының  таза болуын қадағалайды. Осындай 

ұрпақтарды  тәрбиелеуіміз керек.  Қазіргі таңда біз ұлттық идеал «нағыз қазақты» 

қалыптастыруды  насихаттауға тиіспіз. Жаңа «ұлттық идеал»  жеке адамға деген  

мейірімділік  пен жалпы  ұлттық  бірлікті армандайтын, қалай-тын  тұлға, қоғамның тілегін   

жоғары қоятын адам болуы керек. Әр ұстаз өз шәкіртінің  бойына патриоттық   сезімді 

әсемдік, сұлулық  арқылы сіңіріп отырады. Әрбір жеткіншекті  патриоттық сезімде 

тәрбиелеу – негізгі мақсатымыз. Отаншыл, ұлттық  рухта  тәрбиелей  отырып, болашақта 

Қазақстанның  нағыз қорғаушысы  болуы үшін  оларға бағыт бағдарды  дұрыс беріп, ата – 

бабалар  жолын  үлгі ете  білуіміз қажет.  

Қазіргі кезеңдегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті 

күшейте түсуде. Тіпті бір қатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. Ал 

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің рейтінгісін анықтауға кірісіп, оның теориялық 

тұжырымдамалары жасалып жатыр.Дамыған елдердің тәжірибесіне сүйенсек, барлық ұлттық 

әкономиканың өсуі мен дамуы білім және ғылым жүйелерінің жаңаруымен тікелей 

байланыстылығын байқаймыз. Шыннында, адамның жалпы білімін көтеру кең ауқымды 

мәселе болып отыр. Олардың біліктілігін, дағдыларын қалыптастыру қажеттігі еліміздегі 

ғылыми-техникалық және әлеуметтік-мәдени жетістіктерінің қарыштап дамуыннан 

туындайды. Жастарды және кейнгі ұрпақты оқытуға, оларға кәсіби білім беруге, мамандарды 

жан-жақты даярлауға қоғам мен мемлекеттің бүгінгі таңда барынша назар аударуы да 

сондықтан. Сондықтан, соңғы жылдары, әлемдік, отандық, ұлттық негізде кеңінен білім, 

тәрбие беру міндетіне сай Республикада ондаған жаңа тұжырымдамалар, бағдарламалар 

және заңдар қабылданды. Бұлардың бәріне ортақ мақсат-ұрпаққа потриоттық тәрбие беру 

болып табылады. Заман талабына сай қазіргі уақтта білім мекемелерінің алдында тұрған 

басты мақсат-оқушылардың ой-өрісін жан-жақты дамыту. Ал, оқушыларды жан-жақты 

дамыту дегеніміз-оның дене бітімі жағынан өсіп-жетілуі ғана емес, сондай-ақ баланың жан-

дүниесі байып, рухани өсуі, қабілеті мен беймділігі анықталып, ой-өрісі, парасаттылық, 

көзқарастарының қалыптасуы болып табылады. Ұрпақ тәрбиелеуде мынадай нақты 

ұстанымдарды алуға болады. Жас ерекшелігін ескеру, өзіндік дара бағытын ескеру, тікелей 

іс-әрекетке араласу, іс-әрекетіне деген құлшынысын арттыру, табиғи қажеттіліктерін сезіну, 

ұжымдық сипат алуы. Осы мақсатта орта мектептерде өтетін алғашқы әскери дайындық 

пәнінің мақсаты жастарды қазақстандық потриотизм мен интернационализмге, 

демократиялық қоғам ісіне шексіз берілгендік пен Отанға, Қарулы Күштерге деген 

сүйіспеншілік, әкереи борышты мүлтіксіз орындауға әзірлік рухында тәрбиелеуге 

бағытталған. Жастарға ұлттық-потриоттық тәрбие берудің бір мақсатты жастардың 

бойындағы игілікті құлшыныстар мен сезімді ояту, жандандыру, адамның ар-ожданына, 

абройына, ерік-жігеріне, парасатына ықпал ету, адам бойындағы басты сезім-парыз сезімін 

ұштап тәрбиелеу [2].  

Батыр бабаларымыз  Райымбек, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Қарасай, Есет 

батырлардың  ерліктері  жастарға үлгі, ұрпаққа мұра. Бабаларымыз  ақ білектің күшімен, ақ 

найзаның  ұшымен елімізді, жерімізді жаудан қорғап, отанымыздың  тәуелсіздігін, еркіндігін 

сақтап отырды. Өз ұлты мен елінің  тарихын бойына  сіңірген жас өспірімге  мақтаныш 

сезімі мен отансүйгіштік  қасиет  қалыптасады. Сондықтан да қазақ елінің  тарихын сонау  
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сақ, ғұн  замандарынан  бастап, сол кезегі  ел  бастаған  батырларды дәріптеп, Тұмар  

патшайымның  парсы патшасы – Кирді  жеңуі немесе   бүкіл Европаны  бағындырып, Римді  

тізе бүктіргені. Еділ патшаның  ерлік  істері  туралы,  айбынды Түрік  қағанатының  

батырлары  Тоныкөк, Күлтегін  жөнінде  терең  мағлұматтар  беріліп отырса, оқушы  

бойында патриоттық сезімі  ұялайтыны  сөзсіз. Қазақ  мемлекетінің   тарихында  даналығы-

мен,  батырлығымен есімдерін қалдырған   батырларымыз бен  хандарымыз  жайлы деректер  

беріліп, оқушылармен  оқырмандар  конференциясы, ғылыми  баяндамалар, тақырыптық  

әңгімелер,  ауызша журналдар,  зияткерлек  турнирлер, тарихи  орындарға саяхаттар және 

т.б. ұйымдастырудың  нәтижесі жемісті  болмақ.  

Қазіргі кезде елбасымыз болашақ ұрпақтарымызды патриотизімге тәрбиелеуге басты 

назар аудару керектігін талап етіп отыр. Сондықтан, оны жүзеге асыру мектептегі 

ұстаздардың ең негізгі міндеті деп білемін. Отанын қорғау – азаматтың басты міндеті, 

қасиетті парызы. Сондықтан да бұл парызды орындау әрбір жеткіншек әзір болуға тиіс. Ол 

үшін шәкірттерінің бойынан отан сүйгіштік сезімдерді ояту мақсатында әр түрлі кештер, 

сабақтар өткізіп, оларға үлгі боларлықтай етіп, өнерге үйретуі тиіс деп ойлаймын. Батырлық 

пен батылдық отбасынанда басталады. Негізінен дана халқымыз тегін айтпаған. «Отан – 

отбасынан басталады»  деген. Демек, бұл жерде мектеп қана емес отбасыныңда рөлі зор. 

Отбасында батырлар туралы айтыл-ған өнеге өсиеттер, болашақ бойында отанға деген 

сүйспеншілік осы кезден ақ дами бастайды. 

Патриот – өз Отанының,  туған  халқының, елінің, жерінің  тағдырынан бар жан - 

тәнімен  алаңдайтын мұңын, жоғын жеке басының  проблемасынан  жоғары қоятын  

ұлтжанды тұлға. Сондықтан нағыз адам бойынан  табылатын құндылықтар  патриотизмнен 

шектесуі маңызды. Сынып жетекшісі  белгілі бір іс – шараны жоспарлағанда  оқушының 

шығармашылық, зерттеушілік қабілетін қалыптастыратын тақырып таңдап, баланың 

белсенді іс-әрекетін дамытатын түрлерін  анықтауының  тиімділігі мол. 

Жалпы алғанда, болашақ ұрпақтарымыз  елімізді қалқанмен қорғайтын, жүрегі  Отан  

деп соғатын, нағыз азаматтарды қалыптаструымыз қажет. Себебі біздің еліміздің болашағы 

осы келешек ұрпақ қолында. Адамзаттың адам болып қалыптасуына жан – жақты тәрбие 

керек. Елінің тәуелсіздігін ойлайтын адам жастайынан ақылды, зерек, батыр да, батыл да 

болуы - біздің қолымызда. Ол үшін біздің балаға шын жаны ашитын болуымыз керек, сонда 

ғана отансүйгіштікке тәрбиелеу дұрыс бағыт алып жүзеге асады. Ұлттық намысшыл азамат 

болу - ол қазақ топырағында қалыптасу арқылы тарих өкілдерінен өткен. Азаматтың ақылды 

ойы, алғыр сөзі, патриоттығы - адамның ең жоғарғы қасиеті. Отан сүйгіштік - құдіретті сезім 

мен қайрат күш жігерілік. Адамның ең үлкен бақыты - оның өмір сүрген әр күні, сол әр күнін 

оның саналы өткізуіне  ұстазы жол ашады. 

Адамда ерік-жігер бірден пайда болмайды, оны біртіндеп тәрбие арқылы  

қалыптастыру керек деп ойлаймын. Бүгінгі таңда оқушыларға отансүйгіштік тәрбие беруге 

халықтың дәстүрге негізделген батыр бабаларымыз-дың ерлік дәстүрлерін насихаттау, билер 

мен шешендердің өнегелі тәлім-тәрбиелерінің жан-жақты тәрбие жүйесін  құру  қажеттілігі 

қазақстандық білім  саласының маңызы проблемаларының бірі болып табылады.Қазақ елінің 

ғасырлар бойы  қалыптасқан отансүйгіштік тәлім – тәрбие дәстүрлерін, әдістері мен 

құралдарының жинақтап, оны бүгінгі оқушы тұлғасын тәрбиелеуде  оқу – тәрбие үрдісінде  

ұтымды қолдану  уақыт  талабы. Тарихты  парақтасақ, қазақ патриотизмі ерте кезден бастап 

қалыптасты. Себебі, сонау сақ дәуірінен Қазан төңкерісіне дейінгі  кезеңде туған жер үшін ақ 

білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен  күресіп, келешек ұрпағына Отанымызды, «қазақ» 

атауын  бізге мұра етіп қалдырған батырлар, өлеңмен тараған отансүйгіш өсиеттерінің 

негізінде бізге жеткен. Демек: «Қазақ патриотизмі – рухы биік  жеке тұлғаны 

қалыптастырудағы  ата-бабаларымыз-ды қаһармандық, батырлық, ерлік, отансүйгіштік тәлім 

- тәрбие беру идеаларының жиынтығы», деп айтуымызға болады. Оның дәлелі халықтың 

мәнге ие мол рухани мұра - түркі халықтарына ортақ тас  ескерткіштеріндегі (Орхан-Енисей 

жазуларын) тағылымдарда орта ғасыр ойшылдары (Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, 

АхметЯсауи) мен  жыршы – жыраулардың (Асан Қайғы, Шалкиіз, Ақтамберді, Бұқар жырау, 
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М.Өтемісұлы, т.б.) қазақтың ағартушы гуманистері (Шоқан Уәлиқанов, Ыбырай 

Алтынсарин, Абай Құнанбаев,т.б.) ой пікірлерде  көрініс тапқан. Қазақ халқы тұрмыс 

тіршілігінде жауынгерлік тәрбиеге аса зор көңіл бөлген. Отансүйгіштік - сезімнің  нысанасы 

мен  қайнар көзі. Отан десек, оның мазмұны – туған жер, табиғат оның байлықтары, тіл, 

дәстүр, адам  көкірегіне жылылық  жақындық, туысқандық сезімдерді ұялатады, ізгі де ерлік 

істердің қайнар көзіне айналуы отансүйгіштікке тәрбиеленудің арқауы болады. Егеменді  ел 

тірегі - қарулы күштер қатарына алынатын жастарды мектеп  қабырғасынан даярлайтын 

алғашқы әскери дайындық сабағы болып табылады. 

Қысқа мерзім ішінде қазіргі қаруды меңгеру, Отанымызға лайықты қорғаушы болу 

күрделі іс, сондықтан  әрбір жас өспірім мектеп қабырғасына  өзін әскери қызметте 

дайындауға, Қазақстан Республикасы және оның халқының  алдындағы азаматтық 

жауапкершілікті кәміл ұғынуға тиіс. Бұл істі жандандырып жүргізуде бастапқы әскери 

дайындық пәні мұғалімінің рөлі зор, оның жеке парасаты мен тәрбиесі, мінез – құлқы 

оқушыға үлгі-өнеге болуы керек. Қазақ халқының батыр перзенті Бауыржан  

Момышұлының: «Отан үшін отқа түс - күймейсің» деген нақыл сөзі әрбір оқушының 

жүрегінен жол тауып, көңіл түкпірінен берік орын алуы керек . Оқушыларға әскери – 

потриоттық тәрбие беру дегеніміз - оларды, марольдық, психологиялық жағынан егемен ел 

қорғауға дайындау екенін мектептің педагогикалык ұжымы  түсініп, алдына мақсат етіп 

қоюы керек. Мектептегі оқушыларға саяси және әскери білім  бере отырып отансүйгіштік 

қасиеттерді дарытып, алған білімдері мен үйренгендерін іске асыра білуге тәрбиелеу керек. 

Оқушыларға әскери патриоттық тәрбие беру кезінде мынадай  педагогикалық талаптар 

жүзеге асырылады:   

- әскери-патриоттық тәрбиені мектептегі оқу-тәрбие жұмысының негізгі бөлімі деп 

қарастырып, басқа тәрбие жұмыстарының түрлерімен тығыз байланыста жүргізу;  

- әскери-патриоттық тәрбиені оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай түрлі әдістерді 

пайдалана жүргізу; 

- әскери-патриоттық  тәрбиені саяси, адамгершілік, әстетикалық, еңбексүйгіштік және 

дене тәрбиесімен  ұштастыра жүргізу; 

- әскери-патриоттық тәрбиені ауыл тарихымен  байланысты жүргізу; 

- мектепте  қазақ қоғамының  қалыптастырып дамуына үлес қосқан тарихи тұлғалардың 

өмірі мен ерлігін, артына үлгі болар істерін жас ұрпаққа насихаттап, таныстыруда жұмыс 

істеу [3].  Мемлекетіміз Қазақстан болғандықтан әр оқушының бойында «Қазақстаным 

менің», «Мен Қазақстандық оқушымын» деген мақтаныш сезімі болуы керек. Бұндай сезімді 

қалыптастыру үшін, яғни, «Менің елім»тақырыбында мынадай бағыттарда іс-шаралар 

жоспарлану қажет.  

Егеменді ел тірегі – қарулы күштер қатарына алынатын жастарды мектеп 

табалдырығында тәрбиелеу керек. Мектепте әскери-патриоттық айлық өткізіліп тұрудың 

маңызы зор. Айлық барысында арнайы жасалған бағдарлама  бойынша әр түрлі іс-

шараларды жоспарлау қажет. Айлыққа барлық сынып оқушылары қатыстырылады, 

бастауыш сыныптарда потриоттық тақырыптпрға ашық сабақтар, тәрбие сабақтар өткізіледі. 

5-8 сыныптарда «Егемен еліміздің ұландары»тақырыбына тәрбие сағаттары, ал 10-11 

сыныптарда «Отан қорғау міндетің» атты әңгімелер мен Ұлы Отан, Ауған соғыс 

ардагерлерімен кездесу ұйымдастыру, қарулы күштер жайында мұражайлар 

ұйымдастырулар өткізілуі тиіс. Жеңіс күні құрметіне арналған салтанатты жиында Отан 

қорғау жолында  өмірлерін қиған аталарымыз бен аналарымыздың жанқияр ерлігі айтылады. 

Қорыта айтқанда, қазақ халқы өз ұрпағына  отансүйгіштік тәрбие беруде  баға жетпес 

тәрбиелік  мүмкіндігі зор рухани, мәдени мұраның мол тәжірибесін жинақтаған. Бұл 

мақсатты жүзеге асыру үшін отансүйгіштік тәрбие жөнінде халықтық қағидалар, талаптар 

және әдіс - тәсілдер  қолданылған. Демек, қазақ патриотизмдік  негізгі талаптары  еліміздің 

тарихи дамуына, әлеуметтік – әкономикалық жағдайына, өмір салтына, түрлі тарихи 

оқиғаларға байланысты. Патриоттық тәрбие үнемі жүргізіліп отыратын үздіксіз процес. 

Мектеп тәрбиес ісінің  орталығы болғанымен  ата-аналар мен қоғамдық ұйымдар тыс 
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қалмауы керек. Қазақстанда тұратын әрбір азамат өзінің елін, жерін  құрметтеп  сүюді бала - 

бақшадан, мектеп қабырғасынан  бастап үйрену керек. Бүгінгі тәуелсіз мемлектіміздің 

болашағын қалап жатқан - мектеп,  ұстаз. Өйткені, ел болашағының кілті – бүгінгі жас ұрпақ 

қолында. Жас ұрпақтың тағдыры оларға білім мен тәрбие нұрын себуші ұстаздың қолында. 

Елбасы алдымызға  бәсекелестікке қабілетті  алдыңғы қатарлы 50 елдің құрамына кіру 

мақсатын қойды. Ендеше елін құрметтеп, халқын сүйген ұстаздың алдынан келешекте қазақ 

мемлекеті үшін  жаны мен тәнін салып, барлық күш - қайратымен еңбек ететін азамат 

тәрбиеленіп шығады. Қай ғасырда болсын оқу - тәрбие мәселелері назардан тыс қалып 

көрген жоқ, «Бала тәрбиесі – мемлекеттік маңызды міндетті» деген сөзді Платонның өзі де 

бекер айтпаған болар. Әрбір қоғам-ның өз дамуы  жағдайында бұл өткір мәселе әрқалай 

шешіліп отыр. А.Байтұрсыновтың «Әуелі біз елді түзеуді бала оқыту ісін  түзеуден  

бастауымыз керек» деген ұлағатты сөзін баршамыз әрдайым қаперде ұстағанымыз жөн. 

Мектептің жаны - мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі сондай болуы керек деп мектептің 

адам өміріндегі алатын орны ерекше екендігін айтып кеткен. Қай елдің болсын өсіп – 

өркендеуі, әлеуметтік өзіндік орын алуы, ең әуелі,оның ұлттық  білім жүйесінің деңгейіне 

байланысты болады. Жастардың болашағы, өмірден алатын орны мектептен басталады. 

Олардың бойындағы барлық ізгіліктер, ұжымдағы өзара сыйластық, білмекке құмарлық 

қасиеттер сол алтын ұяда қалыптасады. Әу бастан лайықты тәрбие алған жеткіншек 

келешекте мәдениетті, үйлесімді, өмір талаптарына сай азамат болып шығатыны белгілі.  

Әскери пәндерді оқыту арқылы Қазақстан Республикасы азаматын тәрбиелей отырып, 

оқыту арқылы адамгершілік-рухани тұрғыда егемен еліміздің ұлттық сана-сезімі мен намысы 

оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, еңбекқор, бойында білімге негізделген 

ізгілікті қасиеттері қалыптасқан азамат тәрбиелеуге болатынына біздің көзіміз жетіп отыр. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Для достижения победы на спортивной арене волейбольной команды, когда уровень 

физической, технической и тактической подготовленности отдельных игроков и команд в 

целом постепенно сближается, первостепенное значение приобретает научная разработка и 

практическое использования методов быстрого и эффективного формирования высокого 

уровня технико-тактической подготовленности волейболистов высокой квалификации.  

Современные представления специалистов и игроков-волейболистов о различиях в 

построении тренировочного процесса сводятся к выделению чисто внешних его сторон 

(объем и интенсивность,  трудности и сложности выполнения и т.д.), не раскрывая самой 

сущности этого процесса – его внутреннего содержания. При анализе учебной и 

методической литературы выявлено, что практически отсутствуют какие-либо обоснованные 
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рекомендации по построению тренировочного процесса подготовки волейболистов в зави-

симости от уровня их спортивной квалификации. Такое положение ведет к появлению 

трудности в организации учебно-тренировочного процесса в группах различных спортивных 

разрядов, направленного на формирование навыков эффективного выполнения технико-

тактических действий игроков с учетом их возможностей. 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет утверждать, что важнейшим 

фактором эффективности технико-тактической подготовки волейболистов в годичном цикле 

является всесторонний учет критериев становления их мастерства и на этой основе исполь-

зование принципов их формирования. Отсюда, реализация этих идей в учебно-

тренировочном процессе является перспективным путем оптимизации технико-тактической 

подготовки волейболистов к эффективному ведению соревновательной борьбы. 

На основе общих принципов и методов обучения и совершенствования двигательным 

действиям [1,2,3], а также полученных данных в результате проведенных исследований нами 

разработаны некоторые методические положения, составляющие основу оптимизации 

процесса совершенствования технико-тактического мастерства волейболистов различной 

спортивной квалификации: 

1. При анализе динамики технико-тактической подготовленности и психологической 

структуры личности волейболистов выделено три квалификационных категории (низшая, 

средняя, высшая), внутри которых показатели тестов не имеют достоверных различий, а 

между собой – эти различия достоверны. Отсюда, педагогической задачей является 

построение тренировочного процесса, подбор методов и средств, различных для каждой из 

этих категорий. 

2. Технико-тактическое мастерство волейболиста характеризуется определенными 

критериями (разносторонности, гибкости, результативности, стабильности) и может 

обеспечиваться их формирование в тренировочном процессе некоторыми методическими 

принципами – возможности, адаптации, реализации, надежности. Педагогической задачей 

является построение тренировочного процесса по трем основным направлениям: 

формирование арсенала технико-тактических приемов и действий, где реализуется принцип 

возможности; приспособление всех технико-тактических приемов к игровой деятельности в 

моделируемых условиях, где действует принцип адаптации; формирование навыков игровой 

деятельности в реальных условиях соревнований, где действует принцип реализации. 

3. Объективная оценка уровня технико-тактической подготовленности волейболистов 

может быть осуществлена только в режимах ее проявления – возможности, адаптации и 

реализации; при этом целесообразно использовать разработанную нами систему тестов, 

добротных по всем статистическим показателям. Педагогической задачей является введение 

в тренировочный процесс элементов управления им с помощью периодической оценки 

уровня подготовленности предложенными тестами и устранение отклонений от программы 

корректирующими воздействиями. 

4. Уровень технико-тактической подготовленности игроков по всем проявлениям 

(возможности, адаптации, реализации, надежности) увеличивается с ростом квалификации; 

при этом, в группе низшей квалификации по всем проявлениям наблюдается отставание 

показателей от теоретически расчетных величин; в группе средней квалификации эти 

показатели близки к расчетным; в группе высшей квалификации даже отмечается некоторое 

опережение (1,3 - 16,4%) расчетных значений. Педагогической задачей является 

выравнивание в тренировочном процессе показателей подготовленности в группе низшей и 

средней квалификации. В соответствии с программными заданиями и сохранение 

опережающих значений в группе высшей квалификации. 

5. Факторным анализом выявлено, что игрокам группы низшей квалификационной 

категории в первую очередь присущ фактор начальной подготовки, определяемый 

использованием принципа возможности; игроком группы средней категории – фактор 

адекватности, определяемый использованием принципа адаптации; игрокам группы высшей 

категории – фактор процессуальной подготовки, определяемый использованием принципа 
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реализации. Педагогической задачей является построение тренировочного процесса 

подготовки волейболистов  в зависимости от их квалификации с акцентом: в низшей 

категории – формирование навыков выполнения технико-тактических приемов и действий в 

простых условиях (не исключая другие проявления подготовки (адаптацию, реализацию); в 

средней категории – формирование навыков адаптации технико-тактических приемов и 

действий к процессуальной деятельности в модельных условиях игры, не исключая другие 

проявления подготовки (возможности, реализацию); в высшей категории – формирования 

навыков использования технико-тактических приемов и действий в реальных условиях 

игровой деятельности, не исключая другие проявления подготовки (возможности, 

адаптацию). 

6. Различия в построении тренировочного процесса групп различных 

квалификационных категорий определяются не только его внутренним содержанием 

(режимы подготовленности – возможности, адаптацию, реализации), но и формами их 

представление – объемом и интенсивностью нагрузки, сложность выполняемых приемов и 

упражнений, трудность моделируемых условий и т.д. Педагогической задачей является 

классифицирование форм построения тренировочного процесса по категориям и учет их при 

организации и проведении тренировочной работы. 

Таким образом, изложенные положения направлены на повышение уровня технико-

тактического мастерства волейболистов в каждой квалификационной категории, сокращение 

сроков их подготовки и повышения результативности игры как отдельных игроков, так и 

команды в целом. 

Исходя из описанных положений, нами разработаны подходы к построению трениро- 

вочного процесса совершенствования технико-тактической подготовки волейболистов. 

При распределении времени, выделяемого на технико-тактическую подготовку игроков 

в годичном цикле мы опирались на следующие положения: 

1. Годичный цикл в спортивных играх включает два макроцикла, связанные с 

календарем соревнований: осенне-зимний и весенне-летний. Поскольку Чемпионат 

Казахстана проводился в осенне-зимний период, он использован в подготовке исследуемых 

команд при педагогическом эксперименте. 

2. Каждый макроцикл включает в себя три периода [4,5]: подготовительный, 

соревновательный и переходный. В свою очередь, подготовительный период принято делить 

на три этапа по их целевой направленности: физической, технической, тактической 

подготовки. Отсюда, время, отводимое на те или иные стороны подготовки, должно 

соответствовать цели этого этапа. 

3. Технико-тактическая подготовка должна включать формирование проявлений 

подготовленности – возможности, адаптации, реализации; распределение времени должно 

соответствовать работе по каждому проявлению. 

При формировании годового плана подготовки игроков экспериментальной группы 

распределение времени проведено следующим образом: 

 

Таблица 1 – Распределение времени по сторонам подготовки в осенне-зимнем макроцикле 

2016-17 г.г.  для   экспериментальной группы (%) 
 

Стороны подготовки 
Подготовительный период Соревновательный 

период 1 этап 2 этап 3 этап 

физическая 55,4 23,4 16,7 17,2 

технико-тактическая 28,6 45,5 23,1 21,1 

тактическая 16,0 31,1 60,2 61,7 

 

Под технико-тактической подготовкой понимается индивидуальная подготовка игрока, 

под тактической - групповая и командная подготовка. 

Анализ годовых штанов подготовки экспериментальной и контрольной групп показал, 
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что в период осевне-зимнего макроцикла команды располагают: 

- стадия подготовки -130 календарных дней; 

- стадия соревнований -70 календарных дней. 

В соответствии с целью каждого этапа каждый период времени тренировочной работы 

определялся некоторыми задачами подготовительного периода: 

1 этап: (27 дней) - этап общей подготовки, создание предпосылок для приобретения 

спортивной формы и успешного освоения последующих больших тренировочных нагрузок. 

Совершенствование функционального состояния, укрепления мышечной системы и опорно-

двигательного аппарата. Технико-тактическая подготовка игроков и тактическая подготовка 

команды. Объем и интенсивность постепенно повышаются. 

2 этап: (45 дней) – этап специальной физической и индивидуальной технико-

тактической подготовки. Основная направленность физической подготовки - воспитание 

прыгучести, ловкости, скоростной выносливости, быстроты реакции и перемещения. 

Совершенствование технико-тактического мастерства в индивидуальных и групповых 

(технических и тактических) упражнениях. Тактическая подготовка команды. 

3 этап: (59 дней) - предсоревновательный этап. Завершение становления спортивной 

формы и вхождение игроков в специфическую соревновательную работу. Воспитание 

специальных физических качеств с небольшим объемом и максимальной интенсивностью. 

Основная направленность - совершенствование групповых тактических действий в звеньях, 

линиях (по расстановке), командных взаимодействий с вариантами замен. 

В тренировочном процессе использовались различные формы его построения за счет 

привлечения различных микроциклов со специфическим расположением тренировочных 

дней и времени тренировочного занятия (при одноразовом тренировочном дне - 2,5 часа, при 

двухразовом - утро - 2 часа, вечер - 3 часа). 

При определении содержания микроциклов в подготовительном периоде мы опирались 

на работу А.В.Беляева и Ю.И.Чернова [6] . 

Следуя рекомендациям научно-методической литературы нами были организованы 

тренировочные занятия двух видов [7,5]: 

а) направленные, включающие в свое содержание один вид подготовки или основное 

содержание определено одним видом подготовки (физической, технической и т.д.); 

б) комплексное, включающее в свое содержание несколько видов подготовки 

(например, физическую и тактическую и т.д.). 

Целевая направленность тренировочных занятий определена следующим образом: 

I этап подготовительного периода – формирование и совершенствование технико-

тактических приемов в простых условиях (принцип возможности), на него отведено 8 

направленных тренировочных занятий; 

2 этап подготовительного периода – формирование и совершенствование технико-

тактических приемов в модельных условиях игровой деятельности (принцип адаптации), на 

него отведено 20 направленных тренировочных занятий; 

3 этап подготовительного периода – формирование и совершенствование технико-

тактических приемов в реальных условиях игровой деятельности (принцип реализации), на 

него отведено 12 направленных тренировочных занятий. 

Проведенный расчет отношений проявления подготовленности волейболистов и 

планирования тренировочного времени на подготовку показал, что в подготовительном 

периоде для групп средней квалификационной категории на формирование приемов по 

принципу возможности должно отводиться не менее 32,6% времени, на формирование 

приемов по принципу адаптации – не менее 37,1% времени, а принципа реализации – не 

менее 30,3%. Следовательно, количество занятий по проявлениям подготовленности должно 

соответственно составлять 13-15-12.  

Первый этап подготовительного периода (занятия 1-8) направлен на формирование и 

повышение качества двигательных структур (методический принцип возможности) и на этой 

основе повышение эффективности проявления возможностей каждого игрока.  2 этап этого 
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периода (занятия 9-28) направлен на совершенствование адаптации технико-тактических 

приемов к модельным условиям игровой деятельности. 3 этап (занятия 29-40) направлен на 

применение технико-тактических приемов в реальных условиях игровой деятельности 

(методический принцип реализации). 

Каждое тренировочное занятие включало в себя: 

1. Разминку и специальную физическую подготовку (18-20% времени), связанную с 

выполнением действий по изучаемым технико-тактическим приемам. 

2. Работу над повышением индивидуального технико-тактического мастерства по его 

различным проявлениям (до 80% времени).  

Разработанный нами метод оптимизации технико-тактической подготовки 

волейболистов по отношению к ныне существующим традиционным методам является более 

эффективным, достоверным и надежным. 
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СЕЙЛХАНОВА А., ҚАЙСАНОВА Т.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

МЕКТЕПТЕ БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ САБАҒЫН ЖҮРГІЗУДІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Отанымызды қорғау ісі – Қазақстан Республикасынның бүкіл халқының ардақты 

парызы. «Қазақстан Республикасының қорғанысы мен Қарулы Күштері туралы» Заңда 

Отанды қорғау және Республика Қарулы Күштерінде қызымет ету Қазақстан Республикасы 

азаматтарының халық пен мемлекет алдындағы Конституциялық міндеті мен парызы болып 

табылады деп көрсетілген.  

Жастарды әскери қызметке жақсы дайындау мақсатында Бастапқы әскери дайындық 

туралы ҚР Үкімет қаулысына сәйкес бастапқы әскери дайындық бағдарламасы бойынша 

барлық оқу орындарында оқу материалдық базалары болуы керек. Бастапқы әскери даярлық 

жалпы орта білімнің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік 

(арнаулыдан басқа), орта білімнен кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарында жүргізіледі. Оқытудың тиімділігін арттыру барысында 

жаңа оқыту технологиялары қолданылып, оқытудық әртурлі  әдіс-тәсілдері арқылы жеке 

тұлғаны қалыптастыру, оқушының даралығын сақтап, білім сапасын жетілдіру мәселелері 

көтерілуде.  

Бастапқы әскери дайындық сабақтары жоғары сыныптарда Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінде қызмет ету туралы түсінігін және әскери іс негіздері бойынша 

оқушылардың білімдерін қалыптастыру; оқушылардың өмірлік қабілеттері мен дағдылары- 

ның дамуын қалыптастыруға ықпал етеді. Орта білім беру мекемесінде бастапқы әскери 

дайындық сабағын жоспарлау және өткізу мынадай міндеттерді орындау аясында жүреді: 
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 - Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелерiн, мемлекет қорғанысының 

негiзiн жастардың оқып үйренуi; 

 - Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң тағайындалуын, оның сипаты мен 

ерекшелiктерiн, Қазақстан Республикасы азаматтарының қасиеттi борышы ретiндегi әскери 

қызмет мәнiн, әскери анттың негiзгi талаптарын, Қазақстан Республикасы Қарулы 

күштерiнiң Жарғыларын жете түсiнуi; 

 - Әскери бөлiмдердегi ұрыстық техника және қару-жарақпен, жеке құрамның тұрмыс-

тiршiлiгi және олардың орналастырылуымен танысуы;  

 - Қажеттi әскери бiлiм мен практикалық дағдыларға ие болуы;  

- Төтенше жағдайларда адамның тiршiлiк әрекетiнiң қауiпсiздiк негiздерiн меңгеруi.  

Патриоттық сезімді жастарға мәнді және мағыналы сусындату үшін алғашқы әскери 

дайындық пәнін жетекшісінің білімі, тәжірибесі мол және жоғары болу тиіс. Ізденіс үстіндегі 

әскери жетекші қай кезде де болсын жастарға үйретуден жалықпайды. Жеткіншек Отан 

алдындағы борышын өтеуге барғанда осы мектеп қабырғасында, дәлірек айтсақ, бастапқы 

әскери дайындық сабағында алған теория және практикасы толық және мәнді болса әскери 

істің қиындығына төзуге, тез үйреніп кетуге көп көмегін тигізеді. Бастапқы әскери дайындық 

сабақтарын жоспарлауда теорияның практикамен ұштасуына аса көңіл бөлінеді. 

Оқушылардың қабылдау қабілеті бірдей болмағандықтан кей бала айту, әңгімелесу, лекция 

түрінде тез қабылдаса, ал кей оқушы көру қабілеті арқылы тез үйреніп алады. Осы тұрғыда 

мұғалім өзімнің сабақ беретін сыныптарын жете зерттеп, әр оқушының неге қабілетті екенін 

байқап, оны жеке, топтық жұмыстарда ескеруі қажет.  Бастапқы әскери дайындық сабағын 

жоспарлауда, потриоттық ғылыми байланысы бар негізгі қағидаларды басшылыққа ала 

отырып, төмендегі талаптарды ескерген жөн: 

1. Жас мөлшерін есепке алу. 

2. Болмыс ерекшелігін ескеру. 
3. Патриотық сезімін ұғу. 
4. Жасына сай ақыл-ойын дамыту. 

5. Тәрбие мамұнының біртұтастығы. 
6. Тәрбиенің үзіліссіздігі. 
7. Ұжымдық тәлім-тәрбие. 

Бастапқы әскери дайындыққа үйретудің басты міндеттері негізінде нақты 

дидактикалық тапсырмалар қарастырылады, оның ішінде аса маңыздысы оқушылардың 

сенімділігін, саналы түрде Қазақстан Республикасы егемендігін қорғау қажеттілігін, әскери 

қызметке жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру болып табылады. Жалпы орта білім беру 

деңгейі бойынша «Бастапқы әскери дайындық» пәнінің мазмұны пәннің мақсат, міндеттеріне 

және оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес айқындалады. Пән бойынша оқу 

бағдарламасының мазмұнын іріктеуде жалпы дидактикалық ұстанымдар: табиғи 

үйлесімділік, практикаға бағыт ұстану, сабақтастық, саналылық, көрнекілік, белсенділік, 

жүйелілік пен бірізділік принциптері басшылыққа алынуы керек. Үздіксіздік ұстанымы 

оқытудың барлық сатылары арасында әдіснамалық, мазмұндық, оқытудың әдістемесі мен 

технологиясы деңгейінде сабақтастықты қамтамасыз етеді. Пән бойынша оқу 

бағдарламасының мазмұнын іріктеуде жалпы дидактикалық ұстанымдар: табиғи 

үйлесімділік, практикаға бағыт ұстану, сабақтастық, саналылық, көрнекілік, белсенділік, 

жүйелілік пен бірізділк принциптері басшылыққа алынады. Үздіксіздік ұстанымы оқытудың 

барлық сатылары арасында әдіснамалық, мазмұндық, оқытудың әдістемесі мен технологиясы 

деңгейінде сабақтастықты қамтамасыз етеді. Көрнекілік ұстанымы нақты жағдайда қарым-

қатынастың «болуын» көрсететін барлық көрнекілік құралдарын (вербалды, 

иллюстрациялық, сонымен қатар мұғалім сабақ барысында қолданатын қимыл-қозғалыстар) 

пайдалану қарастырады. Белсенділік ұстанымы мұнда ұстанымның 3 түрі қолданылады: 

тұлғалық-бағдарланған, мәдени-бағдарланған, іс-әрекеттік бағдарланған ұстанымдары.   

Тұлғалық бағдарланған ұстанымына: адекваттық ұстанымы, даму ұстанымы, 

психологиялық жайлылық ұстанымы кіреді.  
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Мәдени бағдарланған ұстанымының құрамына келесі ұстанымдар кіреді: әлем 

картинасы ұстанымы, білім беру мазмұнының біртұтастығы ұстанымы, жүйелілік ұстанымы, 

әлемге деген мағыналық қарым-қатынас ұстанымы, білімнің бағдарланған қызметі 

ұстанымы, дүниетаным және мәдени стереотип ретінде мәдениетке сүйену ұстанымы.  

Әрекетке бағытталған ұстанымдар тобына оқушының оқу әрекетін реттейтін ережелер 

кіреді: оқытудың әрекетшілдік ұстанымы, іс-әрекеттен оқу жағдаятына, іс-әрекеттен өмірлік 

жағдаяттарға басқару арқылы ауысу ұстанымы, оқу-танымдық іс-әрекеттен оқушының өздік 

іс-әрекетіне (өзіне жақын аймақта) ауысу ұстанымы, алдағы дамуға сүйену ұстанымы, 

креативті ұстаным немесе шығармашылыққа мұқтаждықты және шығармашылық біліктерін 

қалыптастырушы ұстаным. Жүйелілік және сабақтастық ұстанымдары қайталау, қорыту 

жолдары және сабақ, тақырып, бірнеше тақырып, тоқсан және т.б. үдерісінде қажетті 

материалды жүйелендіру арқылы, сонымен қатар келесі дидактикалық ережелерді сақтау 

арқылы жүзеге асырылады: белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге, үйлестіктен 

өзектіліктікке. 

Бастапқы әскери дайындық бойынша теориялық бiлiм дидактикалық материалдар мен 

техникалық оқу құралдарын қолдана отырып, сұбхат және әңгiмелесу түрiнде жүргiзiледi. 

Практикалық сабақтар қару-жарақ пен әскери – техникалық мүлiктердi, жеке қорғаныс 

құралдарын, аспаптар және басқа да жабдықтарды қолдана отырып, оқытылған 

материалдарды бекiтуге бағытталған.  Оқу пәнінің мазмұны мен құрылымы кіріспе сабақтан, 

әскери іс негізі тарауынан, азаматтық қорғаныс пен медициналық білім негіздерінен тұрады.  

Әскери іс негіздерін оқып-үйрету процесінде алғашқы әскери дайындықтың оқытушы-

ұйымдастырушысы - үйренуші жастардың азаматтық қөзқарасын қалыптастыру, Қазақстан 

Республикасы егемендігін қорғау қажеттілігіне қөз жеткізу, әскери қызметке 

жауапкершілікпен қарауға саналы түрде даяр болуға үйрету міндеттерiн шешеді. Сабақта 

жастардың әскери анттың рөлі мен мәнін жете түсінуіне ықпал ету қажет, Қазақстан 

Республикасы Қарулы Күштеріне, оның жауынгерлік дәстүрлеріне, әскер салалары мен 

түрлеріндегі қызмет атқару ерекшеліктеріне, әскери мамандыққа деген қызығушылығын 

дамыту керек, әскери білім алуға ынталандыра отырып, оларға Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің Жарғылары – бұл Қарулы Күштердің тұрмыс–тіршілігін белгілейтін 

заңдар жинағы, сондай-ақ жарғы талаптарын орындау - әрбір әскери қызметшінің міндеті 

екендігі түсіндіріледі. 

Тактикалық дайындық оқытудың негізгі тарауларының бірі болып табылады. 

Тактикалық дайындық бойынша сабақтардың барлық тақырыптары оқушыларды жалпы 

әскери ұрыс негіздерін оқып-үйренуге, ұрыста іс-әрекет жасай алуға, қарсыластың ұрыс 

машиналары мен жаяу әскерін жою үшін қарулар мен гранатты қолдана білуге бағытталған. 

Сабақ барысында үйренушілер қарулар мен гранаттарды қолдана білу техникасы бойынша 

дағдыларды меңгереді. 

Тактикалық дайындық бойынша практикалық сабақтарды өткізу үшін винтовка 

макеттері, оқу автоматтары (пулеметтері), сондай-ақ оқу гранаттарына арналған сөмкелердің 

бар болуы қарастырылуы кажет. Оқушылар жергілікті жерде практикалық тәсілдер мен 

әрекетті орындауға ыңғайланып киінулері керек. 

Атыс дайындығы бойынша сабақ өткізу кезінде басты назарды қару және оқ-

дәрілермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шараларына аудару қажет. Сабақ барысында 

оқушылар атыс қаруының құрылымын, оны атысқа дайындау тәртібі мен ату ережелерін, 

қаруды күту және сақтауды үйренеді. 

Саптық дайындық бойынша барлық сабақтар саптық дайындыққа арналған алаңда 

(плацта) өтеді. Практикалық сабақты өткізген кезде басты назар оқытушы-

ұйымдастырушының оқушыларға саптық тәсілдерді тұтастай және үйренуі бойынша 

көрсетуіне, оқушылардың саптық тәсілдер мен жаттығуларды үйретілген элементтері 

бойынша көрсетуiне аударылады. Саптық элементтерді орындауын дағдыға айналдыру 

алғашқы әскери дайындықтың сыныптан тыс өтетін іс-шаралары кезінде де жалғастырылуы 

қажет. 



325 

 

Әскери топография бойынша сабақтар, оқушыларды бейтаныс жерде картасыз 

бағдарлана білуге, өз тұрған жерін анықтай алуға және компас көмегімен берілген азимут 

бойынша нысанаға қарай қозғалу маршрутын таңдай білуге үйретуді қарастырады. 

Азаматтық қорғаныс және медициналық білім негіздері сабағы үйренушілерді бейбіт 

және соғыс уақытында Казақстан Республикасының халқын табиғи зілзала зардаптарынан, 

ірі апаттардан құтқару және қарсыласқа қазіргі кездегі жою құралдарын пайдалану, сонымен 

қатар төтенше жағдайлар туындаған аудандар мен ошақтарда құтқару және шұғыл көмек 

көрсету, апатты – қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу, зақым және жарақат алған кездерде 

алғашқы медициналық көмек көрсетуді жүзеге асыратын іс-шараларымен таныстырады. 

Алғашқы әскери дайындықты жоспарлау осы бағдарлама талаптарына сәйкес жүзеге 

асырылуы тиіс. Ол Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде жасөспірімдерді қызмет 

етуге сапалы даярлауға, бағдарламаның толықтай орындалуын жүзеге асыруға, оның барлық 

бөлімдерін басқа мектеп пәндерімен тығыз байланыстыра кешенді түрде зерделеуге 

бағытталуы тиіс. 

Әрбір оқу орнында алғашқы әскери дайындық өтуінің апталық жоспары бүкіл оқу 

жылына әзірленеді. Алғашқы әскери дайындық бойынша сабақтар оқу орнының жалпы 

мектептік кестесіне енгізіліп, оқу топтары мен сыныптар бойынша өткізіледі. Сыныптар мен 

оқу топтары взвод деп аталынып, үш бөлімшеге бөлінеді. Оқу орны директорының 

бұйрығымен әрбір сыныпта немесе оқу тобында озат оқушылар қатарынан бөлімше және 

взвод командирлері тағайындалады. 

Бастапқы әскери дайындық сабақтарында взводтар мен бөлімшелердің командирлері 

взводтағы немесе оқу топтарындағы оқу тәртібін қадағалап отырады, сондай-ақ оқытушы-

ұйымдастырушы пәрмені бойынша топтың немесе взводтың жеке құрамын басқарады.  

Бастапқы әскери дайындық сабақтарында оқушылар мен оқытушы- ұйымдастырушы 

арасындағы өзара қарым-қатынас Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері жарғыларының 

талаптарына сәйкес құрастырылады [1]. 

Бастапқы әскери дайындық сабағын жоспарлау және өткізуде сынып ұжымының 

психологиясын, олардың даму және көріну заңдылықтарын да ескеру қажет. Ұжымның 

психологиясы ұжым мүшелерінің жеке психологиясының өзгеруінің нәтижесі болып 

табылады. Ол келесі компоненттерден құралады: 

- ынталандырушы компоненттер – ұжымдық қажеттіліктер, мүдделер, сұраныстар, 

мақсаттар, тілектер, дәстүрлер; 

- парасаттылық компоненттері – ұжымдық сезімдер мен көңіл-күйлер; 

- ерікті компоненттер – жігер, қайсарлық, тәртіптілік және т.б. 

- әлеуметтік компоненттер – ұжым мүшелерінің арасындағы арақатынасты сипаттайды 

(өзара тартыс, бәсекелестік, баға беру, мейірім, жақтырмау және т.б.) 

Ұжымды ұйымдастыру заңдылықтарын ашу, психологиялық ортаны, достық 

арақатынасты басқару, оқушыларды рух беру арқылы тәрбиелеуге көмектеседі [2]. 

Бастапқы әскери дайындық пәні бойынша сабақтарды жоспарлап жүргізу барысында 

оқытудың білім берушілік, тәрбиелік, дамытушылық қызметтерін ескерген жөн. 

Дидактикалық жоспарлауда окыту процесі күрделі болып келеді. Оның айырмаланатын 

ерекшеліктері мыналар: көпфункционалдық; зерттеудің әдістемелік дәлелденгендігі; 

 негізделгендік және нақты тәжірибелік бағытталғандық; оқыту мен үйретуде 

қиындықтарының басымдылығы; оқыту мен үйретуде дәлелдеудің жоғарылығы және 

эмоционалды көтеріңкілігі; оқуда өз еркінше ізденудің жоғары үлес салмағы; 

жауынгерлердің танымдық қызметіндегі тапсырмалардың жиынтығы жүйесі; жоғары 

техникалық камтамасыздандырылғандық, мазмұндағы, ұйымдастырудағы, әдістеме мен 

басқармадағы жинақтылық. Оқудың  құрылымдық  жоспарында – бұл процесс үйретуші мен 

үйренушінің арасындағы өзара байланысты белсенді қызмет. Мұнда оқытушы басқарушы 

рөл атқарады, ол танымдық-практикалық қызметті ұйымдастырады және оны басқарады. 

Оқушы оқу материалын ұғыну арқылы жауынгерлік шеберлікті үйренеді, өзінің білімдік 

және дене дайындығын, саяси-моральдік және жауынгерлік қасиеттерін дамытады. 
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Қазіргі заманның талабына сәйкес оқушы-жауынгерлерді оқыту процесінің дамуының 

басты барысы болып жүйелі түрде тәрбиешінің рөлін, дамыту және психологиялық 

дайындықты арттыру болып табылады. Оқушылық қызметте өмірге сырттай қарау, 

абстрактілі ойлау және тәжірибе әрқашан бірлікте болады, ол - зерттеу мазмұнымен, 

дайындығымен, дәлелді ережелермен, материалды техникалық қормен, мұғалімнің 

шеберлігімен және басқа да факторлармен анықталады. Бастапқы әскери дайындық пәнінің 

сабақтарында ассоциативті - рефлекторлы және ойша әрекеттің кезеңдік калыптасу 

концепциясы да ескерілуі қажет. Оқыту тәжірибесі және арнайы зерттеулер көрсеткендей 

теориялық сұрақтарды оқытуда ассоциативті-рефлекторлы әдістеме көп нәтижелі, ал 

дағдыны қалыптастыруда қимылдық әрекеттерді қайталауда ойша әрекеттің кезеңдік 

калыптасу концепциясының әдістемесі қолданылады [3,4]. 

 Біздің ата-бабаларымыз Алтайдан Атырауға, Еділ мен Жайыққа дейінгі ұлан-ғайыр 

мол жерді талай ғасырлар бойы басқыншыны жаудан қорғап, бостандық пен тәуелсіздік 

жолында жанын пида етті. Сондықтанда, біздер халқымыздың қас батырлары- Қабанбай мен 

Бөгенбайды, Исатай мен Махамбетті, Кенсары мен Наурызбайды, Райымбек пен Қарасайды, 

Қасымхан мен Абылайханды қадір тұтып, қастерлейміз. Олардың халқы үшін қалтықсыз 

қызымет еткен үлгі-өнеге етіп, осындай ата-бабаларымыздың болғанын мақтан етеміз. Өз 

Отанын сүйетін ұрпақ тәрбиелеу мектептегі әскери-патриоттық жұмыстың басты өзегі болуы 

керек. Өйткені кез-келген егеменді мемлекет сияқты Қазақстан өзінің қорғаныс қабілетін 

сақтауды маңызды мемлекеттік міндеттердің бірі және бүкіл халықтың ісі деп санайды. 

Жалпы орта білім беретін мектептердегі бастапғы әскери дайындық пәнін оқыту 

арқылы жастарды Қарулы Күштер қатарында қызмет етуге жан-жақты дайындады.  
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАУ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жеткіншек үшін өзінің беделін, өз деңгейін түсіру, яғни жолдастарының көз алдында 

осындай жағдайға ұшырауы – ең үлкен трагедия болып саналады. Міне осы себеппен 

жеткіншек жолдастарының көзінше оған мұғалім ескерту жасағанда ашу көрсетеді. Осындай 

ескертулерді ол өзінің тұлғасының тапталуы деп есептейді. Осының негізінде жеткіншек пен 

мұғалім арасында қақтығыс жиі туындайды. Және жеткіншек «қиын» болады, тек қана 

тактикалық көңіл аудару жеткіншектің эмоционалдық қалпын қамтамасыз етеді. Жеткіншек 

белсенді түрде адал достарды іздейді, бірақ әрқашан оларды таба бермейді. Мұнда тағы да 

жас ерекшеліктің қиындығы жеткіншектің міндеті, жеткіншектің қандай ұжымға кіруін, 

оның әр түрлі топтардағы орнын біліп қана қоймай, сондай-ақ жас жеткіншектің тобының 

қалыптасуын мақсат бағдарлы түрде басқаруы қажет және әрқайсысына өзінің лайықты 

орынын иемденуіне, сондай-ақ сыныпта жолдастарының арасындағы орнын анықтауға 

көмектесуі қажет. 

Психологиялық зерттеулер көрсеткендей 92 пайыз қиын жеткіншектер изоляциаланған 

оқушылар қатарына кірген. Ал бұл жеткіншектердің сыныптастар арасындағы тығыз 

байланыстың жоқтығын көрсетеді. Жеткіншектің дамуына жанұя өте үлкен ықпал жасайды. 
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Егер жанұядағы ата-аналар және үлкендер жеткіншектің жоғарлаған мүмкіндіктерін ескеріп, 

оған сеніммен, сыймен қараса, ол оның қиыншылықтарды жеңіп, жолдастармен өзара 

қатынас орнатуға, олармен контактіні сақтауға яғни оның әр түрлі сұрақтарына жауап беруге 

көмектеседі. Ал осының бәрі жеткіншектің әлеуметтік қоғамда лайықты азамат болуына 

жағымды әсерін тигізеді [1]. 

Жеткіншектік жастағы тұлғаның жаңа біліктілігі  үлкендікке ұмтылудағы көрінісі. Кіші 

оқушы тұлғасы ерекшеліктерін мінездемесінде, осы балалар өздерінің жоғарғы 

сезімталдығымен, еліктегіштігімен және аңқаулықтарымен ерекшеленеді деп белгіленген. 

Оларда сондай-ақ өз бетімен болып, әлсіз дамыған өзбеттілік осы жеткіншектік жаста 

айрықша біліне бастайды. Осы кезеңде оқушылар көп нәрсені өз беттерімен мойындайды 

және осындай іс-әрекет аймағын кеңейтуге ұмтылады. Олар осыдан өздерінде дамып келе 

жатқан қажеттіліктің және үлкен болғысы келушіліктің қанағаттану мүмкіншілігіне ие. Өзін 

үлкен деп санауға және болуға деген қажеттілік осы кезеңде доминанттаушыға айналады. 

Алдымен осы құбылыс жеткіншектің үлкендер өміріне және іс-әрекетіне ұмтылудан 

байқалады [2].  

Жеткіншектің тұлғалық қалыптасуындағы  қарым-қатынас жасау аумағы көп деңгейде 

кеңейеді. Ол жеткіншек өмірінде қарым-қатынас маңызды  жайттарды іске асыратын басты 

аймақ  болады, оның қоғамға  деген, өзіне деген барлық қатынастар  саласы  қайта құрылады. 

Жеткіншектің  кезеңде өзін-өзі тануының жаңа деңгейі қалыптасады.  Жеткіншек өзінің 

қасиеттерін,басқа адамдармен өз кемшіліктерін  және құқықтарын салыстыра келе  өзін 

бағалайды, осының барлығында  ол әлеуметтік  қабылдаған  эталондармен  критерийлерге 

сүйенеді. Жеткіншектің өзінің мүмкіншіліктерімен өзін бағалауы оның басқа адамдарға  қадала 

зейін қоюы арқылы жүзеге асады. Сондықтан қоршаған  ортадағы адамдармен қарым-қатынас 

объективті де субъективті түрде бірінші деңгейлік маңыздылық болып тұрақталады[3]. 

М.И. Лисина және оның шәкірттері бұл форманы жағдайдан тыс жеке бастық деп атаған. 

Бұл форма бойынша жеткіншектердің коммуникативті іс-әрекетінде қарым-қатынастың жеке 

бас мотиві жетекші болады. Ересек адамды жеткіншектер тұтас барлық қасиеттерімен, білімі, 

біліктілігі, әлеуметтік роолімен статусымен және де адамгершілік моральдық жағымен «үлкен» 

дос деп қабылдайды. Жеткіншектің қарым-қатынастағы зейіні затқа емес, әлеуметтік ортасына, 

яғни басқа «адамдар әлеміне» аса шоғырланатындығы эмперикалық жолмен анықталған. Міне, 

сондықтан дәл осы кезеңде жеткіншектердің қарым-қатынасын жетілдіру өте тиімді болады деп 

санаймыз. Себебі жеткіншектер ересек адамдармен қарым-қатынас құруы психологиялық 

тұрғыдан даяр болса, онда психологиялық әсер ету, яғни дамыту, коррекциялау мүмкіндіктері де 

зор болмақ. Бұл кезде балалар ересек адамның мейірімді қатысымен ғана қанағаттанбай, 

олармен өзара түсінісумен импатияға ұмтылады.  

Егер қарым-қатынастық коммуникативтік іс-әрекет деп қарастырсақ, онда тіл осы іс-

әрекетті жүзеге асыратын құрал болады. Сондықтан жеткіншектер тілінің даму 

ерекшеліктерін анықтаудың бір аспектісі. Кезінде А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, Ф.Я. Юдович 

тілдің жеткіншектердің мінез-құлық, жүріс-тұрысын реттейтін әсерін көрсетеді. 

Психологиялық әдебиеттерден жеткіншектердің сөйлеу белсенділігі тек ересек адамдардың 

қарым-қатынасымен анықталатындығын көрсетеді. 

Ансавина жеткіншектермен қарым-қатынас контакт жасау мәселесін бірінші орынға 

қоя отырып, тәрбиелеудің ғылыми негізін жасаған. Қарым-қатынас дефицит ұғымы 

жеткіншек пен ересек адамдар арасындағы байланысын зерттеуші Шеваланов болған. 

Мухина қарым-қатынас стилі «Педагогтың жеткіншектерге әлеуметтік-психологиялық әсер 

етуінің дара типологиялық ерекшелігі» деп анықтайды. Әдебиетке талдау жасағанда 

педагогтың қарым-қатынас стилінде коммуникациялық тәсіл қарым-қатынас сипатында 

жеткіншектердің ерекшелігі әлеуметтік, адамгершілік құндылықтар, әлеуметтік ролі, статусы 

көрінеді. Әрбір қарым-қатынас стилі педагогтың жеткіншектерге әсер етуін байқатады.  

Педагогтың қарым-қатынасының авторитарлы стилі педагогтың позициясымен 

сипатталынады. Онда педагогтың жеткіншектерге бағынуды талап етуі не іс-әрекетті 

орындауда жазалау тәсілін қолдануы жеткіншек инициативасын табан асты етуі. Кез келген 
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іс әрекетке қызығушылық ниет мотив болмайтыны талай зерттеуде белгілі болған. 

Демократиялық стиль. Педагогикалық қарым-қатынастың демократиялық стилі педагог пен 

балалардың бірдей белсенді позициясы етеді.Педагог жеткіншектің жағымды эмоцияларды 

қажетсінуінің өзінің ішкі мүмкіндіктерін шығаруға жағдай жасайды. Мейірім, достық 

негізінде, дара стиль арқылы жеткіншектің өз-өзіне сенімді болуын адамгершілік 

құндылықтарды   қалыптастыруды дамытуы мүмкін болады. Мұнда педагог сендіру және 

иландыру тәсілдерін пайдаланып, қарым-қатынас құрады [4]. 

Жеткіншектік кезеңде балалар бір-бірімен араласу қарым-қатынасына түседі. 

Жеткіншектің балалық қызығушылығы қалып, қоршаған ортадағы адамдармен қарым-

қатынасы өзгере бастайды. Жетіле келе жеткіншек өзінен үлкен кісілерге талап қойып, 

өзінен кішкене бала сияқты қарым-қатынасқа түсуге қарсылық білдіреді. Жеткіншек өзінің 

құқықтарының ұлғаюын талап етеді. Үлкендердің өзара түсінбеушілігінің әсерінен 

жеткіншектерде әртүрлі тыңдамаушылық, қарсы шығушылық реакциясы пайда болады. Егер 

ересек адам жеткіншектің қарсылықтарын түсінетін болса, ол оның қарым-қатынасының 

өзгеруін оңай жолмен шешеді, әйтпесе осы кезеңде ішкі және сыртқы қарсылық пайда 

болады. Оған жеткіншекте, үлкен кісі де қатысты болады. Ересек кісілер мен жеткіншек 

тердің арасындағы келіспеушілік, олардың құқық туралы ойлары мен міндеттерінің 

келіспеушілігінен туындайды. Ескертулер мен келіспеушілікті жеңу маңызды шарт болып 

табылады. Егерде ол туындаса, бұның бәрі жеткіншектің жауапкершілігінің және оның 

істеріне еркіндік беруде білдіреді. Ересек адамдар мен жеткіншектердің арасындағы 

келіспеушілікті шешу үшін олардың арасында сенімділік, достық, өзара сыйластық қарым-

қатынасы орнау керек. Бұндай қарым-қатынастың пайда болуы жеткіншектің қандай да 

болмасын маңызды істерді шешуге көмектеседі. 

Жеткіншектік кезеңде балаларды психологиялық жетілуге байланысты екі түрлі қарым-

қатынас орнайды: бірі-үлкен кісілермен, екіншісі – құрбыларымен. Оның екеуі де мектеп 

кезінен дами бастайды. Екеуі де бір әлеуметтік ролді атқарып, олар кейде бір-бірімен қарама-

қайшы келеді. Құрбыларымен қарым-қатынас тең құқықта құрылса, ал мұғалімдермен және 

ата-аналармен олар тең дәрежеде болмайды [4]. 

Достармен қарым-қатынас жеткіншекке оның интеллектуалды қызығушылығымен 

қажеттілігіне көп пайда әкелетіндіктен, олар мектеп отбасынан арырақ кетіп, уақытының 

көбісін достарымен өткізеді.  

Кейбір құрбылар жеткіншектік кезеңде  балалар арасындағы қарым-қатынаста қатаң 

ережелерге бағынады. Қызығушылық пен проблема мәселенің ұқсастығы жеткіншектердің 

қобалжуына әкеп соқтырады. Достарының арасында оның әңгімелесуі, үлкен кісілердің 

қоғамына қарағанда жеткіншектер үшін олардың тобы атмосфераны қызықты етеді.  Мектеп 

жасындағы балалармен қарым-қатынас және олардың бір-біріне деген қызығушылығымен 

байланысты жеткіншектер арасында екі түрлі қарым-қатынас проблемасы пайда болады: 

біріншісі - жеткіншек жастың басталуы, екіншісі – аяқталуы. Есейе келе балаларда қарым-

қатынастың үш түрі пайда болады. Ішкі эпизодтық контактілер қызығушылық пен 

қажеттілікті қанағаттандырады. Достық қарым-қатынастағы, араласу олардың өзара 

білімдерін айырбасталуына әкеп соғады. Достық қарым-қатынасқа тұрақтануы олардың 

эмоционалдық – жеке мінездері кейбір сұрақтарды шешуге көмектеседі. Жеткіншектік 

кезеңнің екінші жартысына өткенде  қарым-қатынасы өз бетінше болып, маңызды өмірлік 

роль атқарады. Жеткіншектер бұл кезде үйде отырмайды, олар достарына қарай топтасып, 

өмір сүруге ұмтылады. Бұл жеткіншектік кезеңнің өте бір маңызды белгісі. Жеткіншектің 

достарымен жағымсыз қарым-қатынасы оларға өте ауыр тиеді.  

Көптеген жеткіншектерге бұндай жаста достарын жоғалтуы тұлғалық драма сияқты 

болады. Жеткіншектерде достық қарым-қатынас бірінші орында болады. Бұндай қарым-

қатынас атмосферасы басқа адамға деген сыйластықтан, сенушіліктен, әдептіліктен, көмек 

көрсетуден тұрады. Көбінесе жеткіншектер топтарында өзімшілдік, өз сөзінде тұрмау, 

достарын айырбастау, бұйрық беруге ұмтылу, достарының ойларымен келісмпеушілік ортаға 

салынады.  



329 

 

Жеткіншектердің топтарында қарым-қатынас лидері анықталады. Қызығушылық пен 

істер арасындағы ұқсастық жеткіншектің достық жақындасуының маңызды факторы болып 

табылады. Кейде досына деген көзқарас онымен достасу арманы, оның іске деген 

қызығушылығын тудырады. Осының нәтижесінде жеткіншекте жаңа қызығушылық пайда 

болады. Досы жеткіншекке үлгі болады. Ол да сондай болуға ұмтылады.  

Жетінші-сегізінші сыныптардағы қыз балалар мен ер балалар арасында романтикалық 

қарым-қатынас пайда болып, бір-біріне хат жазып, бірге қыдырып, киноға бара бастайды. 

Жеткіншектер арасында мұндай қарым-қатынастарда олар жақсы болуға ұмтылады. Мұндай 

жаста көп балалар өз тәрбиесіне өзі көңіл бөле бастайды. Ерте жастық шақта жеткіншектер 

өздерінің құрбыларымен және үлкен кісілермен бір-бірінен бөлек тәуелсіз қарым-қатынас 

орнайды. Құрбылармен қарым-қатынас өз кезегінде достық қарым-қатынасқа, ал 

үлкендермен – жеке және жұмыстық қатынасқа бөлінеді. Жеткіншектік кезеңге қарағанда 

осы қарым-қатынас жүйесі ерте жастық шақта күрделірек болады. Бұл жерде үлкен сынып 

балалары әртүрлі әлеуметтік роль атқара бастайды. Жас балалар мен қыздар қатынасын 

әртүрлі қатынастар бұл кезде балалық қасиеттер жоғалта бастап, үлкен кісілер арасында 

орын алатын қарым-қатынас орнай бастайды.  

Ал осылардың негізі болып, екі жақтық сыйластық пен тең құқылық орын алады. 

Жастық шақта тұлғаралық қарым-қатынас жеткіншектік кезеңге қарағанда күрделірек, бұнда 

уақттың көбі құрбылармен қарым-қатынасқа кетеді. Бозбалалар мен қыздардың жақын 

құрбылары сыйға ие болады. Ал қалған жай құрбылармен жолдастық немесе таныстық 

қатынаста болады. Балалық шақтағы құрбылар мен өзара қатынас адамның болашақтағы 

психологиялық жақсылығымен байланысты екенін психологтар анықтаған [5]. 

Жас жеткіншектің қарым-қатынас жасаудың екі саласы тән – үлкендермен қарым-

қатынас және құрбылармен қарым-қатынас.Оның тұлғалық қалыптасуында  осы екі саланың 

рольдері әр түрлі. 

Бірінші салада жеткіншек баланың қоғамдық маңызды критерийлерін меңгереді, мінез-

құлықтың  мақсаты мен түрткісін сондай-ақ әрекет тәсілдерімен қоршағанақиқат нәтижесінің 

тәсілдерін меңгеріп, басқарушы ролін атқарады. Ал екінші  салада ол өзімен тең 

дәрежедегілермен  бетпе-бет  соқтығысып,  проблемаларға  соқтығысады, яғни  құлықтылық 

және этика  проблемаларымен үлкендермен  қарым-қатынас кезінде  ол жолдастық қатынаста 

болса кішкентай  қалпында болады. Яғни бағынушы ретінде, бұл қалыпта  құлықтық-

этикалық нормалардың барлығы тәжірибеде меңгерілген жоқ, тек қана құрбылармен 

қатынаста  ол белгісі бойынша  формальді түрде тең дәрежеде болады.  

Жеткіншек үшін жолдастарымен қатынас ерекше маңыздылыққа ие болады.  Достар-

жолдастар жеткіншек өміріне  маңызды табиғи орта.  Ол осы жолдастары арасынан еліктеуге 

болатын  үлгіні таңдап,  сол деңгейге жетуге ұмтылады. Құрбылармен қарым-қатынас жасау 

ролі жеткіншек өмірінде  сөзсіз өте биік.  Бірақта сонымен қатар  оның формалары мен 

мазмұны, сипаты мен тәсілі – жеткіншектің  үлкендермен қалыптасатын қатынастармен 

анықталады. Жеткіншектер үлкендер сияқты болуға тырысады,  ол оның құқығы мен 

мүмкіншілігіне ие болғысы келеді. Осы жеткіншектің дамуының соңғы қорытындысы сол, 

ол үнемі үлкенмен теңескісі келеді. Бірлескен іс-әрекетте үлкендер жеткіншектің тұлға 

ретінде қалыптасуына мүмкіндікке жетеді. Сондықтан жеткіншекпен қатынаста дұрыс 

позицияны тауып алу өте қажет.  

Ата-аналарды жас жеткіншекпен қандай қатынас  орнатуды алаңдатады. Бәрімізге 

белгілі ешқандай беделсіз тәрбие мүмкін емес.  

Ересек міндеті – жеткіншекпен бірге болу. Ал бұл – дәл уақытта оған көмекке келу, 

кеңес беру, ақыл қосу, ал қажеттілік туса, оның өміріне белсенді араласу. Ересектің бірге 

болуы, яғни жеткіншекте сенімді және тәжірибелі достық болуы. Жас жеткіншек дамуының 

негізгі тенденцияларын, индивидуалды ерекшеліктерін білу, ата-анаға өз баласымен нақты 

өзара әрекеттің әдісі мен құралдарын табуға, өзара әрекеттің дұрыс формаларын таңдауға 

көмектеседі. Мынаны ескерген жөн, әр жеткіншек - әр түрлі факторлар әсерінен 

қалыптасатын тұлға. Ата-аналардың басты тәрбиелеу жұмысы - өтпелі кезеңде 
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қиындықтарды жеңуге көмектесу. Мұнда ересек көп нәрсені мақсат-бағдарлы істейді, яғни 

негізгі психологиялық ерекшеліктерді есепке алады [6]. 

Жеткіншекті есеюге көмектесу – бұл оның тұлғасының гармониялық дамуына қамқор 

жасау: оның танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру, қабілеттерін дамыту, 

құлықтылық саласын тәрбиелеу, физикалық дамыту. Жеткіншекке өз бетімен кітаппен 

жұмысқа, оқулыққа деген дағдыларын меңгеруге көмектесу, сондай-ақ, білімге деген 

ұмтылысты ояту – ата-аналар үшін күшті міндет [7]. 

Қатарластарымен және құрбыларымен қарым-қатынас жеткіншектерде 

қызығушылықтары сияқты эмоционалды болып келеді. Осы периодта жетекші іс-әрекет 

интимді-тұлғалық қарым-қатынас болып табылады, неғұрлым мазмұнды және терең қарым-

қатынас достық қатынастарда болуы мүмкін. Жеткіншек достық – күрделі үнемі қайшы 

құбылыс. Жеткіншек үнемі жақын, адал дос табуға ұмтылады. Әдетте ол достан ұқсастық 

іздейді, тыңдай білетін және сезіне білетін дос өзіндік психотерапевт болады. Дос тек қана 

көмектесіп қоймай, сонымен қатар қиындықтарды жеңуге де көмектеседі. Егер де өз 

мәселесімен, өз ісімен бос емес болған дос, зейін қабылдаса, немесе жағдайды кері бағаласа, 

онда қатынас жойылуы мүмкін. Сонда жеткіншек өзін жалғыз сезініп, өзін сүйетін әрі 

бағалайтын идеал табуға ұмтылады [8]. 

Қарым-қатынас мәселелері осылайша жан-жақты қарастырылғанымен оның этникалық 

жақтарын зерттеу теория мен тәжірибеде әлі де болса,  жеткіліксіз. Ал қазақ 

жеткіншектерінің қарым-қатынас саласын ұлттық құндылықтар негізінде жетілдіру, 

әлеуметтік ортаға, статусқа байланысты зерттеулер  әлі күнге дейін  жоқтың қасы. Зерттеудің 

айрықша маңызды жайты: қарым-қатынастың себептілігін  (детерминттілігін), яғни адам 

психикасын, оның дамуын  психикалық тұрғыдан дұрыс қалыптастыру, дамуды  психикалық 

коррекциялау және реабилитациялау міндеттерін шешуде  қарым-қатынастың  әрі құралы, 

әрі мақсаты болып табылатындығы. 
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Лечебная физкультура (ЛФК) – это необходимая составляющая профилактики и 

лечения заболеваний органов дыхания. ЛФК поддерживает нормальную жизнедеятельность 

и улучшает общее состояние организма. А если гимнастика регулярна, то укрепляется 

иммунитет и человек заболевает реже. Особенно важно использовать ЛФК при лечении 

хронических заболеваний органов дыхания, которые трудно вылечить медикаментозной и 

другой терапией. Лечебная физическая культура играет важную роль при проведении 

комплексной терапии заболеваний органов дыхания. Она строится индивидуально с учетом 
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характера основного процесса и его патогенетических механизмов, осложнений и 

сопутствующих заболеваний. 

Лечебное действие физических упражнений при заболеваниях дыхательного аппарата 

основывается, прежде всего, на возможности произвольного регулирования глубины и 

частоты дыхания, его задержки и форсирования. С помощью специальных статистических и 

динамических дыхательных упражнений можно переводить поверхностное дыхание на более 

глубокое, удлинять или укорачивать фазы вдоха и выдоха, улучшать ритм дыхания, 

увеличивать вентиляцию легких. Занятия лечебной гимнастикой при рациональном 

сочетании общеукрепляющих физических упражнений со специальными дыхательными 

упражнениями и разными фазами дыхания усиливают кровообращение в легких и этим 

способствуют более быстрому и полному рассасыванию инфильтратов и экссудата в легких 

и в плевральной полости, предупреждению образования в ней спаек и других включение 

лечебной гимнастики в комплексное лечение острых заболеваний органов дыхания 

значительно увеличивает его эффективность и сохраняет у больных в дальнейшем 

работоспособность. При хронических заболеваниях легких с помощью физических 

упражнений можно добиться нормализации нарушенной дыхательной функции. 

При заболеваниях легких происходит нарушение функций внешнего дыхания в связи с 

ухудшением эластичности тканей легких, нарушением нормального газообмена между 

кровью и альвеолярным воздухом, уменьшением бронхиальной проводимости. Это 

последнее обусловлено спазмом бронхов, утолщением их стенок, механической закупоркой 

при повышенном выделении мокроты. 

Задачи ЛФК: 

оказать общеукрепляющее воздействие на все органы и системы организма; 

улучшить функцию внешнего дыхания, способствуя овладению методикой управления 

дыханием; 

уменьшить интоксикацию, стимулировать иммунные процессы; 

ускорить рассасывание при воспалительных процессах; 

уменьшить проявление бронхоспазма; 

увеличить отделение мокроты; 

Основы методики ЛФК при заболеваниях легких. 

В занятиях ЛФК (лечебная гимнастика, массаж) при заболеваниях органов дыхания 

применяют общетонизирующие и специальные (в том числе дыхательные) упражнения.  

Общетонизирующие упражнения, улучшая функцию всех органов и систем, активизируют 

дыхание. Для стимуляции функции дыхательного аппарата используют упражнения 

умеренной и большой интенсивности. Если эта стимуляция не показана, применяют 

упражнения малой интенсивности. Выполнение упражнений в быстром темпе приводит к 

увеличению частоты дыхания и легочной вентиляции, сопровождается усиленным 

вымыванием углекислоты (гиперкапнией) и отрицательно влияет на работоспособность. 

 Специальные упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают 

подвижность грудной клетки и диафрагмы, способствуют растягиванию плевральных спаек, 

выведению мокроты, уменьшению застойных явлений в легких, совершенствуют механизм 

дыхания и координацию дыхания и движений. Толчкообразный выдох и дренажные 

исходные положения способствуют выведению из дыхательных путей мокроты и гноя. При 

сохранной эластичности легочной ткани для улучшения легочной вентиляции применяют 

упражнения с удлиненным выдохом, способствующие увеличению подвижности грудной 

клетки и диафрагмы.[1,с.236] 

При выполнении специальных упражнений во время вдоха под воздействием 

дыхательных мышц происходит расширение грудной клетки в переднезаднем, фронтальном 

и вертикальном направлениях. Поскольку вентиляция осуществляется неравномерно, больше 

всего воздуха поступает в части легкого, прилегающие к наиболее подвижным участкам 

грудной клетки и диафрагмы, хуже вентилируются верхушки легких и отделы, 

расположенные вблизи корня легкого. При выполнении упражнений в исходное положение 
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лежа на спине ухудшается вент иляция в задних отделах легких, а в исходном положении 

лежа на боку почти исключаются движения нижних ребер. 

Физические упражнения предъявляют повышенные требования к аппарату дыхания, 

вызывая усиление легочной вентиляции, т.е. увеличивают количество вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Чем большую работу совершает человек, тем больше кислорода 

потребляют работающие органы. 

В состоянии относительного покоя величина легочной вентиляции равна в среднем 6-7 

л/мин. При этом человек производит 14-18 дыхательных движений в минуту. При умеренной 

физической деятельности легочная вентиляция несколько увеличивается за счет углубления 

пихания без значительного его учащения. Увеличивается подвижность грудной клетки и 

диафрагмы. 

Под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями функция дыхания в 

целом улучшается, жизненная емкость легких увеличивается, дыхание урежается и 

углубляется. 

Основная задача лечебной физической культуры при болезнях органов дыхания 

направлена на улучшение дыхательной функции, укрепление дыхательной мускулатуры, 

уменьшение застойных явлений в легких. 

Специальные дыхательные упражнения, способствующие выдоху 

 

 
 

В качестве исходного положения при занятиях физическими упражнениями больных с 

заболеваниями органов дыхания используется положение лежа, стоя и сидя.[2,с.122] 

Лечебная физкультура при респираторных аллергозах. Лечебная физическая культура 

(ЛФК) в комплексном лечении респираторных аллергозов играет важную роль, активизируя 

восстановление нормальной реактивности больных, обеспечивая неспецифическую де-

сенсибилизацию, способствуя выработке компенсаторных, резервных и защитных 
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механизмов, тканевой и общей сопротивляемости детского организма к действию 

повреждающих факторов. Лечебная физическая культура (ЛФК) проводится при всех 

клинических формах респираторных аллергозов, на всех этапах их лечения. В методике ведущее 

место занимает повышение толерантности к физической нагрузке путем постепенной 

тренировки, обеспечиваемой подбором общеразвивающих и прикладных упражнений в 

достаточной дозировке. 

Также существуют санитарно-гигиенические условия проведения занятий в 

помещении: 

-воздух не должен быть загрязнен(особенно частичками пыли) 

-воздух в помещении не должен быть чрезмерно увлажненным  

- в помещении должна быть средне допустимая температура воздуха[3,с.435] 

1)  Сидя, ноги на ширине плеч, ступни на полу, руки опущены.Поднять руки вверх, 

положить кисти на колени и скользить ими к носкам. Повторить 2-4 раза. Темп медленный. 

Дыхание свободное. 

2) Повернуть туловище направо и без остановки налево. Повторить по 2-4 раза в 

каждую сторону. Темп медленный. Дыхание свободное. 

3) Поднять плечи вверх – вдох, опустить – выдох. Повторить 3 раза. Темп медленный. 

4) Сидя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Поднять согнутую в колене правую 

ногу и руками прижать ее к груди, затем вернуться в и.п. То же левой ногой. Повторить по 2-

4 раза каждой ногой. Темп средний. Дыхание свободное. 

5)  Руки опущены. Наклониться максимально вперед, сгибаясь в тазобедренных 

суставах и одновременно поднять руки вверх назад, затем вернуться в и.п. Повторить 2-6 раз. 

Темп средний. Дыхание свободное. 

6) Сидя, ноги на ширине плеч. Поднять руки через стороны вверх, соединить ладони 

тыльными сторонами вместе – вдох, опустить– выдох. Повторить 3 раза. Темп медленный. 

7) Стоя, ноги на ширине плеч, в руках резиновый мяч. Поднять мяч над головой, 

прогнуться и опустить к носкам ног. Повторить 2-4 раза. Темп медленный. Дыхание 

свободное. 

8) Стоя, руки с мячом подняты над головой. Круговые движения туловищем по часовой 

и против часовой стрелки. Повторить по 4-6 раз в каждую сторону. Темп средний. Дыхание 

свободное. 

9) Опустить руки с мячом к правому колену, наклонив туловище вправо – выдох, 

вернуться в и.п. – вдох. То же в левую сторону. Повторить по 2 раза в каждую сторону. Темп 

медленный. 

10) Стоя, руки вдоль туловища. Наклониться вправо, скользя правой рукой по 

туловищу вниз, а левой – вверх к подмышечной впадине. Тоже в другую сторону. Повторить 

2-4 раза. Темп средний.Дыхание свободное. 

11) Стоя, в опущенных руках палка. Присесть, поднимая палку перед грудью – выдох, 

встать – вдох. Повторить 2-4 раза. Темп медленный. 

12) Стоя, палка зажата сзади в локтевых суставах. Наклоняться вправо, влево. 

Повторить по 4-6 раз. Темп средний. Дыхание свободное. 

13) Спокойная ходьба 1-2 мин., полностью расслабь мышцы рук и туловища.[4,с.111] 

Повышение сопротивляемости тканей органов дыхания, восстановление нарушенного 

гомеостаза могут быть обеспечены улучшением трофики, достигаемой физическими 

упражнениями для мышц грудной клетки, верхних конечностей, дыхательной мускулатуры. 

Эти упражнения могут проводиться в сочетании с избирательным массажем грудной клетки. 

Применяются также упражнения по обучению навыку полного дыхания, дренажные 

упражнения. Формы лечебной физкультуры выбирают в зависимости от возможностей 

лечебного учреждения, в соответствии с лечебно-охранительным режимом. Важное место в 

комплексном лечении респираторных аллергозов занимает закаливание естественными 

факторами природы. Закаливание оказывается особенно эффективным в сочетании с 

систематически применяемыми другими средствами: воздушными ваннами с утренней 
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гимнастикой, водными процедурами со специальными занятиями и т. д. В лечебных 

учреждениях и санаториях следует стремиться к проведению лечебной физкультуры на све-

жем воздухе, используя веранды, специально оборудованные площадки. До снятия с учета 

ребята, посещающие школу, занимаются физической культурой (ЛФК) в специальной 

медицинской группе. Вопрос о переводе в подготовительную, основную группу и допуске к 

занятиям спортом решается индивидуально.[5,c.321] 

Лечебная физическая культура противопоказана в острой стадии большинства 

заболеваний, при тяжелом течении хронических заболеваний, при злокачественных опухолях 

мышц. 

Противопоказаниями к применению лечебной физкультуры являются: 

1. Общее тяжелое состояние больного. 

2. Опасность внутреннего кровотечения. 

3. Нестерпимая боль при выполнении физических упражнений. 

Основная задача лечебной физической культуры при болезнях органов дыхания 

направлена на улучшение дыхательной функции, укрепление дыхательной мускулатуры, 

уменьшение застойных явлений в легких.Средства ЛФК возбуждая дыхательные центры, 

способствуют улучшению вентиляции и газообмена. Под влиянием лечебной гимнастики и 

массажа повышается общий тонус, и улучшаются психологическое состояние больного, 

функции центральной нервной системы, улучшаются нервные процессы в коре больших 

полушарий головного мозга и взаимодействие коры и подкорки; активизируются защитные 

силы организма; создается оптимальный фон для использования всех лечебных факторов. 

Занятия лечебной гимнастикой при рациональном сочетании общеукрепляющих физических 

упражнений со специальными дыхательными упражнениями и разными фазами дыхания 

усиливают кровообращение в легких и этим способствуют более быстрому и полному 

рассасыванию инфильтратов и экссудата в легких и в плевральной полости, 

предупреждению образования в ней спаек и других включение лечебной гимнастики в 

комплексное лечение острых заболеваний органов дыхания значительно увеличивает его 

эффективность и сохраняет у больных в дальнейшем работоспособность. При хронических 

заболеваниях легких с помощью физических упражнений можно добиться нормализации 

нарушенной дыхательной функции. 
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ӘОЖ 159.922.8 

ТУРАРОВ С.Қ., ИГІБАЕВА А.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІНІҢ ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ДАМУЫН 

ЖЕТІЛДІРУДЕГІ МАҢЫЗЫ 

 

Өркениетті елу елдің қатарына қосылу мақсатын жүзеге асыруға кіріскен Қазақстан 

үшін халқымыздың ұлттық сана-сезімін, құндылықтарын, мәдени мұрасын бағалай білетін, 

қазіргі әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастарға, заманауи талаптарға сай білімді, 

білікті рухани-адамгершілік қасиеттері биік, дара тұлғаны, құзіретті маманды тәрбиелеу ең 

өзекті мәселелер қатарына жатады. Қоғам өмірін демократияландыру мен ізгілендіру 

бағытындағы түбегейлі өзгерістерге байланысты кәсіби білім беру сапасына, тәрбиелік 
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деңгейіне жаңа талаптар қойылуда. Қазақстанда да,  сонымен қатар әлемдік деңгейде оқыту, 

тәрбиелеу, кәсіби даярлау мәселелеріне толассыз назар аударылуда. Солардың айғағы: 

«Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің басты міндеті-жеке 

тұлғаның ұлттық, жалпыадамзаттық, рухани-адамгершілік  құндылықтардың, ғылым мен 

практиканың жетістіктері негізінде қалыптастыру, дамыту және кәсіби тұрғыдан жетілдіру»,- 

деп көрсетілуі қарастырылып отырған тақырыптың өзектілігін айқындай түседі [1].   

Оқытудың арнайы формаларын, әдістері мен тәсілдерін айқындайтын  психологиялық   

нұсқауларының жиынтығын педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың  әдістемелік аспабы. 

Берілген мәселенің түрлі аспектілері көптеген зертеулердің өзегі бола отырып, қазіргі 

кезде тұлғаның шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерінің даму міндеттерін 

шешудің жаңа бағыттарының қажеттілігін көрсетеді.  

Бұл міндеттерді жүзеге асыруда 2001-2010 жылдар аралығында Қазақстан 

Республикасының 184 білім беру мекемелерінде экспермент ретінде енгіліп [2], өзінің 

нәтижелігін көрсету арқасында 2010-2011 оқу жылында  ҚР білім беру министрлігінің 2010 

жылғы 18 ақпандағы № 71 бұйрығына [3]сәйкес жалпы білім беру мекемелерінде міндетті 

пән ретінде енгізілген «Өзін-өзі тану» пәнінің рөлі ерекше.  

«Өзін-өзі тану» пәні руханилыққа негізделген, жаңа құндылықтар жүйесіне көшу 

арқылы білім берудің дүниетанымдылық аспектісін өзгертуге қабілетті. 

Қазақстан Республикасының оқу-тәрбие мекемелерінің оқу-тәрбие үдерісіне «Өзін-өзі 

тану» пәнін ендіруді қамтамасыз етуде маңызды үлес қосқан және осы курсты әдістемелік 

тұрғыдан негіздеген мемлекет қайраткерлері мен ғалымдар С.А. Назарбаева, 

Ш.К. Беркімбаева, К.Н. Шамшидинова, Б.А. Альмухамбетов, Б.К. Дамитов, 

Х.Т. Шерьязданова, К.Ж. Қожахметова, М.Ш. Хасанов, А.Н. Нысанбаев, Б.К. Кудышева, 

Г.И. Калиева, Т.А. Левченко, Г.Г. Соловьева, М.Ж. Джадрина т.б. болды [4]. 

Педагогикалық практикада «Өзін-өзі тану» пәнінің бағдарламасын енгізуде оқу 

мекемелерінің және білім беру жүйесінің жалпы ұйымдастырушылық, жеке, әдістемелік, 

басқарушылық дайындығын, әрі оған арнайы педагогикалық кадрлар дайындығын 

болжайды. 

Тұлғаның өзіндік сана-сезімі мен өзін-өзі тәрбиелеу мәселелері педагогиканың көрнекті 

өкілдері: Ы.Алтынсарин, Ш.Уалиханов, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбергенов, Х.Досмухамедұлы, 

М.Жұмабаев, М.Дулатов, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, К.Д.Ушинский, 

В.А.Сухомлинский, т.б. еңбектерінде жан-жақты қарастырылған. Сара Алпысқызының: 

«Руханияттың кәусар бастауына апаратын жолды іздеу-бүгінгі таңдағы... баршамыздың 

басты міндетіміз...қаласаңыз оны адам туралы білімдер көмбесіне апаратын жол деп те 

атауға болады»,- деген сөзі бәрімізге үлкен жауапкершілік жүктейді [4, б. 8].  

Қазіргі Қазақстандағы көпұлтты мектептерде көп мәдениеттілік, демократиялық, 

адамгершілік пен толеранттықлық мектебі қалыптасуда. Сондықтан олардың оқу-тәрбие 

үрдісінде өзіндік ерекшеліктері болады [5].  

Сапалы білім еліміздің болашағына қызмет ету үшін болашақ қоғам мүшелерінің 

бойында адамгершілік-рухани қасиеттердің ерекше орын алуы аса маңызды. Сол себептен 

«Өзін-өзі тану» бағдарламасы балаларды ізгілікке үйретіп, тәрбиелеудің ең тиімді 

жолдарының бірі болып табылады. «Өзін-өзі тану» бағдарламасының оқу-әдістемелік кешені 

балалардың ойы мен ары таза қоғам мүшелері етіп тәрбиелейді [6].  

Еліміздің бірінші ханымы С. Назарбаеваның жеткіншек тәрбиесіне деген 

жанашырлығы, еліміздің болашағына деген зор сенімі қоғамның дамуына қарай болашақ 

«Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» ұрпақтың 

қалыптасуына көңіл бөлуі «Өзін-өзі тану» пәнінің үздіксіз білім беру жүйесіндегі 

тұжырымдамасы, олардың негізінде дайындалуда. Оның пән ретіндегі мектептегі орны жеке 

тұлғаның бойында рухани-адамгершілік қасиеттердің қалыптасып, дамуын қамтамасыз 

етумен, адамзаттың табиғатпен үйлесімділікте дамуын сезіндірумен айқындалады.Бұл жеке 

тұлғаның рухани-адамгершілігін дамытуда, оның бойында жалпы адамзаттық 

құндылықтарды қалыптастыруда ең маңызды пән адамгершілік тәрбиелеуді негізгі қарым-
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қатынас жасау мен дүниетанудың құралдары баланың зердесі мен шығармашылықты 

дамытудың арнасы. Пән арқылы оқушы қоршаған ортаны таниды, ұлттық мәдениетті, дүние-

танымды сезіне бастайды, сөйлеу машығында оқушының өзіндік қарасы қалыптасады [7].  

«Өзін-өзі тану» бағдарламасының тұжырымдамасын айқындайтын басым бағыттары: - 

балаға өзінің қажеті мен мүмкіндігін, қабілетін сезіндірудің әлеуметтендіру аясында жеке 

тұлғасының үйесімді дамуын қамтамасыз ету; - мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі тану 

үрдісін ұйымдастру барысында этномәдени ұстамының сәйкестлігін жүзеге асыру; - заман 

ағымына орай, бүгінгі таңдағы балалардың танымдық қызығушылығына сәйкес білім 

мазмұнын анықтау [8].  

Заман табына байланысты бұл сабақ адам бойында адамгершілік, қарым-қатынастарда 

өзін дұрыс ұстай білуді, өзін өзі тәрбиелей алуға, рухани бай қасиетін қалыптастырумен қоса 

ата- анасымен, қоршаған орта мен ересектер арасында дұрыс қарым-қатынас жасай алуға 

дағдыланып, әрі жағымды әсер ете алу арқылы өз ойына жете білуі мен қоршаған ортаға әсер 

ету жолдары қарастырылады. Сабақтың негізгі мақсаты – баланың қоршаған ортамен ізгілік 

қатынастын орнату мен өзіндік көзқарасының қалыптасуына ықпал жасау. Пән арқылы 

қабылдау баланың: қоршаған орта туралы түсінігі кеңейеді, алған білімінің тәжірибеде 

қолдануға үйренеді; өзіне өзі бақылау жасап өз ісіне баға беруді үйренеді; өзінің көңіл күйін 

сезініп, айналасымен жақсы қарым-қатынас жасауға дағдыланады. Осының бәрі қазіргі 

заманның білімге қойылған талабы. Өтетін сабақтарды мазмұнды, жан-жақты танымды 

болғандықтан балалар қызығушылықпен қатысады. Біздің тәжірибелі ұстаздарымыз өзінің 

шығармашылығымен, шеберлігімен, мейірімділігімен әр баланың ішкі жан-дүниесін ашып, 

өзіне деген сенімділігін нығайтып, бойларына ізгілік, әдептілік жайлы психологиялық 

жағдай туғызады. Сабақтың бұл кзеңінде баланың көңіл-күйіне әсер етуі қиялдауы, әуенді 

сезінуі, түсінуіне әрекет жасап, ерекше мағына береді [9].  

Бүгінгі күні «Өзін-өзі тану» курсын оқыту тәрбие теориясының жаңа негізін құрайтын 

іштен тазарып пендешілік санамызды және ойлау қабілетімізді арттыру арқылы, дүниенің 

қыр-сырына көз жеткізе алатын, жалпы маңызы өте зор интегративті, қызықты, күрделі, 

инвариантты ізденіс жолындағы пән. Бұл пән арқылы руханилығымызды байытып шын 

көңілден, ақ жүректен, аялы алақанмен айтылға бір ауыз жылы сөздің өзі неге тұрады 

десеңізші! Өзіңді бір қуанышты, көтеріңкі сезінесің. Мұнда әр адамның жан дүниесіне 

сергектікпен үнілуімен қоршаған орта мен қоғамдық құбылыстардың заңдылықтардың 

ұғыну үшін әр адам, алдымен өзін-өзі тануы үлкен рөл атқарады. Бұл пәнді меңгеруде әр жас 

өзін сынай, бағалай білуі арқылы айналасындағыларға мейірім, шапағат шашып, 

адамгершлік қасиеттерді ойына дарытудың жөні бөлек екеніне көз жеткізеді [10].  

Мұғалімнің негізгі басты мақсаты - рухани бай, іздемпаз, адамгершілігі мол адамды 

қалыптастыру болып табылады. Қазіргі заманғы мұғалімдер информатор, бақылаушы, 

тексеруші, жазалаушы қызметін тастап, керісінше ізденуші, зерттеуші, технолог, 

өнертапқыш, шығармашылықпен жұмыс істейтін жаңашыл болу керек. Оқушыны субъект 

ретінде қарастырып, оның өзін-өзі тануына жол ашу, жеке тұлға бойындағы қасиетті дамыту, 

«Мен» менталитетін қалыптастыру, білім мен тәрбиені жеке тұлғаға қарай бағыттау-бүгінгі 

таңдағы мұғалімінің кезек күттірмейтін қасиетті міндеті. Мұғалімінің өзі жеке тұлғаға 

көтерілмей, мұндай зор мақсатқа жетуі мүмкін емес [11] .  

«Өзін-өзі тану» пәні психология, социология, философия, педагогика, этика, эстетика 

және т.б. ғылымдармен тығыздылығын айтуға болады. Осының ішінде ең қажетті ғылым - 

психологиямен тығыз байланысты. Сабақ барысында мұғалім әр баланың мінез-құлқы, 

өмірге деген қызығушылығын байқап оқушыларды зерттейді. «Өзін-өзі тану» сабағында 

баланың мүмкіндігін ашу көзделеді. Егемендік алып, етек басын жинай бастаған 

мемлекетімізге тұлғасы үйлесімді, өз ойын ашық айта алатын, ұлттық- 98 «Инновационное 

развитие и востребованность науки в современном Казахстане» патриоттық сезімі бар жас 

ұрпақ қажет. Қазақ және аралас мектептерінде арналған жоба бағдарламасының салмағы 

қомақты, ұлттық мүдде басым болуы керек [12].  

Оқушылардың өзін-өзі бағалауы, танымдық қызығушылығы артып, адамдар 
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арасындағы қарым-қатынас өсіп, өзекті мәселелерді шеше білуі, ұйымдастырушылық 

қабілетін дамып, көру арқылы мәселелерге сыни көзбен қарауға дағдыланады. 

Мемлекетіміздің ұлттық дәстүр, әдет-ғұрыптарын білмеген адам қалай елінің патриоты бола 

алады? Міне сондықтан да, мемлекетіміздің тәрбиелі азаматтарын шығару, тікелей 

мұғалімдерге байланысты. Елімізде болып жатқан саяси-әлеусеттік, мәдени-этникалық, 

экономикалық өзгерістер халыққа білім беру мен тәрбие ісінің мазмұнын түбегейлі 

өзгертуде. Қазіргі кезеңде қоғамдағы ізгілікке, руханинилыққа бетбұрыс және оқу-тәрбие 

жұмысын оқушы жанына түсетіндей етіп талабы туындап отыр [13].  

Адам жеке тұлға болып қалыптасу жолында әрқашан өз бетінше іздену қажет. Егер 

адамдар өмір бойы өз беттерінше ізденулерін тоқтатпаса, өзін де және қоршаған ортаны да 

руханилыққа толықтырып отырады. Бұдан адамдардың бойында адамгершіліктік , 

жауапкершіліктік, еліне-жеріне деген патриоттық сезімімен қарайтын тұлға дамиды деген 

сенімдемін. Бұл пән қазіргі заманда өте қажетті болып саналады. Әрі адамды өз бетінше 

шығармашылыққа итермелейді. Оқушылар үшін де бұл сабақ үлкен қызығушылық 

тудырады. Бұл сабақта ең бастысы өзін-өзі сыйлауға үйретеді. Ал өзін-өзі сыйлаған адамды 

жеке тұлғаға жатқызуға болады.  

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Әбенбаев С., Ахметова Г., Әбенбаева И. Дәстүрлі емес сабақ турасында //Мектептегі шетел тілі. –

Алматы: 2003, №2, 11-16 б. 

2. Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. пособие.-М., 1998. 

−509 с. 

3. Сластенин В.А., Руденко Н.Г. О современных подходах к подготовке учителя // Педагог. -1997. -№3 // 

http://www:bspu.altai.su. 

4. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность.  М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 576 с.  

5. А. Майемер. Көпұлтты жалпы білім беретін мектептердегі мұғалімнің кәсіби біліктілік ерекшеліктері. 

//Білім. №2. 2007. 17 бет.  

6. С.Д. Қалманбаева. «Өзін-өзі тану» пәнін мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына енгізу іс 

тәжірибесінен. //Өзіндік таным. № 5-6, 2006 ж. 21 бет. 

7. Игенбаева Б. //«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың өзіндік ерекшеліктері. «Өзіндік таным». №4, 2003 ж. 

21-22 бет.  

8. Өтебаева Г. Балабақшадағы «өзін-өзі тану». //Өзіндік таным. №2, 2004 ж. 26-27 бет.  

9. Берікболова Г. Өзін-өзі тану курсының психологияның көзқарасы. Өзіндік таным. №2, 2006 ж. 27 бет.  

10. ОспановаЗ. Студенттердің өзін-өзі тану уралы ойлары. «Өзіндік таным». №1, 2006 ж. 12 бет. 

11. БітібаеваҚ. Мұғалім-мектептің жүрегі. //Білім. №3. 2004. 48 бет. 

12. Ерменбекова Ф. Өзіндік танымның өзекті мәселелері. //Өзін өзі тану. №5-6, 12 бет. 

13. Ж.Д.Жұмабекова. Дамыта оқыту технологиясы-тілдік құзыретті жетілдірудің негізі. //Білім 

.№2.2004.51-52 беттер 

 

 

УДК  577:796 

ТУСТУБАЕВА Ш.Т., ШМАКОВА Т.П. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ  ОПТИМАЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ОРГАНИЗМА 

 

Пища является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Как 

отмечал И. П. Павлов, «пища олицетворяет жизненный процесс во всем его объеме и 

представляет ту древнейшую связь, которая соединяет все живое, в том числе и человека, с 

окружающей природой. Получая пищу, человек не только удовлетворяет чувство голода, но 

и получает удовольствие». Именно с пищей человек получает практически все необходимые 

вещества для нормальной жизнедеятельности, выполнения работы и других социальных 

действий. От правильного питания зависят жизнеспособность, работоспособность и 

устойчивость организма к воздействиям внешней среды. Питание должно обеспечивать 

http://www:bspu.altai.su
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снабжение организма питательными веществами, за счет которых происходит 

восстановление веществ, израсходованных им в процессе жизнедеятельности, — 

энергетический обмен веществ; восстановление израсходованных и синтез новых клеточных 

элементов, т.е. обеспечивать пластический процесс, а также откладывание запасных веществ 

в тканях (жира — в жировой ткани, гликогена — в печени). 

   Пища современного человека очень разнообразна по составу. Чтобы обеспечить 

организм человека всеми необходимыми пищевыми веществами (а их более 600), его рацион 

должен содержать примерно 32 наименования различных продуктов питания: хлеб, мясо, 

рыба, молоко, овощи, фрукты, зелень, крупы, растительные масла и многое 

другое.Энергетическая ценность продуктов питания определяется их составом.Белки и жиры 

(4 ккал- 16,747 Дж), является  основными  источниками энергии для организма, остальные 

пищевые вещества источниками энергии не являются.  

Белки  занимают важнейшее место в живом организме как по содержанию в клетке (не 

менее 45% сухой массы), так и по значению в процессах жизнедеятельности. Средняя 

суточная потребность в белке определена в количестве от 80-100 г/сутки. Белки состоят из 20 

аминокислот. Некоторые аминокислоты не могут синтезироваться в организме. Они 

получили название незаменимых. Для взрослого человека может быть принята следующая 

формула сбалансированности незаменимых аминокислот (количество граммов в сутки): 

триптофана — 1, лейцина — 4-6, изолейцина — 3-4, треонина — 2-3, лизина — 3-5, 

метионина — 2-4, фенилаланина — 2-4, валина — 3-4 (см. табл. 1). Так,  незаменимые 

аминокислоты взрослый  человек  получает с пищей. (см.табл.2) 

 

Таблица 1. Формула сбалансированного питания для мужчин, имеющих физическую  

нагрузку более 4 раз в неделю   (А. А. Покровский - 1992) 

Пищевые вещества 
Суточная 

потребность 

 

Пищевые вещества 
Суточная 

потребность 

Жидкость  на кг веса  

в  том числе: 

питьевая вода на кг веса  

 

50 мл 

 

30 мл  

Минеральные вещества : 

мг 

кальций 

фосфор 

натрий 

калий 

хлориды 

магний 

железо 

цинк 

марганец 

хром 

медь 

кобальт 

молибден 

селен 

фториды 

йодиды 

 

800-1000 

1000-1500 

4000-6000 

2500-5000 

5000-7000 

300-500 

10-18 

10-15 

5-10 

0,2-0,25 

2 

0,1-0,2 

0,5 

0,5 

0,5-1,0 

0,1-0,2 

Белки, г 

в том числе животные 

80-100 

30-60 

Незаменимые аминокислоты: г 

триптофан 

лейцин 

изолейцин 

валин 

треонин 

лизин 

метионин 

фенилаланин 

 

1 

4-6 

3-4 

3-4 

2-3 

3-5 

2-4 

2-4 

Заменимые аминокислоты: г 

гистидин 

цистин 

тирозин 

аланин 

серин 

глутаминовая кислота 

аспарагиновая кислота 

пролин 

гликокол 

 

1,5-2 

2-3 

3-4 

3 

3 

16 

6 

5 

3 

Витамины : мг 

С (аскорбиновая кислота) 

В1 (тиамин) 

В2 (рибофлавин) 

РР (ниацин) 

В5 (пантотенат) 

В6 (пиродоксин) 

В12 (циано-кобаламин) 

       50 – 70  

1,5-2,0 

2,0-2,5 

15-25 

5-10 

2-3 

0,002-0,005 

0,15-0,30 



339 

 

 

Таблица 2.Продукты, содержащие  незаменимые аминокислоты 

 

Аминокислоты  Продукты, содержащие  незаменимые аминокислоты 

Валин  зерновые, бобовые, арахис, грибы, молочные продукты, мясо. 

Изолейцин  миндаль, кешью, турецкий горох (нут), чечевица, рожь, 

большинство семян, соя, яйца, куриное мясо, рыба, печень, мясо. 

Лейцин  чечевица, орехи, большинство семян, овёс, бурый (неочищенный) 

рис, рыба, яйца, курица, мясо.  

Лизин   пшеница, орехи, амарант, молочные продукты, рыба, мясо. 

Метионин бобы, фасоль, чечевица, соя, молоко, яйца, рыба, мясо. 

Треонин орехи, бобы, молочные продукты, яйца. 

Триптофан бобовые, овёс,  финики, арахис, кунжут, кедровые орехи, 

молоко, йогурт, творог, рыба, курица, индейка, мясо. 

Фенилаланин бобовые, орехи, говядина, куриное мясо, рыба, яйца, творог, 

молоко 

Аргинин  семена тыквы, арахис, кунжут, йогурт, свинина, говядина 

Гистидин  соевые бобы, арахис, чечевица, тунец, лосось, куриные грудки, 

свиная вырезка, говяжье филе. 

 

Жиры — обязательный компонент питания. Резкое ограничение поступления жиров с 

пищей может привести ко многим неблагоприятным явлениям дегенеративного характера в 

тканях (дистрофия, ослабление иммунологической реактивности организма и т. д.). В 

жировых тканях способны накапливаться так называемые жирорастворимые витамины. 

Биологическая ценность жиров во многом определяется наличием в них незаменимых 

компонентов — полиненасыщенных жирных кислот, которые, подобно аминокислотам и 

витаминам, не могут синтезироваться в организме и должны обязательно поступать с пищей. 

Принято считать, что 25-30 г растительного масла обеспечивают суточную потребность 

человека в полиненасыщенных жирных кислотах. 

Потребность взрослого человека в жире составляет 80-100 г в сутки, в том числе в 

растительном масле — 25-30 г, полиненасыщенных жирных кислотах — 3-6 г. В пищевых 

продуктах, животных и растительных, содержатся различные стерины. Важнейшим из 

животных стеринов является холестерин. Холестерин — нормальный структурный 

компонент всех клеток и тканей, участвующий в обмене желчных кислот, ряда гормонов: 

андрогенов и эстрогенов, витамина D . Основная часть холестерина (около 70-80%) в 

организме образуется в печени, а также в других тканях из жирных кислот, главным образом 

Углеводы :  г 

в том числе: 

крахмал 

сахар 

400-500 

400-450 

50-100 

Н (биотин) 

холин 

Р (рутин) 

В9 (фолацип) 

D (кальциферолы) 

 

А (ретинол) 

Е (токоферолы) 

К (филлохиноны) 

Инозит 

500-1000 

25 

0,2-0,4 

0,0025-0,01 

1,5-2,5 

8-10 

0,2-0,3 

0,5-1,0 

Органические кислоты  

(лимонная, молочная и т.д.), г 

2 

Балластные вещества  

(клетчатка, пектин), г 

25 

Жиры:  г 

в том числе: 

растительные 

незаменимые полинасыщен-  

ные жирные кислоты 

холестерин 

фосфолипиды 

60-100 

 

20-25 

 

2-6 

0,3-0,6 

5 

Каротины, мг 3-5 

Липоевая кислота, г 0,5 

Общая энергетическая ценность – 3000 ккал 

(12540 кДж) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%88%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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насыщенных, и углеводов (точнее, из продукта их распада — уксусной кислоты). Часть 

холестерина человек получает с пищей. Больше всего холестерина содержится в таких 

продуктах, как яйца (0,57%), сыры (0,28-1,61%), сливочное масло (0,17-0,21%), в 

субпродуктах — печени (0,13-0,27%), почках (0,2-0,3%), сердце (0,12-0,14%). В мясе в 

среднем содержится 0,06-0,1%, В рыбе — до 0,3% холестерина. 

Углеводы составляют один из главных классов природных веществ в животных и 

растительных организмах. Составляют основную часть рациона человека — 400-500 г в 

сутки. В процессе катаболизма освобождается основная часть энергии для 

жизнедеятельности. Углеводы, накапливаемые в печени и в мышцах, имеют значение 

ограниченного энергетического резерва. При окислении 1 г углеводов в организме 

освобождается 4,0 – 4,2 ккал. Наиболее богаты углеводамимногие растительные продукты: 

хлеб, крупы, макароны, картофель. Чистым углеводом является сахар. Мед, в зависимости от 

происхождения, содержит 70-80% моно- и дисахаридов. Его высокая сладость объясняется 

значительным содержанием фруктозы, сладкие свойства которой примерно в 2,5 раза выше 

глюкозы и в 1,5 выше сахарозы. 

Витамины являются неотъемлемой частью питания. Выполняя роль биологических 

катализаторов, они обеспечивают полное, экономичное и правильное использование 

организмом основных питательных веществ. Потребность в различных витаминах зависит не 

только от индивидуальных особенностей человека, но и от его образа жизни. Минимальные 

нормы приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристики основных витаминов и наличие их в пищевых продуктах 

 
 

 

 

 

 

 

В 

о 

д 

о 

р 

а 

с 

т 

в 

о 

р 

и 

м 

ы 

е 

 

Название 

витамина 

Метаболические 

характеристики 
Наличие в пищевых продуктах 

Суточная 

потребност

ь, мг 

В1 

(тиамин) 

Кофермент ряда реакций 

углеводного обмена 

Печень, почки, яйца, дрожжи, 

ржаные и пшеничные продукты 
1,3-2,6 

В2 

(рибофлавин) 

Кофермент ряда окислительно-

восстановительных ферментов-

оксидоредуктаз 

Печень, почки, яйца, молоко, 

ржаные и пшеничные продукты 
1,5-3,0 

В5 

(пантотеновая 

кислота) 

Составная часть коэнзима А 

Печень, мясо, рыба, яйца, 

молоко, дрожжи, картофель, 

морковь 

5,0-10,0 

В6 

(пиридоксин) 

Кофермент ряда реакций 

метаболизма аминокислот 

Печень, яйца, дрожжи, перец 

зеленый, морковь, пшеничные 

продукты 

1,5-3,0 

В12 

(цианокобала 

мин) 

Кофермент ряда реакций 

азотистого, углеводного, 

нуклеотидного и жирового 

обменов 

Печень, почки, сердце, сельдь, 

мясо 
0,001-0,003 

В13 

(пангамовая 

кислота) 

Обладает липотропным 

действием, активирует 

кислородный обмен, является 

донором метильных групп 

Печень, рис, дрожжи, семена 

растений 
2,0 

В9 

(фолацин) 

Кофермент ряда реакций 

синтеза пуриновых 

нуклеотидов 

Печень, дрожжи, петрушка, 

салат, лук зеленый, цветная и 

кочанная капуста 

0,4-0,5 

С 

(аскорбиновая 

кислота) 

Кофермент ряда окислительно-

восстановительных ферментов 

оксидаз, участвует в 

образовании фибриллярного 

коллагена соединительной 

ткани 

Плоды шиповника, черная 

смородина, рябина, клюква, 

облепиха, лимоны, хвоя, 

капуста, томаты 

75,0-100,0 

Р 

(биофлавонид) 

Участвует в окислительно-

восстановительных реакциях 
Лимон, перец, гречиха 35,0-50,0 
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РР 

(никотиновая 

кислота) 

Входит в состав НАД и НАДФ, 

участвует в реакциях обмена 

аминокислот, углеводов, 

пуринов, пиримидинов 

Печень, мясо, рыба дрожжи, 

ржаные и пшеничные отруби 
15,0-25,0 

Н 

(биотин) 

Кофермент ряда реакций 

фиксации СО2 

Печень, почки, яйца, дрожжи, 

томаты, соя, морковь 
0,1-0,3 

Ж 

и 

р 

о 

р 

а 

с 

т 

в 

о 

р 

и 

м 

ы 

е 

А 

(ретинол) 

Участвует в фотохимических 

реакциях восприятия света, 

биосинтезе компонентов 

клеточных мембран 

Печень, масло, яйца, морковь, 

тыква, лук зеленый, петрушка, 

кукуруза 

1,0 

D 

(кальциферол) 
Участвуют в обмене кальция 

Печень рыб, масло сливочное, 

яйца, молоко 
0,007-0,012 

Е 

(токоферолы) 

Участвуют в окислительно-

восстановительных реакциях, 

необходимы для поддержания 

целостности мембран клеток 

Растительные масла, сливочное 

масло 
12,0-15,0 

К 

(фитоменадио) 

Участвует в синтезе факторов 

свертывания крови и в 

окислительно-

восстановительных реакциях 

Капуста, крапива, шпинат, 

томаты, морковь, печень 
0,2-0,3 

F (незаменимые 

полиненасыщенн

ые жирные 

кислоты) 

Составная часть 

фосфолипидов, участвует в 

построении мембранных 

структур клетки 

Растительные масла: ореховое, 

подсолнечное, соевое, 

оливковое, кукурузное 

2000-6000 

 

Энергозатраты и, следовательно, потребность в энергии у здорового человека при 

нормальной физической нагрузке складываются из четырех главных параметров. Прежде 

всего — это основной обмен. Он характеризуется потребностью в энергии человека, 

находящегося в покое, до приема пищи, при нормальной температуре тела и температуре 

окружающей среды 20 °С. Основной обмен служит для поддержания важных функций 

систем жизнеобеспечения организма: 60% энергии расходуется на производство тепла, 

остальное — на работу сердца и кровеносной системы, дыхание, работу почек и мозга. 

Основной обмен подвержен лишь незначительным колебаниям. Регуляция основного обмена 

осуществляется с помощью гормонов и через вегетативную нервную систему.  При 

«сгорании» отдельных пищевых веществ образуется различное количество тепла на 1 л 

использованного кислорода: углеводы дают 21,23 кДж (5,08 ккал), жиры — 19,56 кДж (4,68 

ккал) и белки — 18,73 кДж (4,48 ккал). Так, на  уроках  физкультуры:  при беге (16км/ч)  на 

60 кг сжигается  771кДж, при езде на велосипеде (20км/ч) на 60кг – 463кДж, при прыжка 

через скакалку на 60 кг – 463 кДж.  

 

Таблица 4. Энергозатраты при различных  видах спорта. 

 

Группа видов 

спорта 
Вид спорта Пол 

Энерготраты Белки, г Жиры, г 
Углев

оды, г 

к
к
а
л

 

к
Д
ж

 

в
се
го

 

ж
и
в
о
тн
ы
е
 

р
ас
ти
те
л
ь

н
ы
е
 

В
се
го

 

ж
и
в
о
тн
ы
е
 

р
ас
ти
те
л
ь

н
ы
е
  

1. Виды спорта, 

не связанные со 

значительными 

физическими 

нагрузками 

Шахматы, 

шашки 

М 

Ж 

2800-

3200 

 

2600-

3000 

11704-

13376 

 

10870-

12540 

96-

109 

89-

102 

48-55 

45-51 

48-55 

45-51 

90-

103 

84-97 

68-77 

63-73 

22-26 

21-24 

382-

438 

 

355-

410 
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2. Виды спорта, 

связанные с 

кратковременн

ыми, но 

значительными 

физическими 

нагрузками 

Акробатика, 

гимнастика 

(спортивная, 

художест-

венная), конный 

спорт, легкая 

атлетика 

(барьерный 

бег,метания, 

прыжки, 

спринт), 

настольный 

теннис, 

парусный 

спорт,прыжки 

на батуте, 

прыжки в воду, 

прыжки с 

трамплина на 

лыжах, санный 

спорт, стрельба  

 

М 

Ж 

3500-

4500 

 

3000-

4000 

14630-

18810 

 

12540-

16720 

120-

154 

 

102-

136 

60-77 

51-68 

60-77 

51-68 

113-

145 

 

96-

129 

85-

109 

72-97 

28-36 

24-32 

478-

615 

 

410-

546 

3. Виды спорта, 

характеризующ

иеся большим 

объемом и 

интенсивность

ю физической 

нагрузки 

Бег на 400, 1500 

и 3000 м, борьба 

(вольная, дзюдо, 

классическая, 

самбо), бокс, 

горные лыжи, 

легкоат-

летическое 

многоборье, 

спортивные 

игры 

(баскетбол, 

волейбол, 

водное поло, 

регби, теннис, 

хоккей – с 

мячом, с 

шайбой, на 

траве, футбол) 

 

М 

Ж 

4500-

5500 

 

4000-

5000 

18810-

22990 

 

16720-

20900 

154-

174 

 

136-

158 

77-87 

68-79 

77-87 

68-79 

145-

177 

 

129-

161 

109-

133 

 

97-

121 

36-44 

32-40 

615-

765 

 

546-

695 

4. Виды спорта, 

связанные с 

длительными и 

напряженными 

физическими 

нагрузками 

Альпинизм, бег 

на 10000м, 

биатлон, 

велогонки на 

шоссе, гребля 

(акаде-

мическая, на 

байдарках, 

каноэ), коньки 

(много-борье), 

лыжные гонки, 

лыжное 

двоеборье, 

мара-фон, 

ходьба 

спортивная 

 

М 

Ж 

5500-

6500 

 

5000-

6000 

22990-

27170 

 

20900-

25080 

174-

190 

 

158-

175 

87-95 

79-88 

87-95 

79-88 

177-

210 

 

161-

193 

133-

158 

 

121-

145 

44-52 

40-48 

765-

920 

 

695-

849 
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Таблица 5. Энергозатраты при различных видах деятельности 

 
Энергетическая 

стоимость 
Вид деятельности 

2-2,5 ккал/мин, 

8,36-10,45 кДж/мин 

Работа за столом; вождение автомобиля; работа с компьютером 

2,5-4 ккал/мин, 

10,45-16,72 кДж/мин 

Ремонт машины; радиоприемника, телевизора; работа в буфете; уборка 

помещения; печатание на машинке 

4-5 ккал/мин, 

16,72-20,90 кДж/мин 

Укладка кирпича; штукатурные работы; перевозка груза на тачке – 45 кг; 

сварка автомашин; мытье окон 

5-6 ккал/мин, 

20,90-25,08 кДж/мин 

Малярные работы; оклейка стен обоями; легкие плотницкие работы 

6-7 ккал/мин, 

25,08-29,26 кДж/мин 

Вскапывание огорода; земляные работы 

7-8 ккал/мин, 

29,26-33,44 кДж/мин 

Интенсивное вскапывание земли – 10 раз в мин (масса лопаты – 4,5 кг) 

8-10 ккал/мин, 

33,44-41,80 кДж/мин 

Рытье траншеи; переноска 36 кг груза; пилка дров 

10-11 ккал/мин, 

41,80-45,98 кДж/мин 

Земляные работы – 10 раз в мин (масса лопаты – 5,5 кг) 

11 ккал/мин и более, 

45,98 кДж/мин и более 

Земляные работы – 10 раз в мин (масса лопаты – 7,5 кг) 

 

Таким образом, из таблиц 4 и 5 видно  что, при занятиях  физической деятельностью 

затрачивается  больше энергии, чемза повседневной работой. Тогда  объем потребляемой 

пищи  должен соответствовать расходам энергии. На  занятиях физической культуры , 

человек должен употреблять  больше пищи. Так  по индивидуальным особенностям, человек  

должен восполнять  долю пищи другими концентрированными  продуктами.  

Следовательно, выбор правильного питания, соответствующего режиму физической 

нагрузки человека, позволяет  организму функционировать наиболее оптимальным образом.  
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ФЁДОРОВА А.А., СЕРЕБРЯННИКОВ В.А. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Научные достижения физиологии, анатомии, биохимии мышечной деятельности, 

спортивной медицины, теории и методики физического воспитания и других дисциплин дали 

возможность правильно оценить влияние физических упражнений на организм человека. Их 

лечебное действие объясняется важной социальной и биологической ролью движений в 

жизни человека. Без мышечной работы человек не может ни познавать природу, ни 

воздействовать на нее.  

При заболевании в организме человека происходят различные структурные и 

функциональные нарушения, одновременно усиливаются защитные процессы, развиваются 

компенсации, изменяется обмен веществ. Вынужденная длительная гиподинамия может 

ухудшить течение болезни, вызвать ряд осложнений. ЛФК, с одной стороны, оказывает 
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непосредственное лечебное действие, стимулируя защитные механизмы, ускоряя и 

совершенствуя развитии компенсации, улучшая обмен веществ и регенеративные процессы, 

восстанавливая нарушенные функции, с другой – уменьшает неблагоприятные последствия 

сниженной двигательной активности. 

Современные понятия о развитии приспособительных процессов вытекают из 

необходимости организма человека (здорового или больного) приспосабливаться к 

меняющимся условиям внешней среды. При заболеваниях наблюдается подавление и 

ослабление приспособления организма к окружающей среде. В лечебных целях необходимо 

использовать путь сознательной физической тренировки, посредством которой 

стимулируются физиологические процессы, обеспечивается интенсификация функций, 

повышается возможность больного организма к развитию приспособительных процессов. 

Полнота приспособления и есть полнота здоровья (по В.Н. Мошкову). 

В развитии приспособительных реакций под влиянием дозированной физической 

тренировки ведущую роль играет нервная система (И.Н. Сеченов, И.П. Павлов, С.П.Боткин и 

др.). нервная регуляция деятельности организма осуществляется посредством рефлексов. 

Воздействие внешнего мира воспринимаются анализаторами (зрительным, слуховым, 

тактильным и др.), возникающее возбуждение в виде импульсов достигают больших 

полушарий мозга и воспринимаются в форме различных ощущений. Центральная нервная 

система, в свою очередь, формирует ответную реакцию. Такое же рефлекторное 

взаимодействие имеется между внутренними органами и центральной нервной системой. 

Импульсы от рецепторов внутренних органов (интерорецепторы) также поступают в нервные 

центры сигнализируя об интенсивности функций и состоянии органа. Проприорецептивные 

импульсы с рецепторов мышц, связок, сухожилий поступают в центральную нервную 

систему: кору больших полушарий, подкорковые центры, ретикулярную формацию ствола 

мозга – и посредством рефлексов церез центры вегетативной нервной системы регулируют 

деятельность внутренних органов и обмен веществ. Эту взаимосвязь объясняет теория 

моторно-висцеральных рефлексов, разработанная М.Р.Могендовичем. [1] 

В оценке физиологического действия физических упражнений необходимо учитывать 

их влияние на эмоциональное состояние больного. Положительные эмоции, возникающие 

при занятиях физическими упражнениями, стимулируя физиологические процессы в 

организме больного, в то же время отвлекают его от болезненных переживаний, что имеет 

важное значение для успешного лечения и восстановления сил больного. 

Помимо ведущего значения нервного механизма регуляции физиологических функций 

большую роль играет гуморальный механизм. 

При выполнении мышечной работы в кровь выделяются гормоны (адреналин и др), 

которые оказывают стимулирующее действие на работу сердца, а метаболиты, образующиеся 

в мышцах, расширяют артериолы, кровоснабжающие их. Химически активные вещества 

оказывают влияние и на нервную систему. Такое взаимодействие нервных и гуморальных 

влияний обеспечивает общую благоприятную реакцию организма больного человека на 

различные виды физических нагрузок. 

Лечебное действие физических упражнений проявляется в виде четырех основных 

механизмов: тонизирующего влияния, трофического действия, формирования компенсации, 

нормализации функций. 

Тонизирующее влияние физических упражнений заключается в изменении 

интенсивности биологических процессов в организме под влиянием дозированной нагрузки. 

Тонизирующее действие физических упражнений обусловлено тем, что двигательная зона 

коры больших полушарий головного мозга, посылая импульсы двигательному аппарату, 

одновременно влияет на центры вегетативной нервной системы, возбуждая их. Возбуждение 

центральной нервной системы и усиление деятельности желез внутренней секреции 

стимулируют вегетативные функции, т.е. улучшают деятельность сердечнососудистой, 

дыхательной и других систем, повышают обмен веществ и различные другие реакции, в том 

числе и иммунобиологические. 
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Чередование упражнений, усиливающих процессы возбуждения в центральной нервной 

системе (для крупных мышечных групп, с выраженным мышечным усилием в быстром 

темпе), с упражнениями, усиливающими процессы торможения (дыхательные упражнения, 

упражнения в расслабление мышц), способствуют восстановлению нормальной подвижности 

нервных процессов. 

Трофическое действие физических упражнений проявляется в том, что под влиянием 

мышечной деятельности улучшаются как обменные процессы, так и процессы регенерации в 

организме. Улучшение трофических процессов под воздействием физических упражнений 

протекает по механизму моторно-висцеральных рефлексов. Проприоцептивные импульсы 

стимулируют нервные центры обмена веществ и перестраивают функционально состояние 

вегетативных центров, которые улучшают трофику внутренних органов и опорно-

двигательного аппарата. Систематическое выполнение физических упражнений способствует 

восстановлению нарушенной регуляции трофики, что часто наблюдается в процессе болезни. 

Занятия физическими упражнениями способствуют укорочению сроков между так 

называемым клиническим и функциональным выздоровлением. Например, больной с 

переломом плечевой кости может считаться клинически выздоровевшим после консолидации 

отломков. Однако функциональное выздоровление наступит тогда, когда у него полностью 

восстановится нарушенная функция конечности и трудоспособность. Успешность 

использования трофического действия физических упражнений во многом зависит от 

оптимальности применяемых при этом физических нагрузок.  

При мышечной деятельности усиливается также трофическое влияние нервной 

системы на сердце, что способствует улучшению обменных процессов в миокарде. В итоге 

лучшего кровоснабжения и улучшения обменных процессов в миокарде сердечная мышца 

постепенно укрепляется, а ее сократительная способность повышается. Повышение 

сократительной способности миокарда обеспечивает сердцу более полноценную систолу. 

Активация и нормализация общего обмена веществ, как проявление общего 

трофического действия физических упражнений, создают оптимальный фон для протекания 

местных трофических процессов. 

Механизмы формирования компенсаций. Лечебное действие физических упражнений 

проявляется в формировании компенсаций. Компенсация – это временное или постоянное 

замещение нарушенных(утраченных) функций. Процесс восстановления нарушенных и 

утраченных функций носит характер дозированной тренировки. Использование физических 

упражнений для компенсации утраченных функций распространяется не только на область 

травматологии, хирургии, ортопедии, но и на болезни, которые могут привести к резкому 

нарушению функций органов и различного рода декомпенсациям. Физические упражнения 

помогают развить викарные (усиление функций ткани или органа, замещающее ослабленную 

деятельность другого парного органа) приспособления и постепенно восстановить 

нарушенную компенсацию жизненных функций организма. 

Лечебное применение физических упражнений – основное средство активного 

вмешательства в процесс формирования компенсаций. Регуляция процессов компенсации 

происходит по рефлекторному механизму. Пути формирования компенсаций установлены 

П.К. Анохиным (1965г.). Согласно его теории, сигналы о нарушении функций поступают в 

центральную нервную систему, которая перестраивает работу органов и систем таким 

образом, чтобы компенсировать изменения. Вначале формируются неадекватные 

компенсаторные реакции, и лишь в дальнейшем на основании новых сигналов степень 

компенсации корригируется и происходит их закрепление. Так, применяя физические 

упражнения при пороке сердца, удается длительно сохранить сократительную способность 

миокарда, компенсировать работу сердца в измененных условиях кровообращения. При 

выработке компенсаций необходимо помнить, что компенсаторные процессы ограниченны, 

поэтому физические нагрузки надо строго и правильно дозировать. 

Компенсации подразделяются на временные и постоянные. Временные компенсации – 

это приспособление организма на какой-то небольшой период. Например, усиление 
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диафрагмального дыхания при операции на грудной клетке. 

Постоянные компенсации – это выработка движений мышцами, создающими 

замещение утраченных двигательных функций. Например, подтягивание и преставление 

прямой ноги (в ортопедическом аппарате и без него) за счет мышц таза и туловища при 

параличе ног вследствие травматического поражения спинного мозга.  

Формирование компенсаций (при нарушении функции пораженного органа или 

системы) наступает за счет усиленной работы неповрежденной части или парного органа, 

компенсирующего нарушенную функцию. Выработка компенсаторных навыков происходит 

по механизму образования условных рефлексов. Специально подобранные физические 

упражнения обеспечивают по механизму моторно-висцеральных рефлексов необходимые для 

компенсации реакции со стороны внутренних органов (М.Р. Могендович). Эти механизмы 

используются при заболевании легких, так как дыхательная функция может сознательно 

регулироваться во время выполнения физических упражнений. Например, при заболевании 

одной доли легкого можно сформировать компенсаторное усиление функций здоровой доли 

за счет удлиненного выдоха.[1] 

Большую сложность представляет формирование компенсаций при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, почек, обмена веществ. Физические упражнения, например, 

способны активизировать недостаточную или тормозить чрезмерную моторную или 

секреторную функцию желудка в деятельности желудочно-кишечного тракта. 

Формирование компенсаций как временных, так и постоянных при помощи средств и 

методов лечебной физической культуры можно наблюдать при самых разнообразных 

заболеваниях: эмфиземе легких, параличах и парезах, после различных операций и т.д. 

Механизмы нормализации функций. Применение физических упражнений в лечебных 

целях – средство сознательного вмешательства в процесс нормализации функций. Основное 

действие доминанты движения характеризуется общей стимуляции физиологических 

функций. Доминанта функционирующей опорно-двигательной системы оказывает общее 

тонизирующее влияние на организм больного, способствует лучшему проявлению 

трофических процессов, восстановлению функций пораженной системы. Одним из важных 

физиологических механизмов в действии физических упражнений следует считать ту 

доминату, которая возникает в коре больших полушарий под влиянием мышечной 

деятельности и оказывает разностороннее действиена функциональные проявления всего 

организма («рабочий принцип центров», по А.А. Ухтомскому, или по И.П. Павлову). Под 

влиянием дозированной тренировки образующаяся доминанта функционирующих нервных 

центров развивается в связи с интенсивно действующим двигательным анализатором.  

Физиологически обоснованные физические нагрузки оказывают благоприятное и 

разностороннее влияние на сердечно-сосудистую систему и организм в целом. Они 

способствуют повышению сократительной функции миокарда, стабилизации 

внутрисердечной гемодинамики, приводят к улучшению сократимости не только интактных 

зон миокарда, но и поврежденных участков за счет увеличения коронарного кровотока. 

Вследствие улучшения адаптационных свойств кровообращения (урежения частоты 

сердечных сокращений, снижения артериального давления, уменьшения потребности 

миокарда в кислороде) происходит экономизация деятельности сердца. Под влиянием ФТ, 

помимо увеличения физической работоспособности, происходит улучшение параметров 

тканевого дыхания, гемостаза, липидного спектра крови, кровообращения в скелетных 

мышцах, нормализуется нейроэндокринная регуляция. Динамические физические нагрузки 

оказывают положительное влияние на толерантность к психоэмоциональным нагрузкам, 

способствуют повышению самооценки и «психологической защиты», нормализации 

психологического статуса. 

Любая нагрузка, используемая как тренирующая, должна соответствовать двум 

требованиям: быть абсолютно безопасной для больного и одновременно обладать адекватно 

тренирующим эффектом с учетом индивидуальных особенностей течения болезни. У 

кардиологических больных в послеоперационном периоде резервы и адаптация сердечно-
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сосудистой системы ограничены, а физическая нагрузка при несвоевременном и 

необоснованном назначении может оказаться непереносимой и повреждающей. Реализация 

реабилитационных программ должна сопровождаться изучением компенсаторно-

приспособительных изменений сердечно-сосудистой системы с помощью клинико-

инструментальных методов.[ 2] 

Применение ЛФК в реабилитационном процессе происходит поэтапно (стационар, 

отделение выздоравливающих, санаторий, поликлиника, лечение на дому). Для успешного 

восстановления больных необходимо соблюдать постепенность и последовательность, а 

также сознательное отношение больных к методам восстановления. Важно соблюдать 

принцип адекватности в применяемых физических нагрузках. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ ГИМНАСТОК  6-7 ЛЕТ 

 

В настоящее время характерными чертами современного спорта является значительное 

его омоложение и неуклонный рост спортивных достижений. 

Художественная гимнастика - один из популярных видов спорта в нашей стране. 

Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого класса – это 

сложнейший процесс, успех которого определяется целым рядом факторов. Одним из таких 

факторов является развитие гибкости и выявление  более эффективных способов, средств, 

методов, при помощи которых можно за минимальный промежуток времени достичь 

наивысшего результата. 

В течение одного – двух лет становится необходимым обучать девочек упражнениям с 

разными предметами, отличающимися друг от друга многими характеристиками.Наиболее 

типичными упражнениями для художественной гимнастики являются упражнения с 

различными по фактуре предметами (скакалкой, обручем, мячом, булавами, лентой), в 

сочетании с движениями без предмета, акробатическими упражнениями, элементами танца и 

хореографии. Эти упражнения наиболее ярко отражают специфику художественной 

гимнастики и являются её основным содержанием.  

Поэтому развитие гибкости приобретает важное значение и является одной из 

значимых задач учебно-тренировочного процесса, так как при отсутствии 

гибкостиневозможно не только достичь каких-либо результатов, но и вообще исключено для 

занимающихся оставаться в этом виде спортивной деятельности. 

Таким образом, актуальность данной темы состоит в том что, в гимнастике в последнее 

время предъявляются высокие требования к выполнению отдельных элементов, а также к 

уровню сложности движений, их связок и комбинаций, требований к артистичности их 

выполнения в соревновательных композициях. Для многих из них необходим высокий 

уровень развития гибкости. 

 Возрастающая конкуренция на мировом гимнастическом помосте предполагает, что 

первенство будет сохраняться за теми спортсменками, которые будут обладать высоким 

уровнем развития гибкости и смогут активно сочетать её с другими физическими 

качествами. Поэтому требуется еще более качественный подход к специальной подготовке 

гимнасток, основывающийся на принципах индивидуализации и опережающего развития в 
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постоянно изменяющихся условиях, в которых функционируют гимнастки. 

Предполагается, что за счет использования комплекса специальных упражнений, 

обеспечивающих качественное выполнение элементов, повысится уровень развития 

гибкости гимнасток 6-7 лет. 

В связи с этим, нами была разработана методика совершенствования гибкости в 

учебно-тренировочном процессе гимнасток 6-7 лет. 

Данная методика апробировалась в тренировочном процессе гимнасток 6-7 лет 

«Комплексной  ДЮСШ»  г. Усть-Каменогорск. 

Понятие гибкости является комплексным и складывается как минимум из двух 

составляющих: разработка подвижности суставов и работа над эластичностью связок. 

Любое упражнение на гибкость требует большой сосредоточенности, т.к. в них 

задействуются обе составляющие, но одна из них обычно является преимущественной. 

В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно 

выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют упражнениями на растягивание. 

Основными ограничениями размаха движений являются мышцы-антагонисты. 

Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы податливыми и упругими 

(подобно резиновому жгуту) - задача упражнений на растягивание. Среди упражнений на 

растягивание различают активные, пассивные и статические [1]. 

Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами, рывки, наклоны и 

вращательные движения туловищем) можно выполнять без предметов и с предметами 

(гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.). 

Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые с помощью 

партнера; движения, выполняемые с отягощениями; движения, выполняемые с помощью 

резинового эспандера или амортизатора; пассивные движения с использованием собственной 

силы (притягивание туловища к ногам, сгибание кисти другой рукой и т.п.); движения, 

выполняемые на снарядах (в качестве отягощения используют вес собственного тела) [1]. 

Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собственного веса тела 

или силы, требуют сохранения неподвижного положения с предельной амплитудой в течение 

определенного времени. После этого следует расслабление, затем повторение упражнения. 

Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется проводить путем 

активного выполнения движений с постепенно увеличивающейся амплитудой, 

использования пружинящих «самозахватов», покачиваний, маховых движений с большой 

амплитудой [2]. 

Так, перед использования методики, были проведены тесты с помощью которых 

определен уровень развития гибкости у девочек 6-7 лет. 

По итогам тестов, с девочками начали вести целенаправленную работу с 

использованием разработанной методики, которая заключалась в следующем: на основе 

анализа специальной литературы, были разработаны два комплекса упражнений, которые не 

менялись в течение четырех месяцев. Первый комплекс специальных упражнений 

выполнялся в конце подготовительной части тренировки, второй комплекс выполнялся в 

начале основной части. 

Над каждым комплексом девочки работали 20-25 минут. При смене упражнения 

применялись упражнения на расслабление, встряхивание конечностей, упражнение на 

дыхание.Занятия проводились 3 раза в неделю по 1,5 часа. 

В процессе исследования были выявлены особенности развития гибкости на занятиях 

гимнастикой у девочек 6-7 лет. Данный возраст является сенситивным для развития 

гибкости, суставы наиболее подвижны, кости не до конца окостеневшие, мышцы 

эластичные. Все это позволяет на занятиях художественной гимнастикой выполнять 

сложные специальные упражнения для увеличения подвижности в суставах, увеличения 

эластичности мышц. Для этого используются большей частью статические упражнения, 

также применяются эластичные резины, различные утяжеления, специальные тренажеры, 

упражнения могут выполняться при помощи партнера [3]. Также, используется повторный 
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метод, с выполнением большего количества серий. Подвижность суставов связочного 

аппарата определяет скорость движений и технику исполнения. Естественный прирост 

подвижности суставов имеет наиболее высокие темпы от семи до десяти лет. При 

целенаправленной тренировке она может быть доведена до своего максимального предела. У 

детей данного возраста наиболее меньший болевой порог, и переносить нагрузки им намного 

проще, чем детям более старшего возраста [4]. В этом и заключается особенность развития 

гибкости. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания - М.: 

Советский спорт, 2008. - 200с. 

2. Говорова Л.А. Специальная физическая подготовка юных спортсменок высокой квалификации в 

художественной гимнастике - М.: 2010. - 52 с. 

3. АлтерМ.Дж. Наука о гибкости - К.: Олимпийская литература, 2002. -589 с. 

4. Карпенко Л.А. Методика оценки и развития физических способностей у занимающихся 

художественной гимнастикой -М.: 2010. - 98 с. 

 

 

UDC 37.01=111 

KHAMITOVA B.K., IGIBAYEVA A.K. 

S. Amanzholov EKSU, Ust-Kamenogorsk 

 

THE RELATIONSHIP OF SOCIAL PEDAGOGY AND SOCIAL WORK  
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Social pedagogy focuses on the everyday life of the individual, analyses his or her life 

situations and creates such changes of social environment so as to help to optimize a personality 

development, and minimize the discrepancy between an individual and a society. Emphasized is 

socio -educational help for vulnerable groups of children and youth, and educational work with 

marginal groups. Main theme of  the  whole  field  is  a  development  of  social  creativity  and  an  

activation  of  everyone’s  individual power.  It  also  focuses  on  a  development  of  individual’s  

healthy  lifestyle  regarding  his or her individual abilities  

In any case, we accept the broader concept of social pedagogy, according to which is  this 

discipline focused  not  only  on  problems  of  pathological  character,  marginal  groups,  on  parts  

of  populations that are at risks of their development, and on people with potentially deviant 

behavior, but also, primarily,  on  the  whole  population  in  terms  of  creating  a  harmony  

between  the  needs  of  an individual and a society, in terms of creating an optimal way of life in a 

given society [8]. 

Historically, social pedagogy originates from ideas that pushed the process of modernization 

ahead and resulted in a new societal order in which the need arose to intermediate, by means of 

education, the discrepancy between individual autonomy and the expectations of modern society. 

An accurate term to describe a process happening within social pedagogy is social education. 

But this is a term that appears also in social work, even in official documents. Let us take The 

Educational Standards of Social Work within which it is commonly spoken about. The problem 

being that it is not defined. It's just a typical activity of the social worker. It is probably one of 

following activities: “providing social help (including a range of professional activities from 

counseling through therapy and  training  to  management,  negotiation,  and  representation),  

aiming  at  improving  of  client’s psychosocial functioning; better use of different client’s sources 

from intra-psychic and interpersonal to social sources; causing a social change that is beneficial to  

the client in the social environment” 

Pedagogical Dictionary defines social education as a development of social skills of an 

individual. Its aim is to equip students with knowledge, skills, habits and attitudes that are necessary 

for their life in a society with other people. The objective of social education in social work is to 

ensure that the client no longer needs an assistance of a social worker; he or she is able to manage 
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their own problems.  Moreover  the  clients  will  no  longer  get  themselves  into  any problems  in  

general.  Social  education  in  the  context  of  social  pedagogy  assumes  a  focus  of  an individual  

on  relationships,  on  moral  profile  and  social  activity.  A term “personality and social 

development” is also used [3] 

In this sense, social pedagogy was dealing from the outset with the problem of social 

exclusion and a new kind of social disadvantage caused by modernization. The concept of social 

pedagogy developed to refer to educational theories that consider the individualistic approach, 

which is restricted only to individual development, as being too narrow and emphasize social issues 

in educational theory and practice. From the very beginning, it has been connected both with the 

emphasis on the importance of community in human development and the educational process, and 

the strivings to help disadvantaged individuals through education [1]. 

The concept of social pedagogy was first used presumably by the German educator and 

school politician Karl Mager in the mid-1840s and in the early 1850s by another German 

educationist, Adolph Diesterweg. For Mager, the concept meant a field of research and theory of 

education considering social connections of education, thus distinguishing the term from individual 

pedagogy focusing only on individual development and state-pedagogy expressing primarily 

administrative political interests. For his part, Diesterweg closely combined the concept with social 

political interests and working-class ideology in terms of fighting against poverty and social misery, 

and for democracy and social equality. 

All in all, different emphases in the use of the concept of social pedagogy can be found right 

from the start. Already before the turn of the 20thcentury several theoretical systematizations of 

social pedagogy were produced in which it was interpreted, for example, as strengthening the 

process of socialization,  increasing  educational  democracy,  contributing  to  the  welfare  of  

young  people through education, promoting social and cultural progress, making the societal 

conditions of education  visible,  and  organizing  educational  help  for  people  in  social  and  

moral  distress.  

In Germany both disciplines have many years of tradition even though the origin of every 

discipline can be found in different historical period. Whereas social pedagogy and social 

pedagogical work can be traced to the middle of nineteen century, the concept of social work is 

forming after the Second World War.  Further development has, mainly in recent years, strongly 

integrative character.  The coordination  board,  lately  working  in  Germany  on  ensuring  

comparability  of  education  programs across  the  federation,  is  recommending  to  replace  the  

existing  dualism  (two titles are used Sozialpadagogik/Sozialarbeit) by one title SozialeArbeit  

which is more in accordance with the Anglo-American concept of “Social Work.” This concept is 

related to the overall status of pedagogy as such in those countries [5]. 

According to the Huppert and Schinzler, activities of a social nature relate to both fields and 

boundaries are drawn artificially.  As Wagner declares, social work and social pedagogy have 

homogeneous  professional  paradigm,  and  the  question  is,  weather  it  means  a  unity  of  both 

disciplines or  maintaining their own autonomy  (including the  fact that social pedagogy is viewed 

as being more academical discipline than social work). Wagner advises to maintain some autonomy 

of both disciplines even at the price of certain dualism. Schilling believes that even though both 

fields had common historical roots, in the 20th century they had evolved into relatively independent 

fields, and its current trend is towards convergence.  

In  Switzerland  there  is  a  similar  view  on  social  pedagogy  and  social  work.  “Although 

in real life practice the fields of social work and social pedagogy are increasingly overlapping, in 

the theoretical studies separate approaches are still applied. In the near future, however, integration 

is assumed” [4]. 

In other western countries social work has usually longer and grater tradition than social 

pedagogy. In English speaking countries the socio-pedagogical issues, and theoretical issues 

regarding education in general are being dealt with in terms of sociology (or psychology), and 

therefore the term social pedagogy  is  rarely  to  be  seen.  Recently  is  the  situation  changing  and  

social  pedagogy  is  beingdiscussed. A proof of this is the book by Camerona and  Mosse  “Social 
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Pedagogy and Workingwith Children and Young People”  or the journal “International Journal of 

Social Pedagogy,” which is being  published  since  2012  and  aims  to  support  a  discussion  

about  social  pedagogy  in  Englishspeaking  countries.   

Different situation is in Poland. Here the field of social work started to develop from the 

discipline of social pedagogy, which has a longer tradition in Poland. Social pedagogy was seen as 

methodological and theoretical base, and therefore, the founder of pedagogy Radlinská viewed the 

social work as a branch of social pedagogy, other branches being: educational provident, cultural 

educational work, and educational health care.  Social work is seen as a practical activity for 

helping  individuals  and  families  that  got  into  difficult  situation  in  life  with  the  aim  of  their  

full participation in society. It is recently developing as an independent science discipline regardless 

the social pedagogy [2]. 

In Slovakia, the development was similar. It was given mainly by the fact that the field of 

social work was  forming  mostly  at  pedagogical  work  places  (departments  and  faculties),  

namely  in  BanskáBystrica,  Prešov,  Bratislava.  Consequently,  it  also  formed  the  view  on  the  

relationship  of  both disciplines.  Further development of both disciplines lead to convergence. 

Social work has gained, nowadays, an independent status as a field of science; it has its own 

scientific support and independent workplaces.  It justifies a different concept and a significant shift 

to the aforementioned Anglo-American model. To this situation that is similar to our situation, 

Kratochvílová  says: “It  is  alarming  that  study  plans  of  social  work,  at  some  faculties,  are 

missing pedagogical disciplines. I believe that this mistrust and neglect of pedagogy is the result 

and a  relic  from  the  period  of  excessive  criticism  after  the  social  changes  in  1989,  when  

pedagogical disciplines were criticized not only for its theories marked by the regime, but also for 

the mistakes and failures in a practical implementation of a school policy”[3]. 

In Lithuania, the social work and social pedagogy began to intensively develop in the 90s. 

Currently they are perceived as distinctive and independent disciplines. Social work is developing 

on the basis of sociology and social pedagogy is based on education science. Even though the 

profession of social worker and social pedagogue are regulated by different resorts, both pursue 

similar goals and are often using the same methods and means to achieve them. In Lithuania, social 

pedagogue became a part of a school assistance system and is perceived as specialist,  who  cares  

for  the  solution  of  children’s  social  problems  at  an  educational  institution – school, 

kindergarten, children’s day centre, care institution [1]. 

In Kazakhstan, the 90s were, as well as in our country, the period of searching. It was a time 

when social pedagogy, being a relatively new discipline, was  defining itself, and was defining the 

relation to the other  scientific  disciplines  not  only  to  pedagogical  disciplines  including  social  

work.  According to Lipskij, social pedagogy is mainly theoretical discipline whereas social work is 

a practical approach in real life.  Lipskij  notes  significant  development  in  both  fields  in  

response  to  the development of a social sphere of the whole society. He addresses gnoseological 

and methodological basis of social pedagogy, he deals with technologies and processes in socio-

pedagogical practice[6]. 

The work  of  Nikitin  and  other  is,  by  its  approach,  closer  to  the  practical  use.  It 

defines social pedagogy in a broad sense as pedagogical aspects of social development of an 

individual, so called “social functioning”, and social activities. The main topic is the educational 

assistance in the whole socialization process, and its regulation.  Nikitin also focuses   on socio-

pedagogical profession, including activities associated with social work in to the field of social 

pedagogy, mainly in fields of children’s and youths social-rehabilitation, and a work with people 

with personality disorder,  socially maladjusted people, including penitential care and “corrective” 

re-socialization pedagogy[7]. 

The social pedagogy which deals with discrepancies between individual autonomy and the 

expectations of society is closely connected with the theory of socialization and has sometimes been 

conceptualized as educational theory and practice in terms of child welfare, dealing with the tension 

between the older and younger generations in modern society. Its questioning is focused on 

educational opportunities to promote the processes of human growth in social performance, 



352 

 

participation, active citizenship, initiative, and corresponding qualities, and the problems that 

people may have in the processes of growth to achieve a good relationship with their society. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Заболевания дыхательной системы очень актуальны в наше время. Последнее 

десятилетие XX и начало XXI века характеризуется ростом и распространением данных 

заболеваний среди взрослых и детей. 

Многообразие условий, способных оказывать воздействие на здоровье населения 

определяет актуальность исследований, направленных на выявление и мониторинг 

приоритетных факторов среды обитания, и оценку риска заболеваемости населения, 

обусловленных состоянием окружающей среды. В качестве критерия приоритетности чаще 

всего выступает теснота причинно-следственных связей неблагоприятных изменений 

качеств среды обитания и ответ организма в виде нозологических реакций, нарушения 

иммунной системы, заболеваемости и преждевременной смерти. 

Болезни дыхательной системы занимают одно из первых мест. Чаще всего это 

хронический бронхит, бронхиальная астма, пневмония, респираторные аллергозы 

(аллергический ринит, аллергический трахеит, аллергический бронхит). Причины, которые 

способствуют их возникновению: инфекционные болезни, осложнения после других 

заболеваний, неблагоприятные экологические условия, вредные привычки, 

наследственность. 

Существует тесная связь между состоянием сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем. При заболеваниях органов дыхания, как правило, наблюдается снижение 

устойчивости организма к простудным факторам и других вредных факторов среды. К 

процессу заболевания вовлекается малый круг кровообращения, сердце, поэтому часто 

возникает сердечно - сосудистая недостаточность. 

Почти при всех заболеваниях легких наблюдается ограничение функции больного 

участка, нарушение кровообращения в ней, наличие застойных явлений и, как следствие, 

после выздоровления развитие процесса рубцевания и появление спаек. Нарушается функция 

внешнего дыхания, чаще связано с расстройством механики дыхания вследствие потери 

эластичности легочной ткани: изменяется ритмичность фаз дыхания, появляется учащенное 

и поверхностное дыхание, уменьшается подвижность грудной клетки. 

Важную роль физических упражнений в развитии аппарата дыхания и лечении его 

болезней определяет тесную физиологическое и функциональная связь мышечной 

деятельности и дыхания. Каждое мышечное сокращение, вызывая соответствующие 

химические процессы в мышцах, рефлекторно и гуморально возбуждает функцию дыхания. 
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Работа скелетных мышц не только сопровождается усилением вентиляции и газообмена, но 

и требует четкого согласования работы внутренних органов, обеспечивающих мышечное 

сокращение. Несмотря на произвольное регулирование дыхания, дыхательная функция тонко 

приспосабливается к меняющимся потребностям организма за счет наличия богатого 

рецепторного аппарата функциональной системы дыхания и ряда возможных путей 

регуляции этой функции. 

Особое значение при заболеваниях органов дыхания имеет четкое соблюдение 

требований санитарно - гигиенических условий занятий и специальных требований к 

климату и микроклимату помещений:нельзя проводить занятия, когда воздух загрязнен и 

чрезмерно увлажненный;на открытой местности зимой занятия не должны проводиться при 

температуре ниже -15°С и высокой влажности;недопустимы сильные охлаждения и 

перегревания. 

Систематические занятия физическими упражнениями имеют оздоровительный эффект 

не только на дыхательную систему, но и на все остальные органы и системы. Так, во время 

выполнения физических упражнений потребность тканей в кислороде увеличивается в 8-10 

раз по сравнению с состоянием покоя. Это увеличивает кровообращение, в результате чего 

возрастает количество функционирующих капилляров. Увеличение потребности организма в 

кислороде рефлекторно вызывает значительные изменения в деятельности как дыхательной, 

так и сердечно - сосудистой систем (например, частота пульса при этом повышается в 2-3 

раза, а дыхание - в 2-2,5 раза). 

Задачи профилактически - оздоровительных занятий[1]: 

1) Содействие нормализации функций центральной нервной системы (снижение ее 
повышенной реактивности); 

2) Улучшение газообмена в легких за счет формирования правильного механизма и 
структуры дыхательного акта (развитие правильного ритмического дыхания с достаточной 

глубиной), а в случае предрасположенности к астме - дыхание с акцентом на выдохе 

(особенно для больных бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом); 

3) Содействие приспособлению дыхательного аппарата к физическим нагрузкам: 
укрепление дыхательной мускулатуры;расслабление мышц туловища (закрепление которых 

приводит к неправильному дыхания);устранение деформации грудной клетки и 

позвоночника;укрепление мышц брюшного пресса; 

4) Улучшение деятельности сердечно – сосудистой системы, усиление крово – и 

лимфообращения (с целью ускорения рассасывания или удаление экссудата); 

5) Обеспечение общей тренировки организма (с целью повышения не специфической 
сопротивляемости организма). 

Общие положения методики занятий при заболеваниях дыхательной системы. 

Средства: рекомендованные гимнастические упражнения, ходьба и дозированный бег в 

соответствии с дыхательными упражнениями, дыхательная гимнастика, лыжные прогулки, 

катание на коньках, игры и эстафеты на свежем воздухе, гребля, купание. Но в холодную 

погоду не стоит проводить занятия на свежем воздухе, особенно с больными бронхиальной 

астмой. 

Большое значение имеет использование различных вариантов дыхательной 

гимнастики: 

1) Общая дыхательная гимнастика - естественное ритмичное дыхание во время 

выполнения простых и сложных упражнений; 

2) Специальная дыхательная гимнастика: 
- Статическое дыхание - когда в работе участвуют только дыхательные мышцы; 

- Динамическое дыхание – сочетается с различными движениями руками, ногами, 

туловищем, головой; 

Во время выполнения упражнений циклического характера рекомендовано 

согласовывать дыхание с движениями различных частей тела. Соотношение между 

дыхательным циклом и фазами движения зависит от его темпа: если темп движения 
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медленный, то на каждый цикл дыхания приходятся 6-8 движений (3-4 на вдох, 3-4 на 

выдох), если работа долгосрочная скоростная, за время одного цикла дыхания возможно 

сделать только 2-4 шага. При этом, несмотря на изменение соотношения дыхательных фаз и 

движений, необходимо контролировать непрерывность дыхания. В процессе применения 

определенных двигательных дыхательных циклов, при которых постепенно возрастает 

соотношение продолжительности вдоха и выдоха, а также учитывается скорость ходьбы и 

бега, развивается и закрепляется особое внутреннее чувство, которое дает возможность 

подсознательно продлевать каждый вдох и выдох в зависимости от объема и характера 

нагрузки, переключать дыхание на оптимальный уровень вентилирования легких. [2] 

При горизонтальном исходном положении [3]: 

1) Лежа на спине – объем грудной клетки соответствует фазе вдоха, диафрагма 

немного приподнята, функция брюшных мышц ограниченным выдох затруднен; 

2) Лежа на животе – преобладает движение ребер нижней половине грудной клетки 

(более сзади); 

3) Лежа на боку – блокируются движения грудной клетки на опорной стороне, 

противоположную сторону движется свободно. 

Вертикальное положение (стоя) является лучшим положением для дыхательных 

упражнений, поскольку грудная клетка и позвоночник могут свободно двигаться во всех 

направлениях. 

С целью создания лучших условий для вентилирования верхов легких необходимо 

использовать «статические» дыхательные упражнения с исходным положением рук на поясе 

(когда плечевой пояс не отягощенный даже весом верхних конечностей) или на другой опоре 

(руки в упоре на стул или кровать). 

Дыхательные упражнения в положении (или движении) рук на уровне головы или 

выше способствуют наибольшему проявлению дыхательной функции нижние части грудной 

клетки и диафрагмы. 

Во время наклонов туловища в стороны с фиксацией или подъеме вверх 

противоположной руки с одновременным вдохом усиления функции дыхания наиболее 

выражено в нижнем отделе грудной клетки и диафрагмы со стороны руки, которая поднята. 

В положении сидя преобладает нижнебоковое и нижнезаднее дыхание, а брюшное 

дыхание затруднено, в положении сидя с прогнутою спиной – верхнее грудное и брюшное 

дыхание немного упрощается. 

С целью активизации дыхания в отделах легких, подвергшихся поражению, 

используют положение на здоровом боку. И, наоборот, с целью уменьшения вентиляции 

пораженной стороны ребенка кладут на больную сторону. 

Частая смена исходных положений целесообразна при очаговых процессах и с целью 

усиления дренажной функции бронхов. В этих случаях используют и специальные 

дренажные исходные положения. 

Дыхание более эффективно, когда делать вдох при движении, которые способствуют 

увеличению объема грудной клетки (разведение рук в стороны, потягивание вверх на носках, 

подскоки при ловле мяча), и наоборот, выдох – при движении, способствующие 

уменьшению объема грудной клетки и вытеснению воздуха из дыхательных путей (наклоны 

туловища, приседания, момент удара рук по мячу, сталкивания стоп с полом при прыжках). 

Надо следить, чтобы указанные движения детей совпадали с соответствующими фазами 

дыхания. [4] 

В комплексах специальных упражнений используют дыхательные движения грудной 

клетки различного характера и различной амплитуды, начиная от быстрых и коротких 

вдохов и выдохов и заканчивая глубокими и свободными выдохами. Эффективны 

специальные дыхательные упражнения, сочетающиеся с произнесением в момент выдоха 

различных звуков (а,о,у,ф,х,ш). Варианты: на счет 1-4 – выдох, затем – вдох, или 1-6 – выдох, 

затем – вдох и т.д. Упражнения можно выполнять под метроном, на месте, в движении; со 

снарядами и без них. Например, на 2 удара метронома (метроном устанавливается на 60 
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уд./мин) – вдох, 6 ударов – выдох или на 2 удара – поднять мяч вверх (вдох) и на 4-6 ударов 

– наклон вниз ( выдох) . Чтобы увеличить сопротивление при выдохе для повышения 

внутрибронхиального давления широко используют выдох через одну ноздрю, через сжатые 

зубы, через трубочку в воду, надувание резиновых игрушек. 

Для учащихся с заболеванием органов дыхания (специфическими: например, 

туберкулезная интоксикация; не специфическими: бронхит, воспаление легких, хронический 

катар верхних дыхательных путей, хронический ринит, тонзиллит) соотношение вдоха и 

выдоха по времени должно быть соответственно 3:1, 2:1. Вдох и выдох, как правило, делают 

через нос. Только при выполнении специальных дыхательных упражнений с применением 

произнесения звуков или при плохой проходимости носовых ходов рекомендуют делать 

выдох через рот (сложив губы «трубочкой»). [5] 

В заключении: основная задача лечебной физической культуры при болезнях органов 

дыхания направлена на улучшение дыхательной функции, укрепление дыхательной 

мускулатуры, уменьшение застойных явлений в легких. 

 Средства ЛФК возбуждая дыхательные центры, способствуют улучшению вентиляции 

и газообмена. Под влиянием лечебной гимнастики и массажа повышается общий тонус, и 

улучшаются психологическое состояние больного, функции центральной нервной системы, 

улучшаются нервные процессы в коре больших полушарий головного мозга и 

взаимодействие коры и подкорки; активизируются защитные силы организма; создается 

оптимальный фон для использования всех лечебных факторов. 
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ДИДАХМЕТ ӘШІМХАНҰЛЫ – ӘҢГІМЕ ЖАНРЫНЫҢ ШЕБЕРІ 

 

Дидахмет Әшімханұлы – жазушы, аудармашы, журналист, Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының иегері (2005). Ол 1950 жылы 10 маусымда Шығыс Қазақстан облысы, 

Қатонқарағай ауданы, Жаңаүлгі ауылында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік 

университетінің журналистика факультетін бітірген (1978). 

Еңбек жолын Шығыс Қазақстан облысы "Коммунизм туы" (1975–1976), "Лениншіл 

жас" (1978) газеттерінде тілші болып бастаған ол, кейін "Қазақстан пионері" (қазіргі «Ұлан») 

(1978–1980), "Қазақ әдебиеті" (1980–1992) газеттерінде бөлім меңгерушісі, "Заман-

Қазақстан" (1992–1993) газетінде бас редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. 1992–

1994 жылдары халықаралық «Заман-Қазақстан» газетінің бөлім меңгерушісі және газет 

редакторының орынбасары болған. 1994 жылы халықаралық "Түркістан" газетінде бас 

редактордың орынбасары болады. 1986 жылы Қазақстан Жазушылар және Қазақстан 

Журналистер одақтарының мүшелігіне алынды. 2003 жылы "Ел-шежіре" қоғамдық қорының 

президенті, "Алаш" баспасының директоры қатарлы қызметтер атқарды. 

  Жеке шығармалары өзбек, қырғыз, қытай, моңғол, орыс, украин, мари тілдеріне 

аударылған. Сондай-ақ А.Курчаткин, Т.Минулмен, А.Аширов, Х.Абдуллин, П. Пурзверу, 

тағы басқа шығармаларын қазақ тіліне аударған.  

Жазушы 2015 жылдың 23 мамырында Алматы қаласында дүниеден озды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/1992
https://kk.wikipedia.org/wiki/1994
https://kk.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D2%9B%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B8%D2%B1%D0%BB%D1%8B
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Дидахмет Әшімханұлы – әңгіме жанрының айтулы шебері, қазақ әдебиетінің 

қабырғалы қаламгері. Оның шығармашылығына тән ортақ сарын – адамзат бойынан 

адамгершіліктің қашып, қоғамның қатыгезденіп бара жатқанын мінездер, тағдырлар арқылы 

ашына толғау. Іздері – кісілік ізгілік, жырлары – ұлттық рух! Ол – рух жыршысы! – деген 

болатын сыншы ғалым Құлбек Ергөбек Д.Әшімханұлы қазіргі қазақ әдебиетіндегі әңгіме 

жанрының шебері еді. Әңгіменің басқа жанрлардай емес, нақтылықты, нағыз шеберлікті 

талап ететініні белгілі. Д.Әшімханұлы бұл үдеден шыққан жазушы. Бұл тұрғыдан ол 

Б.Майлиннің, Т.Әлімқұловтың қазіргі қазақ әдебиетінде ізін басқан бірден-бір қаламгер. 

Оның шағын әңгімелері мен новеллалары повесть, романға бергісіз, әрі көтерген жүгі де 

ауыр, – дейді ф.ғ.к. Гауһар Рахымбаеа. 

 Дидағаңа жерлесі, ақын Ұлықбек Есдәулетов өлең арнады: 

Алтай тауы аңыраса аспан жұтып дауысын, 

Күңгір-күңгір тас құласа күңірентіп тау ішін. 

Тал бесік пен жер бесіктің арасында самғаған 

Тау қойнына табыстадық алты алаштың арысын. 

  

Жыршысынан айырылған Ақ Қабаның толқыны, 

Жартасты ұрып быт-шыт болды көбік шашып сол күні. 

Қайғыдан қарс айрылмаған қайран жүрек-жүрекпе, 

Мәңгілікке мекен болса туған таудың қолтығы. 

  

Не бар екен біздің өлмес сағынышты басардай? 

Тарих? Уақыт? 

Қойса нетті шаш ал десе – бас алмай? 

Қазағымның ауыр жүгін арқалаған Толағай, 

Қапияда сүріндің бе, соңғы белден аса алмай? 

  

Жер аңсаған Сарыатандай алды-артыңа қарамай, 

Асу асып кете бардың өз өлкеңді аралай. 

Туған жерге тұлға болып, еңсе болып тұрарсың, 

Алтайыңның орманына қайта оралған қарағай… 

 

Дидахмет Әшімханұлы әңгіме жанрының хас шебері болды. Аз жазды. Аз жазса да саз 

жазды. Жазушының әр жылдары жарық көрген  әңгімелер мен повестер жинақтары: 

«Аққабаның толқыны» (1981), 

«Он бірінші күз» (1987), 

«Каменная падь» (1990), 

«Жер аңсағай сары атан» (1998), 

«Самырсын сазы» (2000) 

«Әңгіме емес әңгімелер» (2004). 

Д.Әшімханұлы әдебиетте ұлт мүддесін жырлап өтті. Ол ұлттың негізгі қазығының бірі 

– тіл туралы, жер туралы жеріне жеткізе жазды. Жазушының заманының шындығы 

жазылған, ұрпақ қамы үшін алаңдап, көңілін күпті еткен, сол жолда қолына қайыра қалам 

алдырып, 2013 жылы жазылған, алайда ешбір жерде жарық көрмеген, тек abay.kz 

порталында беріліп, аңыз-әңгіме деген атауды еншілеген тың туындысы – «Жынды жел». 

Жынды жел деген атауының өзі оқырманды елең еткізеді. Аталмыш әңгіме жазушының 

басқа туындыларынан формасы жағынан мүлде бөлек. Формасы бөлек болғанмен, тақырыбы 

Д.Әшімханұлының өз тақырыбы – ұлттың мұңы, ұрпақ жайы, ұлттық құндылық. 

Бұл әңгімеде жаһандану үрдісінің құрбаны болып бара жатқан ел жайы баяндалады. 

Қазақ елінің басындағы жағдайды жазушы ағаш уықты, киіз туырлықты Алас деген 

тайпаның тарихын баяндау арқылы аңыз түрінде шебер береді. Сүттей ұйыған, үлкенге 

құрмет, кішіге ізет көрсетіп, ынтымағы жарасқан Алас, яғни Алаш тайпасының күлін көкке 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1981
https://kk.wikipedia.org/wiki/1987
https://kk.wikipedia.org/wiki/1990
https://kk.wikipedia.org/wiki/1998
https://kk.wikipedia.org/wiki/2000
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ұшыруды көздеген көрші елдердің тірлігін жазушы былайша өреді: «Күндердің күнінде Алас 

жерінен алтынның табылғандығы туралы хабар Орман тайпасына, жақындағы Обыр 

тайпасына, жер түбіндегі Жебір тайпасына желдей есіп жетеді. Бәрі бір-ақ шешімге келеді: 

Алтынды алу керек, Аласты құрту керек. Ал қалай құртуға болады? Бұл жағынан әр тайпа 

өздерінше бас қатырады. Орман тайпасы жындысумен, Обыр тайпасы алақандай айнамен 

алады. 

Жер түбіндегі Жебір тайпасы Орман мен Обыр сияқты Аласқа бірден ұмтылмайды. 

Олардың айла-тәсілінен не шығарын сырттай күтіп отыра береді. Сосын арада жылдар 

өткенде, «жақсылықтар» құлаққа жеткенде, қулық-сұмдықтың небір түрін білетін, тым әдемі 

сөйлейтін, өте әріден ойлайтын, шашы алтындай сап-сары, беті ақша қардай аппақ жалғыз 

әйелді алыс жолға салады». 

Жебір тайпасынан келген ақ әйел Алас тайпасының әйелдерін іздеп тауып, мақтауын 

келістіріп, сол арқылы айтқанын істетіп, іргені ашып, киіздерді кесіп, тұс-тұстан тесік жасау 

керектігі, сонда ғана желге де, жарыққа да қарық болатындығы туралы ақыл береді. Оның 

айтқаны екі етілмейді. 

«Желдің соңы қара дауылға ұласады. Жыландай ысылдап іргеден кіреді, айдаһардай 

ысқырып есіктен шығады. Зәрі еттен өтеді, ызғары сүйекке жетіп, тайпаның күлін көкке 

ұшырады. Балалар әке-шешесімен емес, қолдарындағы айнамен сөйлеседі. Олардың не деп 

отырғанын ешкім түсінбейді. Тілдері басқа болады. Осының бәрін көріп-білген тайпа 

ақсақалы: «Бұлар енді тірі өлік. Тайпаның күні батты, – дейді күңіреніп. Бұл оның соңғы сөзі 

болады». 

Көріп отырғанымыздай, әңгімедегі көрініс – дәл бүгінгі таңдағы жағдайымыз. 

«Алақандай айна» яғни, ұялы телефонның, ондағы интернет, түрлі әлеуметтік желілер, яғни 

ақпараттық кеңістіктің зардабынан ел тұзақсыз-ақ торға түсіп, оның құрбанына айналды, 

жұрт алақандай айнаны сипалап отырумен күн кешті. Жазушы тілімен айтсақ «…Арада ай 

өтеді, жыл өтеді. Ақ әйел үйде отырса, төр басындағы төредей маңғазданады, сыртқа шықса, 

көп әйелдің алдында мамақаздай мамырлайды. «Әй» дейтін оған еркек жоқ. «Әй»-ді қойып 

«ә» десе өз әйелдері «мә» дейді. Өйткені олар құдай болудан қалған ғой. Құдай болатындай 

сиықтары да қалмаған. Орман тайпасының «тәтті сусындарына» тойып алып, күні бойы киіз 

үй іргесінде жатады. Мал бағусыз, әйел қараусыз қалады». 

Жазушы «Әйелдің көзін бесіктен, құлағын еркектен айырмасын!» дегенді Алас 

тайпасының ұраны етіп текке алып отырған жоқ. Ұлттың ұйытқысы, берекесі болған, бір 

қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербейтін әйел затының қолында – ұлттың болашағы 

тұрғандығын меңзегені. Әйел тозса – ұрпақ азады. Халық даналығы да «Қызы қараусыз 

қалған ел құриды» демеуші ме еді. 

Келесі ретте жазушы «Бала-шаға күндіз-түні алыстағыны алақандағыдай көрсететін 

ғажап айнаға қарайды да отырады! Ал ол не көрсетпейді десеңші! Жалаңдаған пышақты, 

жын қаққандай биді, құтырынған күйді, бәрін-бәрін көрсетеді шіркінің. Оны көрген қыз-

жігіт тепең-тепең етеді» дейді. 

Жынды желдей болып, алдымен, елге түрлі музыкалар келді. Жастар рок музыкаға 

табынды. Құрманғазының күйі заманға лайықталып, рок тілімен беріліп, сонда ғана шетел 

таниды делінді. Алайда, осылайша жалғаса берсе, Құрманғазы күйінің түпнұсқасынан басы 

бүтін ажырайтынымыз есепке алынбады. Тіптен күйдің роктағы нұсқасы құлағына сіңісті 

болып кеткен ұрпақ қазір де білмеуі мүмкін. Осылайша қазақ өнерінің құрдымға кетпесіне 

кім кепіл? Б.Момышұлының сөзімен айтсақ «Қазақтың әні мен күйін естімеген ұрпақ -керең 

ұрпақ». 

Бұлардың ізін ала, әдебиетке түрлі ағым, бағыттар келді. Жазушының сөзімен айтсақ, 

«Модернизм, постмодернизм ағымымен жазып жүргендерден мен бір-ақ нәрседен қорқамын. 

Ол – адам үлкен ой айтамын, әлемдік әдебиет не жазса, соны жазам деп жүргенде, ол тек 

мимен, баспен ғана жазады. Жүрек көбінде оған ілесе алмай, қосылмай қалады. Жүрек 

қосылмаған жерде, сезім болмайды, шығарма күшпен жазылады. Әдебиет – сезімнің дүниесі. 
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Сезім болмаған жерде әдебиет болмайды. Оның үстіне күшпен жазылған шығарманың тілі де 

қасаңданады». 

Ағым атаулыдан ада қазақ ауыз әдебиетінің туындылары қандай еді десеңізші?! 

Мөлдіреген поэзия, сезім де, ой да, гуманизм де барлығы-барлығы – сонда. 

Қоғам ғылыми-техникалық процесс, яғни ғылыми технология дамуының теріс 

ықпалына тәуелденді, ой-өріс тарылды, ұлттық құндылықтар, әдебиет, мәдениеттің барлығы 

сырт қалды, қазіргі ұрпақта патриоттық рух әлсіреді. Қоғам «алақандай айнаға» табынып, 

мәңгүрттенудің аз-ақ алдында тұр. Айналаның бәрі – тасқын. Оның қандай тасқын екені 

жоғарыда санамалап берілді. Ұлттық тәрбие де соның астында қалды. Сол тасқынның, 

жынды желдің жетегінде жүрген жастардың жайы, ұрпақтың қамы не болады деген ой 

тастайды. Жазушының жеткізбек болған негізгі идеясы осы. Сан қилы тағдырды бастан 

өткеріп, ата-бабаға арман болған тәуелсіздікке арып-ашып әрең жеткенде, жаһандану 

үрдісінің құрбаны болып бара жатқан бүгінгі жай-күйіміз мынау. Жазушыны ұлттың 

осындай жайы қатты толғандырған. О.Бөкейдің «Атау кересі» ескертпе повесть атанса, ал 

Д.Әшімханұлының «Жынды желі» – бүгінгі ұрпақ қамын ойлаған ескертпе әңгіме болмақ. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНДЕ  АҒЫЛШЫН ТІЛІН    

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Ұлы ағартушы  Ы.Алтынсарин: «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені 

жақсы мұғалім - мектептің жүрегі» деген екен. Онда «мектептің жүрегі» болумен қатар, жаңа 

егемен еліміздің ұрпағын жаңа білім нәрін сусындатып, саналы тәрбие, сапалы білім беретін 

білімді, білікті ұстаз болайық. 

«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат 

баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық 

жұлдыз - оқу. «Өз еліңе пайдалы болу үшін, жақсы оқыңыздар», - деп А.Құнанбаев 

айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. Сусыз, құрғақ, таса көлеңке жерге дән 

ексең өнбейтіні сияқты, жас ұрпақтарымызды тәрбиелемесек өспейді, өнбейді. Қазіргі 

мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет – оқушылардың шығармашылық білім 

дағдыларын қалыптастыру. Міне, өз ұрпағының өнегелі, өнерлі, еңбексүйгіш, абзал азамат 

болып өсуі үшін халық педагогикасының негізгі мақсатын шығармашылықпен оқу-тәрбие 

үрдісіне тиімді пайдалану әрбір ұстаздың міндеті болып табылады [1,81б].  

Ағылшын тілі – XXI ғасырдың тілі. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік 

деңгейге шығаратын тіл. Еліміздің шет елдермен қарым-қатынасымыз күшейіп отырған 

қазіргі кезде оқушылардың шет тіліне қызығуын, білімге құштарлығын ояту, танымдық 

белсенділігін арттыру әрбір шетел тілі мұғалімінің міндеті. Ағылшын тілін оқытуда ең 

алдымен тәжірибелік мақсат қойылады, оған спортшылардың сөздік қорларын байыту, 

сауатты жазуға үйрету, сөйлесуге, көргендерін, естігендерін әңгімелеп беруге үйрету қажет. 

Шетел тілі қазіргі кезде заман талабына сай көптеген мектептерде 1 сыныптан бастап 

жүргізілуде. Бұл спортшы бойында ерте кезеңнен бастап ұлтаралық, мәдениетаралық 

http://www.didahmet.kz/
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бірлестікке дайындықтың қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Шетел тілін бастауыш 

мектептен бастап оқытудың артықшылығы әрбір балаға  психологиялық ойлауына, шет тілі 

сөзіне көңіл аударуына, түсінуіне оң әсер ететіндігі, содан соң негізгі мектепте білімін берік 

нығайтуын, білім сапасын арттыруға мүмкіндік беретіндігінде. Қазақстан Республикасының 

мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа технологиялар арқылы оқыту ісі күннен-күнге 

өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық-коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл 

үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе 

болып табылады. 

Жаңа технологиялар - педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді 

алмастыра алмайды. Компьютер мүмкіндіктері психология мен дидактика тұрғысынан 

талданып, керек кезінде педагогикалық талаптарға сай қолданылуы керек. Сырткы эффектіні 

қуып кетпей, оқыту программасының тек сыртқы емес, ішкі тиімділігіне көп көңіл бөлген 

дұрыс. Компьютердің сызбалық мүмкіндігін молдығы дәрістік экспериментті бояулы 

суреттермен, сызбалармен, кестелер мен байыта түсуге жол ашады [2,18б]. 

Бүгінгідей жаһандану заманында көп тіл білетін адамның қоғамдағы алар орны да 

ерекше. Тіл – халықпен бірге өмір сүріп дамиды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Әрбір 

Қазақстандық үш тілді жетік меңгеруі керек. 2020 жылға дейін ағылшын тілін білетін 

тұрғындар саны біршама көбеюі керек» — деп айтқан еді. Мектеп табалдырығынан бастап 

жоғарғы оқу орындарында ағылшын тілін үйрету айрықша мәртебеге ие. Ағылшын тілінің 

Қазақстандағы рөлінің арта түсуі қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін іске асыру мәселесін 

маңызды етеуде. Тіл үйренудің ешқандай зияны жоқ, керісінше пайдасы ұшан-теңіз. Туған 

тіліңді білуге тиісті емессің, міндеттісің дер едім. Ал басқа мемлекеттің алдында өз еліңнің 

дәрежесінің биік екенін мойындату үшін, жеті тілді жетік меңгеру артық етпейді.  

Елбасымыздың міндет етіп қойған бәсекеге қабілетті мемелекет құруда жас ұрпақтың 

тигізер үлесі зор. Бүгінгі таңда жоғарғы оқу орындарында шет тілін кәсіби деңгейде оқыту 

басты орында тұр. Яғни әрбір студент өз мамандығына байланысты шет тілін жетік меңгеріп, 

одан әрі қарай дамыта алады. Сонымен қатар шет мемлекеттерге шығып, мол тәжірибе 

жинақтауға мүмкіндігі зор. Мысалы, еліміздегі беделді университеттердің бірі әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде шет тілдерін кәсіби деңгейде меңгеру мықтап 

қолға алынған [3,12б].  

Менің мамандығым үшін, дене тәрбиесінде ағылшын тілін үйрену маңызды. Мысалы 

шет мемлекеттерге спорттан жарысқа барған кезде, журналистер сұхбат алған жағдайда 

ағылшын тілінде  жауап қайтару үшін ағылшын тілін біліп жүрген пайдалы деп ойлаймын. 

Ұстазымыз әр сабағында ағылшын тілінде мақала жазуды, қазақ тілінен ағылшын тіліне 

аударуды, грамматиканы сауатты қолдануды, дауыс ырғағын дұрыс қойып оқуды үйретеді. 

Орыс тілі мен ағылшын тілі мектеп қабырғасында жас ерекшелігіне қарай оқытыла бастауы 

керек. Сонымен қатар, тек грамматикасын меңгертіп қана қоймай, мұғалімдер оқушылардың 

еркін сөйлеп, өзіндік пікірін білдіре алатын дәрежеде оқытылып шығуларына аса назар 

аударғаны жөн. Сондықтан жастарды тілге баулу, еркін сөйлеуге машықтандыру 

балабақшада, мектеп қабырғасында, оқу орындарында қолға алынып, жүзеге асырылуы 

қажет.  

Мұғалім үнемі ізденіс үстінде болу керек. Сонымен қатар, кроссвордтар, ребус, 

жұмбақтар, жаңылтпаштарды тез әрі дұрыс айттыру арқылы оқушылардың және 

спортшыларымыздың тілдері жаттығады, логикалық ойлау қабілеттері дамиды, шапшаң 

ойланатын болады. Сергіту сәтін ұйымдастырған кезде интернеттен онлайн жүйесінде 

«happy song », «Bingo» «If you happy», «Hello how are you» т.с.с.сияқты әндерді бейнеге қарап 

тұрып орындатса, оқушылар сергіп қызығушылықтары оянар еді деп ойлаймын. Бір 

жағынан, тілдері жаттығады, екінші жағынан, ағылшынша әндер жаттайды [4,92б]. 

Пән мұғалімдері арасында да үнемі үзілмес байланыс болуы керек деймін. Мысалы: 

қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі мұғалімдері бір тақырыпты бір уақытта бастап, 

пәндер арасында тым құрығанда атауларын бала үш тілде біліп, байланыстыра отырып 

тіркес, сөйлем, қысқа әңгіме құра білсе бір оқу жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді 
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демекпін. Әрине, барлығын байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі бір 

жетістікке жету үшін, «тілдердің үш тұғырлылығының» болуы үшін, нәтижесін көруге 

болатын сияқты. Үш тілді болу - қазіргі заман талабы. Өркениет көшінен қалмай, соған 

сәйкес қадам жасауға, толыққанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек. 

Сондықтан біз тек Қазақстанның ішінде ғана емес, әлем деңгейінде бәсекеге қабілетті жаңа 

мамандарды дайындай білуіміз керек [5,18б]. 

Қорытындылай келе, ағылшын тілі – халықаралық тіл. Қазіргі кезде ағылшын тілі 

Америка құрама штаттары, Ұлыбритания, Канада, Австралия сияқты көптеген дамыған 

мемлекеттердің ресми тілі, Біріккен ұлттар ұйымының алты ресми тілінің біреуі. Дамыған 

отыз елдің ішіне кіру үшін бәсекеге қабілетті жан-жақты дамыған маман дайындауға көп мән 

берілуде. «Ағылшын тілі бізге әлемдік аренаға шығу үшін қажет. Расында да, ағылшын тілін 

білу жастарға әлемнің ең үздік жоғарғы оқу орындарында білім алуға, алдыңғы қатарлы 

мемлекеттерде тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Қазақстан азаматтарының, яғни, біздің 

парызымыз – «өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» дегендей, мемлекеттік тілді 

меңгеріп қана қоймай, шет тілдерді де білу керек деп ойлаймын. Үш тілді білу жас ұрпақтың 

білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашады. Тілдердің үштұғырлылығы мәдени 

жобасында көрсетілгендей «қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі 

және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі». Біз осы істің тек 

жанашыры ғана емес, орындаушылары болуымыз керек. Дамыған елу мемлекеттің қатарына 

кіру үшін білімді ұрпақ тәрбиелейік. Себебі, Қазақстанның болашағы білімді ұрпақтың 

қолында. Қазіргі жастар - ертеңгі Қазақстанның болашағы.  
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ЖАЗУШЫ ТАЛАПТАН  АХМЕТЖАННЫҢ  

«АЙСӘУЛЕ»  ХИКАЯТЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАР 

 

Біз бұл жұмысымызда жерлесіміз, жазушы Талаптан Ахметжанның «Айсәуле» 

хикаятында айтылатын философиялық ойлар төңірегінде толғанбақпыз. Себеп не? 

Біріншіден; көп жылдар бойы өлке әдебиетін зерттеу, оны ғылыми айналысқа енгізу 

кенжелеп келеді. Өзіміздің шығыс өңірінде өлке әдебиеті соңғы бір жылда ғана қолға 

алынып оқытыла бастады. Осы игі іске аз да болса өз үлесімізді қоссақ дейміз. Екіншіден; 

барлық ғылымдардың атасы болған философиямен әдебиетті байланыстыра зерттеген 

ғылыми жұмыстар сиреп барады. Және қазақ әдебиетінде философиялық ойларын көркем 

шығармасында сәтті берген қаламгер аз. Солардың бірі – Талаптан Ахметжан.  

Талаптан Ахметжан – философ жазушы. Сөзімізге дәлел – жазушының «Айсәуле» 

хикаятындағы хаттарда айтылған ойлар. Олардың философиялық мазмұнын алда ашып 

көрсететін боламыз. Осы орайда екі сауалға жауап бере кетуді жөн көрдік. Талаптан 

Аметжан кім? Философия қандай ғылым? 

Талаптан Ахметжан – жазушы, драматург. Ол 1961 жылы 16 желтоқсанда Шығыс 

Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Теректібұлақ ауылында дүниеге келген. 1977 жылы 

Теректібұлақ орта мектебін өте жақсы бітіріп, Өскемен қаласындағы Жамбыл атындағы 
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мектеп-интернатқа ауысады. 1979 жылы мектеп-интернатты бітірген ол Өскемен құрылыс-

жол институтына оқуға түседі. 

1985 жылы институтты бітіріп, құрылыста мастер, Шығыс Қазақстан облыстық 

телерадио комитетінде редактор, республикалық «Қазақ әдебиеті» газетінде тілші, бөлім 

меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлігінде Бас 

маман, «Егемен Қазақстан» газетінде бөлім редакторы, «Парасат» журналында бас 

редактордың орынбасары, Қазақстан жазушылар одағы басқарма Төрағасының орынбасары, 

«Арыс» баспасының Бас редакторы қызметтерін атқарған. 

Жазушының  «О дүниенің қонағы» атты кітабына 2002 жылы халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығы берілді. Халықаралық Валентин Пикуль  атындағы, Қазақстан Жастар 

Одағының, Қазақстан Жазушылар Одағының О.Бөкей атындағы сыйлықтарының лауреаты 

[1, 298 б]. 

Философия - адамзат баласының сонау ықылым заманнан басталған білімі, қоғамдық 

сананың формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары туралы ілім. Кез-келген 

адамды әлем, қоршаған орта, қоғам, дін, діл, білім, саясат, мәдениет секілді мәселелер бей-

жай қалдырмайтыны айдан анық. Міне, осы іспеттес мәселелер философия пәнінің негізгі 

қарастыратын бөлімдері болып табылады. Философия сөзі грек тілінен аударғанда - 

даналыққа деген махаббат мағынасын білдіреді. Б.з.д. 7-6 ғ.ғ. Ежелгі Үндістан, Қытай және 

Грекия жерлерінде бір уақытта пайда болады. Мәліметтерге сүйенсек, «философия» 

терминін алғаш қолданған Антика дәуірінің атақты пәлсапашысы (философы) және 

математигі Пифагор.Философияның қарастыратын мәселелері жан-жақты. [2, 8 б]. 

Ең алдымен автор махаббат философиясының мәнін терең аша білген.Өмірдің мәні, 

өнердегі мәңгілік тақырып – махаббат жайында тамаша философиялық ойларын айта білген. 

Автор былай дейді: «Махаббат, ғашықтық деген ұлы сезім! Мынау байлауы жоқ баянсыз 

дүниенің жалғыз жарық сәулесі – махаббат... Өмір отын өшірмей, жүректерден жүректерге 

жалғап жүрген де осы ұлы сезімнің ұшқыны. Махаббат сөнсе – өмір өшпек. Жүрегінде 

махаббаты жоқ жан – құлқынның құлы. Махаббатсыз жүрек – мейірімсіз, тасбауыр. Жарты 

әлемнің қансырап, қайғы жұтып отырғаны осындай махаббатсыз жүректердің ызғарынан 

тараған індеттің кесірінен...» [3, 169-170 б]. Бұл үзіндіден біз махаббат күшінің қаншалық 

қуатты екенін сезіне аламыз. 

Махаббатты, арманды автор философиядағы «болмыс» ұғымы ретінде бейнелейді. 

Философияда идеалистік көзқараста болады. Махаббатты мәңгілік дейді. «...Дүниеде 

өлмейтұғын бір-ақ нәрсе бар, ол – махаббат. Жер басып жүрген жұмыр басты пенденің бәрі 

сол құдіреттің күшімен жаратылған, содан нәр алған. Бірақ соны біле бермейтініміз 

өкінішті». Енді жазушының диалектикалық көзқарасына қараңыз: «Дүниеде мынандай 

заңдылық бар: бар нәрсе жоғалмайды, жоқтан бар пайда болмайды, дүние тек түрленеді, 

өзгереді. Адам мына өмірге келгенше де періште боп ғұмыр кешеді.  Біз ата-

бабаларымыздың арман-қиялында өмір сүреміз. Олар бізді көруді арман етіп өткен. Біз 

болашақты көруді арман етеміз, өзіміз көрмегенімізбен де болашақты біздің арманымыз – 

ұрпағымыз көреді. Болашақ деген – арман... Арман жоқ нәрсе емес, бар нәрсе. Бар нәрсе 

бәрібір көрінбей тұрмайды...» [3, 171 б]. 

Махаббат философиясы мен еңбек философиясының да байланысын аша түседі. «Өзің 

ғашық болған жанның бәрін құшып-сүю, яки, соңынан ессіз еріп кету дұрыс емес, олай 

істесең адамшылықтың биік шыңы – еңбектен қол үзіп қаласың. Жүрегіңдегі ғашықтық 

сезімің еңбегіңнен көрініс табатын болсын. Артыңа өлмейтұғын іс қалдыр. Соған бар 

махаббат жылуыңды төк. Жүрегіңе махаббат жылуын төгіп тұрған белгісіз емес, белгілі... 

Соның кім екенін таны! Содан шуақ алып, жылуын өзгеге шашқан махаббатыңның белгісізге 

сіңіп жоғалмасын ойла!» [3, 171 б]. Бұндағы автордың ойының марксистік философия 

мектебінің өкілі Ф.Энгельстің еңбек туралы ойларымен ұқсастығын танимыз. 

Философиядағы тағы бір күрделі ұғым – эстетика туралы жазушының ойы: «...Гүлді 

аяламасақ, мәпелемесек, қызықпасақ – гүлде не қасиет қалады? Біз гүл көзіне тұнған шықты 

неге көрмейміз?! Сұлулық деген сол шық емес пе! Ертең-ақ тамып кетеді. Содан соң мың 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
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жыл іздесең де сол шықты таба алмайсың. Әрине, басқа шық тағы тұнар. Бірақ, ол басқа шық 

қой». Қазіргі таңдағы философияның басты мәселелері – өркениет, жаһандану ұғымдары 

туралы: «Мені қайда қарасаң да қаумалаған қара тастар қажытты. Жол да тас, үй де тас, есік 

те тас... Жанымыз да беріштеніп, тасқа айналып бара жатқан жоқ па? Табиғатты таспен 

құрсаулауға неге әуеспіз осы біз?! Өркениет, өркениет!.. Сен бізді қайда бастап барасың? 

Тасқа ма, жоқ әлде Гүлге ме?!» [3, 176-177 б]. 

Өлім философиясы туралы Талаптан аға:  «...Өлімнен ары ештеңе жоқ, қара түнек қапас 

деудің өзі адамды хайуандыққа бастайтын ілім екенін бұрын неге бағамдамаған? Істеген 

күнәңнің өтеуін ана дүниеде қайтармасаң, онда мәңгілікке күнәһар боп өткенің емес пе? Ана 

дүниеде істеген күнәсімен бетпе-бет келмейтініне көңілі сенген пенденің мына өмірде небір 

қатігездіктен аяғын тартпайтыны тағы ақиқат қой. Олай болса ана дүниенің барына сенген 

дұрыс. Мына өмірден қарабет боп өтпеуің үшін де сол сенім керек» [3, 178 б]  - дейді. 

Бұнымен жазушы халқымыздың танымында әлмисақтан бар «о дүние» ұғымығың мәнән 

ашып көрсетеді.  

Жазушы Талаптан Ахметжанның «Айсәуле» хикаятындағы айтылған философиялық 

ойларының тағы бір парасы дін, ұлтымыздың наным-сенімі, жаратушы Алла қаһында. Яғни 

дін философиясы. «Екі жүрек болмайтыны сияқты, екі махаббат та болмайды... Дүниеде дара 

махаббат бар, ол Алладан тарайды. Алла дара, бір ғана. Оған теңдес келер ештеңе жоқ. Дәл 

оның мейіріндей, оның махаббатындай дүниеге жылу төгетін де, жан бітіретін де басқа ұқсас 

жоқ, болмақ емес»,-дейді [3, 179 б]. Осы жолдардан біз дін философиясындағы 

«монотеистік» ұғымымен қатар сан ғасырлардан бері келе жатқан ата-бабамыздың наным-

сенімінің философиялық сұлбасын айқын аңғарамыз.  

Дүниенің, адамның жаратылуы туралы: «Адам бойындағы сағыныш – Аллаға деген 

махаббаттың көрінісі екен. Адам ғұмыр бойы Алланың дидарын аңсап өтеді екен. Өйткені, 

адам Алланың рухани бір бөлшегі. Адам әуелде сол Алланың нұрынан жаратылған. Алла 

мен Адам біртұтас. Адам жаны қайтып Алланың алдына барғанша талай қилы соқпақтан 

өтпек. Біз соны тағдыр жолы дейміз», – деп жазды [3, 180 б].  

Ұлы жаратушы – Алла мен адам пендесінің арасындағы ара қатынасты былай 

түсіндіреді: «...Біз Алланың шексіз махаббатын ишаратынан ғана аңғарамыз. Ал, адамдарға 

бір-біріне ынтықтығын айтсын деп тіл берілген... Пендесі сүймесе де, өзін ойламаса да аса 

мейірімді Алла оған деген махаббатын ортайтпайды. Алладан тараған ақ махаббат осы 

заңдылыққа бағынады... Сезім де сел сияқты. Бөгет қою мүмкін емес. Жаныңнан ұшқын 

шашырайды. Ұшқыннан тағы бір от тұтанады... Осылай бүкіл адамзат ой-сезім арқылы бір-

бірімен байланысып жатады... Сайып келгенде бүкіл адамзаттың махаббаты қайта Алланың 

өзінен тиянақ табады да, осылай махаббат мәңгілік өмірін айналым заңдылығына жалғастыра 

береді» [1, 185 б]. 

Жазушының кей ойлары қазақтың ұлы ақыны, хакім, философ Абай атамыздың 

ойларымен үндес келетінін де байқадық: «Біреу Алланың бар екеніне сенемін»,-дейді және 

имандай сенеді де, мұнысы – наным; бірақ адамға бұл жеткіліксіз, неге сенетінін білмекке 

талпынбақ парыз, әне, сол – таным. Таным жоқ жерде наным да дәрменсіз, өйткені сенген 

нәрсесінің сырын білмеген түптің түбінде сеніміне күмән келтіре бастауы кәдік қой. 

Көңілдегі күмәнді сейілтетін нәрсе – таным. Ендеше танымсыз наным тайғанақ келеді екен. 

Нанатын нәрсемізге танып барып нанбақ – хақ жолы екен. Алланы «бар» дейтіндер неге бар 

дейді, «жоқ» дейтіндер неге жоқ дейді? Меніңше бар дейтіндер санаға, ойға, рухани әлемге 

есік ашады. Яғни, «бардың» өзі танымға табалдырық болып тұр ғой. «Бар» деп сенген соң 

барды іздеу табиғи заңдылық. Ал, «жоқ» дейтіндер сол есіктің тарс жабылуын қажет 

ететіндер. «Жоққа жүйрік жетпейді» деген даналық сөздің мәніне, мағынасына көз салшы. 

«Жоқты» қанша қусақ та жете алмайды екенбіз, өйткені, ол жоқ… Яғни өлгеннен соң жан 

баратын әлем жоқ деу, соны дәлелдемек болу сананы, ойды тұсау деген сөз… Бұл ілгері 

қарай емес, кері кету…» [3, 191 б].  Жазушының ұлы ақынмен ойларының үндесіп жатуы 

кездейсоқ емес деп түйдік біз. Екеуі де бір халықтың перзенттері, бір топырақтың тумалары 

әрі Абай хакім өзінен кейінгі күллі ұрпағына үлгі-өнеге болды. 
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Қорыта айтқанда, жерлесіміз Талаптан Ахметжан – философ жазушы. Оның қай 

шығармасын алып қарасаңыз да биік өре, терең ой аңғарылады. Жазушы өз халқының асыл 

бастауларының білім нәрімен сусындай отырып, бойындағы бар қарым-қабілетін халқына 

сарқып берген жазушы. Әркім өз қара басының қамын күйттеп кеткен қысылтаяң кезеңде де 

ол қолынан қаламын тастамады. Мамандығы басқа сала болса да халқының әдебиеті мен 

мәдениеті үшін аянып қалмады. Бірақ шығармашылығының зерттелуі, ғылыми айналысқа 

түсуі тым шабан. Жазушы, драматург, ғалым апайымыз Роза Мұқанова ғана тегінде 

Талаптанның шығармашылығы туралы қалам тартқан болатын. Біздің мақаламыз осы істің 

аяғы емес, жалғасы ғана. Одан әрі дамытып, тереңдете түсу болашақтың еншісінде. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫҢ ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ДЕВИАНТТЫ 

МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ 

 

Қазіргі қоғам жағдайы көптеген әлеуметтік мәселелерді тудырды. Бұл мәселелер-

экономиканың төмендеуі,жұмыссыздық,әлеуметтік теңсіздік,бұрыңғы дүниеге қөзқарастың 

өзгеруі,жоғары конкурентті рынок жағдайында өмір сүру мен жұмыс жасау жайындағы 

қажетті білімнің болмауы т.б. барлығы күрделі әлеуметтік күйзелістер мен конфликтілерге 

алып келеді.Бұл кезең әсіресе жасөспірім ұрпақ үшін қиын болды. Жасөспірімдер 

арасындағы мінез-құлық ауытқушылықтары –қазіргі заманғы ғылым алдында тұрған негізгі 

психологиялық-педагогикалық проблемалардың бірі [1].  

Мектептегі педагогтар, психологтар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде сабақтан көп 

қалатын, тәртібі нашар, білім деңгейі төмен, ашуланшақ, ата-аналар мен ұстаздарды 

тыңдамайтын, бұзақылықтар жасайтын балалармен жиі кездеседі. Көбіне зерттеушілер 

мұндай оқушыларды «Қиын оқушылар», «Мінез-құлқында ауытқуы бар балалар», 

«Девиантты балалар» деп қарастырып жүр.  Жалпы девиантты мінез-құлық және қиын 

балалар ұғымына келетін болсақ, ол 1920-1930 жылдары пайда бола бастады. Бастапқыда 

ғылым саласында емес, күнделікті өмірде қолданылып жүрді. Біраз уақыт ұмытылып, 1950-

1960 жылдардың басында қайтадан қолданысқа енді [2].  

Девиантты мінез-құлықты кең және тар мағыналарында қарастырады. Кең мағынадағы 

девианттық мінез-құлық деп–қоғамдағы  қабылданған нормалар мен әлеуметтік 

стереотиптерге сай келмейтін кез-келген іс қимылды айтамыз. Бұл жағдайдағы девиацияны 

жағымды және жағымсыз деп екі түрге бөлуге болады. 

Жағымды девиантты мінез-құлық – бұл көпшілік әдеттен тыс, таңғаларлық деп 

қабылдаса, кейбіреулер теріс деп қарамайтын құбылыстар болуы мүмкін. Бұлар-ерлік, өзін-

өзі құрбандыққа шалу, біреуге шектен тыс берілу, біреуді шамадан тыс аяу т.б. көріністер 

болуы мүмкін. 

Жағымсыз (негатив) девиация, керісінше, көп адамдарды мақұлдамау, жек көру 

сезімдерін туғызатын мінез-құлық ауытқушылықтары. Мысалы, терроризм, вандализм, 

ұрлық, сатқындық, жануарға қатыгездік жасау т.б. 
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Тар мағынасындағы девианттық мінез-құлық дегеніміз жалпы қабылданған 

нормалардан тыс, жағымсыз, еш адам жақтамайтын ауытқулар. Девианттық мінез-құлыққа 

қылмыстық жауапқа тартылмайтын ауытқушылықтар түсініледі. Басқаша айтқанда, бұлар 

заңға қайшы келмейтін ауытқушылықтар. Заңға қарсы қылықтар немесе қылмыстар 

жиынтығы әлеуметтануда – делинквенттік (сөзбе-сөз – қылмыстық) мінез-құлық деген 

ерекше атқа ие болды [3]. 

Қазіргі таңда зерттеушілер арасында девиантты мінез-құлық мәселесіне деген 

қызығушылықтар көптеп байқалуда. Девиантты мінез-құлықты ғылыми зерттеу психология, 

криминология, психопатология, әлеуметтану ғылымдарында жүзеге асуда.   

В.Фокс девиантты мінез-құлық «тәртіп бұзушыны түрмеге қамауға емесе басқа жазаға 

тартуға әкелетін, нормадан ауытқу» деп есептейді.  

Дж.Смелзер девиантты мінез-құлықты изоляцияға емделуге, түрмеде қамалуына және 

басқада құқық бұзудың жазалауларына әкелетін топтық нормадан ауытқу деп санады. 

В.И.Добреньков және А.Н.Кравченко “қоғамдық көзқараста мақұлданбайтын әрбір қылықты 

девиантты мінез-құлық ” деп атады [6]. 

Белгілі әлеуметтанушы И.А.Кон девиантты мінез-құлықты психикалық 

денсаулық,құқық,мәдениет немесе мораль қалыптарының жалпы қабылданған қалыптардан 

ауытқыған әрекет жүйелері ретінде қарастырады.Ал В.В. Трифонов зерттеулерінде 

«девиантты мінез-құлықты жасөспірім-бұл күнделікті педагогикалық әсерге көне бермейтін 

,өзіне үнемі қосымша уақыт бөліп қарауды,мұғалімнің ерік-жігерін ,күшін ,қажырлы 

педагогикалық еңбегін қажетсінетін бала» деп анықтама беріледі.Бұл шексіз ұғым ,ол жеке 

адамның өзгеру құбылысын жинақтаушы.Осы категориядағы балалардың жалпы адамдық 

және өзге ешкімге қайталанбайтын қасиеттері,әлеуметтік және биологиялық факторлардың 

ықпалымен қамтамасыз етіледі. Л.М.Зюбин, Д.В.Колесов, В.Н. Кудряцев, Г.М.Минковский, 

И.Ф. Мягков және т.б. «девиантты мінез-құлықты балалардың» көпшілігі мектеп 

бағдарламасын дұрыс меңгере алмайтындар,сондықтан да оқушылар ұжымынан тысқары 

шығып қалатын балалар,-деп атап көрсетті.Ұжымдағы жағымды позициядан тыс қалу 

терісмінез-құлыққа,айналасындағы адамдармен,әсіресе бірге оқитын құрбы-құрдастарымен 

дұрыс қарым-қатынас жасауына кедергі келтіреді. 

Қазіргі кезде девиантты мінез-құлықты зерттеу екі бағытта қарастырылады: біріншісі-

психикалық денсаулық нормасынан ауытқыған мінез-құлық ретінде (жүйке аурулары, 

психосоматикалық бұзылулар, паталогиялық күй жене т.б.); екіншісі-«әлеуметтендіру –

дезадаптация-оқшаулау» құқықтық, мәдени және әлеуметтік нормаларды бұзуымен 

байланысты әлеуметтікке қарсы мінез-құлық [5].  

А.Б.Айтбаева бойынша девианттық мінез-құлық деп-балалар мен жасөспірімдердің 

әкімшілік шараларын қолдануға әкеліп соғатын құқық бұзушылықтарды жасауға 

бейімділігі,яғни,оқудан,жұмыс жасаудан әдейі жалтыруы;отбасынан немесе түрлі оқыту-

тәрбиелеу ұйымдарынан үнемі кетіп қалуы және қоғамға қауіпті әрекеттер жасауы [1]. 

К. К. Платонов девианттық  мінез-құлықты бес түрге бөліп көрсеткен: 

1. Делинквенттік мінез-құлық (әрекетке шектен тыс күш салу); 

2. Аддиктивті мінез-құлық; 

3. Патомінездік мінез-құлық; 

4. Психопатологиялық мінез-құлық; 

5. Гиперқабілеттілік базасындағы мінез-құлық [3]. 

С.А.Белиева девиантты мінез-құлықтағы әлеуметтік ауытқуды былайша топтастырады: 

а) пайдакүнемдік бағыттар: материалдық, қаржылық, мүліктік пайда табуға ұмтылумен 

байланысты заң бұзушылық, теіс қылық. Бұлар:ұрлық, тонау, алыпсатарлық, алаяқтық және 

т.б.; 

ә) қастандық бағыттар: жеке тұлғаға қарсы бағытталған әрекеттер: тіл тигізу, 

бұзақылық, ұрып соғу, өлтіру, зорлау және т.б.; 

б) әлеуметтік енжар түрлері:белсенді өмір салтынан қашқақтау, азаматтық 

міндеттерден бас тарту, жеке және әлеуметтік мәселелерді шешуге құлықсыз болу. Бұл топқа 
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жұмыстан, оқудан бас тарту, кезбелік, маскүнемдік, нашақорлық, токсикомания, өз-өзіне қол 

жұмсау және т.б. жатады. Кәмелетке толмаған балалардың девиантты мінез-құлқының алдын 

алу мен психологиялық және педагогикалық үрдісті ізгіліктендіру мен дарашылдандыру 

қағидаларына сүйенетін тиімді және нәтижелі жолдарын қолдану қажеттілігі туындады. 

Сондықтан да мінез-құлық пен дамудағы ауытқушылықтармен жүргізілетін түзету 

психологиялық және педагогикалық жұмыстардың болмысы мен табиғатын анықтау үшін 

арнайы білім беру мекемелерінің ғылыми жаңалықтарына, алдын алу психологиясы мен 

арнайы педагогика салаларындағы ғылыми зерттеулерге баса назар аудару қажет [1].  

Жасөспірім – барлық қатынас жағынан ересек адам деп қарастырады М.Ю. 

Красовицкий. Бірақ оларды толығымен жетілген адам деп айта алмаймыз, сондай ақ нақты 

осы жасөспірім шақта тұлғаның әлеуметтік бейімделуі белсенді жүреді. Мектеп пен ата – 

аналардың жасөспірімдерді, жұмысқа, оқу – танымдық және қоғамдық – саяси іс - 

әрекеттерге, жанұя жағдайына, азаматтық борышты өтеуге тәрбиелеуде үлкен маңызды мәні 

жатыр. 

Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының қалыптасуына әсер ететін факторларды 

ішкі және сыртқы факторлар деп қарастыруға болады. 

Ішкі факторға жасөспірім шақта кездесетін физиологиялық және психологиялық 

өзгерістерді жатқызамыз.Мысалы: Бұл кезде баланың бойы тез өседі, бұрынғыға қарағанда 

бір жылда екі есе шапшаңдықпен өсетін болады.  Сүйек етке қарағанда тез өсіп,ол  кейде 

жанға батарлықтай ауыратыны байқалады, денесі құрысып, қатты мазасынданып, баланың 

берекесі кетеді. Жасөпірім шақта баланың өз-өзін бағалауы қарқындай түседі және 

денесіндегі қандай да бір өзгерістерге көңіл толмаушылық,қанағаттанбаушылық сезімдері 

туындап, соның әсерімен баланың мінезінде ашушаңдық, қызбалық,агрессия пайда 

болады.Ал ол өз кезегінде девиантты мінез-құлықтың туындауының себебі болып табылады. 

Ал сыртқы факторға әлеуметтік және педагогикалық әсерді 

жатқызамыз.Оған:әлеуметтік нормаларды түсіну дәрежесінің төмендігі, ата-аналардың 

бақылауының жетіспеушілігі,ата-аналардың әсер етуінің тиімсіздігі, физикалық жазалау, 

жасөспірімнің отбасымен және құрдастарымен келіспеушілігі,отбасының құлдырауы, ерте 

ішімдікке салыну, таксикомания, нашақорлық,әлеуметтік қанағатсыздану, асоциальды 

топтарға қосылу, отбасылық және мектептегі тәрбиенің дұрыс ұйымдаспауы,компьютерлік 

ойындар мен әлеуметтік желінің теріс әсері т.с.с жатады [4]  

Девиантты мінез-құлықтың алдын-алу – бұл индивидке әлеуметтік ортаның жағымсыз 

факторларының әсерін жоюға және олардың қалыпты өмір деңгейін қорғауға, денсаулығын 

сақтауға және  қолдау көрсетуге бағытталған әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық 

және медициналық ғылыми негізделген және дер кезінде  қолданылған кешенді шаралардың 

жиынтығы.  

Әлеуметтік пелагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстары 

өте ауқымды.Негізгі жұмыстар басты үш бағытта жүргізілуі тиіс: 

1. Мектептегі жұмыс; 

2. Мемлекеттік,қоғамдық және қоғамдық емес ұйымдармен жұмыс; 

3. Оқушының тұрғылықты жеріне байланысты жүргізілетін жұмыс; 
Сондықтан бұл қызметте әлеуметтік арнайы білімі бар,тәжірибесі мол,балалның жан 

дүниесін түсіне алатын,оның болашағына жауапкершілікпен қарайтын білікті мамандар 

тартылуы тиіс. 

Әлеуметтік педагог мектеп оқушыларының картасын жүргізіп отыруы тиіс.Бұл карта 

әлеуметтік педагогтың,мектеп директорының,оның оқу және тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарларының,мектеп психолыгының,әрбір сынып жетекшісінің жұмыс үстелінде 

болуы тиіс.Бұл картада төмендегідей мағлұматтар тіркеледі: 

 Жетім балалар,жартылай жетім балалар; 

 Көп балалы отбасынан шыққандар; 

 Әлеуметтік көмекке зәру оқушылар; 

 Тәртібі мен мінез-құлқында ауытқушылықтары бар оқушылар. 
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Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқын алдын-алу процесі әртүрлі әлеуметтік 

институттар кешені арқылы жүзеге асады. Алдын –алу шараларымен отбасы,  мектептен тыс 

демалыс мекемелері (спорттық секциялар, клубтар және т.б.) сияқты әлеуметтік институттар 

да  айналысады. Олардың алдын-алу шаралары жасөспірімдерге қоғамда қабылданған 

тәсілдермен өздерінің қажеттіліктерін  қанағаттандыруға мүмкіндік беруге және жағдай 

жасауға бағытталған, сонымен қатар, индивидке өмірлік субъективті қиын жағдайларда дер 

кезінде кәсіби көмектер көрсету [1]. 

Қазақстанның болашағы келер ұрпақта болғандықтан жастардың психологиялық , 

физиологиялық  денсаулығы халықтың өсімі мен сапасын анықтайды. Осы тұста келер ұрпақ 

тәрбиесінің салауаттылығын қамтамасыз ету ең алдымен отбасы, мектеп тәрбиесі жайында 

қолға алынуы тиіс. 

Өкінішке орай, қазіргі таңда болып жатқан қылмыс, бұзақылық ,  ұрлық, зорлық - 

зомбылық , жеткіншектер мен жасөспірімдер арасындағы суицидтың көбейуі, үйден кету, 

қыздардың жеңіл жүрістері  тағы басқа болып жатқан қылмыс  айыптыларының басым 

көпшілігі 11 - 15 жас аралығындағы жасөспірімдер екенін көрсетіп отыр. Бұл дегеніміз,  

қазіргі нарықтық қоғамдағы адамдар арасында қарым-қатынас пен психологиялық қысым, 

әсіресе, жас буын психологиялық денсаулығының бұзылуына алып келуде. Қазақстан 

Республиканың өзінде, тіпті әлемдік деңгейде  халқымыздың психологиялық , 

физиологиялық  денсаулығын сақтау адамзат алдында тұрған үлкен мәселе болып 

отыр.Сондықтан да қазіргі танда,жасөспірімдер арасындағы девиантты мінез-құлықты алдын 

алу еліміз үшін де,жас ұрпақ үшін өзекті мәселеге айналды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Спортивная конкуренция на международной спортивной арене  обостряется, поединки 

волейбольных команд становятся все более напряженными. Одной из ведущей тенденцией в 

развитии современного волейбола, является повышение индивидуального спортивного 

мастерства игроков, которое характеризуется значительным увеличением интенсивности 

игры за счет повышения скорости развития атак, использованием игроков задней линии в 

нападении. Уровень физической, технической и тактической подготовленности отдельных 

игроков и команд в целом постепенно сближается. В этих условиях значительно возросли 

требования к качеству выполнения технико-тактических приемов, к слаженности игровых 

действий, к умению игроков понимать друг друга и объединять свои усилия в решении 

единой тактической задачи. 

Таким образом, для достижения победы первостепенное значение приобретает научная 

разработка и практическое использования методов быстрого и эффективного формирования 

высокого уровня технико-тактической подготовленности игроков. В этом направлении 

ведется поиск новых технических элементов и действий, тактических вариантов 

взаимодействий, схем и моделей игры. 
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Под технико-тактической подготовкой подразумевается совершенствование 

рациональных приемов решения задач, возникающих в процессе соревнований развитие 

специальных способностей, определяющих эффективность решения этих задач [1]. В ней 

предусматривается овладение тактикой индивидуальных, групповых и командных действий 

на основе оптимального выбора технических приемов. 

Выполнение технико-тактических приемов - это процесс, в ходе которого изменяются 

внешние условия (например, ситуация) и внутренние условия (например, утомление). Эти 

изменения указывают, что овладение техникой, формами коллективных действий и их 

развитие происходит в динамике [2]. 

Решение данной проблемы, специалисты [3] видят в приоритетном развитии 

системного подхода, что позволяет рассматривать изучаемую систему как целостное 

множество отдельных элементов с учетом внутренних взаимосвязей и отношений между 

ними, в частности, за счет активизации избирательных действий игроков различного амплуа 

на основе моделирования показателей соревновательной деятельности.  

Так, Железняк Ю.Д. отмечает, что процесс совершенствования технико-тактической 

подготовки возможен за счет применения индивидуальных комплексов занятий для 

спортсменов, при условии объективного анализа соревновательной деятельности с 

использованием информационных технологий [4]. 

 Э.Ю. Дорошенко [5] сформировал единую систему знаний об управлении технико-

тактической деятельностью как интегральной составляющей тренировочного и 

соревновательного процесса, а также разработал педагогическую технологию управления, в 

основе которой – информативные критерии, способы оценки и прогнозирования показателей 

технико-тактических действий, программы технико-тактической подготовки, разработанные 

с учетом функциональных предпосылок реализации технико-тактического потенциала 

игроков, модельных показателей тренировочного и соревновательного процессов, 

индивидуальных модельных показателей сильнейших спортсменов определенного игрового 

амплуа. 

В волейболе, одним из важнейших направлений совершенствования системы 

тренировочного процесса является применение научно обоснованных методик изучения 

структуры и особенностей технико-тактической деятельности на основе аналитико-

синтетических подходов. 

Структуру соревновательной игровой деятельности следует рассматривать как 

совокупность технико-тактических приемов, операций, объединенных в целостную систему 

результативных действий. При этом, прежде всего, следует выделить элементарный набор 

технико-тактических действий в игре спортсменов и умение эффективно применять их с 

учетом игровых ситуаций [6]. 

Необходимо отметить, что структура технико-тактической деятельности в волейболе 

имеет существенные особенности, которые основаны на специфике правил соревнований и 

выполнении отдельных элементов техники. К ним относятся следующие: ограниченное 

игровое пространство; игроки противоборствующих команд ведут соревновательную 

деятельность на своей половине площадки и никогда не вступают в игровой контакт с 

игроками другой команды; в соревновательной деятельности волейболистов не допускается 

пауз и остановок во время розыгрыша подачи мяча, что лишает игроков возможности вести 

позиционную игру; большинство контактов с мячом в соревновательной деятельности 

волейболистов являются промежуточными, а заключительный контакт только один, за счет 

которого команда выигрывает очко; близость игровых зон требует оптимальных положений 

спортсмена на площадке, их перемещений и переходов, сбалансированных взаимодействий 

на стыке игровых зон; волейболисты за время одного розыгрыша подачи большее 

количество раз переключаются от нападения к защите [7]. 

Анализ выступлений казахстанских волейболистов на мировой арене позволяет 

констатировать тот факт, что на данный момент технико-тактическое мастерство 

отечественных волейболистов имеет посредственный уровень и для его дальнейшего 
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совершенствования необходимы новые формы тактических построений и схем игры, 

которые бы позволили использовать сильнейшие качества игроков и корректировать 

недостатки в тренировочном процессе. 

Рассматривая количественно-качественные показатели технико-тактических действий, 

исследователи предлагают: уделять внимание технике выполнения разных видов подач и 

методике их совершенствования; выполнение нападающих ударов с задней линии игровой 

площадки; осуществление тренировочного процесса с учетом узкой специализации игроков 

[8]. 

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является разработка 

и внедрение в технико-тактическую подготовку игровых упражнений, моделирующих 

содержание и условия соревновательной деятельности. 

В последнее время в теории спортивной тренировки определились основные принципы 

повышения технико-тактического мастерства [2], практическое преломление которых нашло 

в работах  Клещева Ю.Н. [9], Кувшинникова В.Н. [10] и других. В  основе таких принципов 

положены следующие условия:  

1. Процесс начального обучения содержанию игровой деятельности заключается в 

последовательном освоении занимающихся умению распознавать и действовать в типичных 

ситуациях. 

2. Овладение сенсомоторным компонентом изучаемого действия. 

3. Закрепление действия в условиях усложняющейся обстановки увеличивающиеся 

неопределенности ситуации, разнообразии исходных позиций, увеличения множественности 

выбора и вариантности в использовании технических приемов. 

4. Индивидуальная тактическая подготовка является фундаментом формирования 

умений к взаимодействию с партнером [11]. 

Различают три этапа подготовки: первый - необходимость улучшить предпосылки 

становления спортивной формы; второй - углубленное освоение и закрепление навыков 

соревновательных действий как компонентов спортивной формы; третий - непосредственно 

соревновательная подготовка, направленная на совершенствование приобретенных навыков, 

увеличение их вариативности и надежности [12]. 

Все направления взаимообусловлены и должны осуществляться одновременно. При 

этом особое значение уделяется развитию способности спортсмена применять такие 

тактические приемы и способы, которые приносят наибольший эффект в действиях команды. 

Следовательно, одной из задач совершенствования технико-тактического мастерства 

является оптимизация структуры двигательных действий, их динамики, кинематики и ритма 

с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.  

В научно-методической литературе рассматривается технико-тактическая структура 

выполнения приемов, методика обучения и совершенствования им. При этом основным 

методом технико-тактического совершенствования квалифицированных спортсменов 

является использование целостного метода выполнения упражнения [13]. 

Отмечено, что одним из основных путей совершенствования двигательных действий 

является совершенствование большого набора действий, формирование которых 

осуществляется в ходе различных нормативных ситуаций, приближенных к условиям 

соревнований. В связи с этим выделяется три пути совершенствования тактического 

мастерства: уточнение координационной структуры действий, расширение двигательного 

потенциала, надежностью и помехоустойчивостью к сбивающим факторам [9]. 

Перспективным следует признать распространение программированного обучения, где 

приводятся алгоритмические обучающие программы для овладения основными приемами 

техники и тактики. Важным моментом таких программ являются различного рода коррекции 

по ходу выполнения действий, периодические информационные сообщения и сенсорные 

стимулы, а также использование технических средств обучения [13]. 

Для совершенствования процесса технико-тактической подготовки  волейболисток, в 

первую очередь необходимо выявить достоверные различия в уровне технико-тактической 
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подготовленности на основе анализа эффективности их технико-тактических действий с 

целью формирования подходов построения тренировочного процесса. 

Оценка динамики технико-тактической подготовленности волейболисток опиралась на 

следующие положения: 

1. Анализ выполняемых технико-тактических действий волейболисток в игровом 

процессе (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Объем выполняемых действий волейболистами в игре (вероятности) 

Технико-тактические действия Показатели игровых амплуа: 

Второй очереди 

атаки 

Первой очереди 

атаки 

связующих 

Подача 0,34 0,33 0,33 

Прием подачи и 1 передача 0,47 0,43 0,10 

Вторая передача 0,09 0,18 0,73 

Нападающий удар 0,42 0,35 0,23 

Блокирование 0,38 0,34 0,28 

Прием нападающих ударов 

(защита) 

0,45 0,46 0,09 

 

Как видно, в приеме подачи и первой передаче практически не принимают участия 

связующие игроки, кроме того, нашими наблюдениями и анализом ряда авторов [11] 

выявлено, что прием, подачи осуществляется 2-3 постоянными игроками, что обеспечивает 

точность и надежность этого важного приема. Вторая передача выполняется специально 

подготовленными для этой цели 1-2 игроками (амплуа-связующих), другие игроки 

выполняют такую передачу от случая к случаю. Прием нападающих ударов обеспечивается 

игроками 2 очереди атаки, когда они играют в защите и игроками «либеро»; здесь почти 

полностью исключено участие связующих игроков. Таким образом, при оценке уровня 

технико-тактической подготовленности волейболистов различной квалификации 

целесообразно рассматривать деятельность в общих для всех игроков технико-тактических 

действиях, независимо от их амплуа: при подаче (Р = 0,34 - 0,33 - 0,33), выполнении 

атакующих действий (Р = 0,42 - 0,35 - 0,23) и блокировании (Р = 0,38 - 0,34 - 0,28). 

2. Исследования ряда авторов [12,14] свидетельствуют, что выделенные действия 

используются в игровом процессе со следующей тактической направленностью: подача - как 

точная, скоростная, планирующая; нападающий удар - как точный, скоростной, с 

преодолением блока (мимо него, через него, за него, блок-аут); блокирование зонное и 

ловящее. В каждом отдельном случае реализации технического приема с тактической 

направленностью необходима разработка определенного теста. При этом мы исходили из 

посылки о достаточности индексации одного технико-тактического действия одним 

наиболее представительным тестом. В этой связи использовались разработанные нами тесты 

режима возможностей: 

- в подаче - тест ПД-11, характеризующий точность ее выполнения, ибо это является 

наиболее важным в данном приеме; 

- в нападающем ударе - тест AT-12, характеризующий скорость полета мяча после 

удара, так как такой прием наиболее употребителен для выигрыша; 

- в блокировании - тест БЛ-11, характеризующий постановку зонного (неподвижного) 

блока как наиболее часто встречающегося.  

Доведенные тестовые испытания игроков различной квалификации показали 

следующие результаты: 

 



370 

 

Таблица 2 - Показатели средних величин эффективности технико-тактических 

действий волейболистов различной квалификации (индексы) 

квалификация Подача ПД Нападающий удар АТ Блок БЛ 

3 разряд 0,448 0,583 0,301 

2 разряд 0,509 0,627 0,323 

I разряд 0,770 0,833 0,500 

КМС 0,808 0,873 0,535 

МС 0,928 0,977 0,677 

 

Как видно, по всем тестам показатели улучшаются с ростом квалификации. Так, 

показатели группы мастеров спорта выше аналогичных показателей группы игроков 3-го 

разряда: в подаче на 48%, в нападающем ударе - на 39,4%, в блокировании - на 37,6%.   

Таким образом, с ростом спортивной квалификации улучшается результативность 

действия и, тем самым, повышается уровень технико-тактической подготовленности 

волейболистов в среднем на 42 % от 3 разряда до мастера спорта. 

С целью анализа динамики перехода уровня подготовленности игроков в описанных 

технико-тактических действиях, примем за единицу показатели начального состояния 

(уровень 3-го разряда) и рассчитаем индексы по каждой квалификации игроков до конечного 

состояния (уровня МС) 

 

Таблица 3 - Индексы уровня подготовленности игроков в некоторых технико-

тактических приемах 

квалификация подача Нападающий 

удар 

блокирование Среднее 

значение 

3 разряд 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 разряд 1,14 1,08 1,07 1,10 

I разряд 1,72 1,43 1,66 1,60 

КМС 1,80 1,50 1,78 1,69 

МС 2,07 1,68 2,25 2,00 

 

При анализе средних величин показателей индексов видно, что: уровень общей 

технико-тактической подготовленности изменяется с ростом квалификации и это изменение 

носит скачкообразный характер. Так, в промежутках групп квалификации от 3-го до 2-го 

разрядов, от 1-го разряда до КМС и от МС улучшение показателей подготовленности носит 

относительно плавный характер (приращение индекса невелико: 0,08 - 0,10 усл. единиц). В 

промежутках групп квалификации от 2-го до 1 разряда, от КМС до МС наблюдается 

значительное улучшение показателя подготовленности, приращение индекса 0,31 - 0,50 усл. 

единиц. 

Для анализа внутренней динамики перехода показателей уровня технико-тактической 

подготовленности волейболистов из начального в конечное состояние сопоставим данные 

разницы (отношение последующего показателя к предыдущему по росту квалификации) по 

всем проведенным тестам. 

При анализе представленных показателей видно, что волейболисты 2-го разряда имеют 

некоторое преимущество перед игроками 3-го разряда по всем тестам (2,2 - 6,1%);   однако 

здесь достоверных различий при Р >0,1 в показателях разницы не обнаружено. Отсюда 

можно полагать, что волейболисты 2 и 3 разрядов по уровню технико-тактической 

подготовленности находятся в одной квалификационной категории. 

При анализе показателей разницы между группами игроков 1 разряда и КМС видно, 

что игроки КМС имеют некоторое преимущество по всем тестам (3,5 - 4,0%).  Однако и 

здесь достоверных различий при Р  >0,1 в показателях разницы не обнаружено. Отсюда 

можно полагать, что волейболисты 1 разряда и КМС находятся в одной квалификационной 

категории. 
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Таблица 3 - Показатели разницы между группами различной спортивной  

квалификации в тестах технико-тактической подготовленности (%) 

 

Сопоставление 

квалификаций 

подача Нападающ

ий удар 

блокировани

е 

Средне

е значение 

3 разряд - 2 

разряд 
6,1 

4,4 2,2 4,2 

2 разряд - 1 

разряд 
26,1 

20,6 17,7 21,5 

1 разряд - КМС 3,8 4,0 3,5 3,7 

КМС-МС 12,0 10,4 14,2 12,2 

Примечание: разница по каждой строке показана в пользу группы более высокой 

квалификации. 

 

При анализе показателей разницы между группами игроков 2-го и 1-го разрядов видно, 

что последние имеют заметное преимущество по всем тестам (17,7 - 26,1%) ; при этом, эти 

различия достоверны при Р < 0,05. Следовательно, игроки 2-го и 1-го разрядов находятся в 

разных квалификационных категориях. 

При анализе показателей разницы между группами игроков КМС и МС видно, что 

игроки МС имеют также заметное преимущество (10,4 - 14,2%) по всем тестам, различия 

достоверны при Р < 0,05. Следовательно, игроки КМС и МС находятся также в разных 

квалификационных группах. 

Таким образом, в динамике технико-тактической подготовленности игроков 

выделилось три квалификационных категории, внутри которых показатели разницы тестов 

не имеют достоверных различий и в то же время достоверно различаются между собой. Эти 

квалификационные категории определены нами как: 

- низшая, включающая игроков 3 и 2 разрядов; 

- средняя, включающая игроков 1 разряда и кандидатов в мастера спорта; 

- высшая, включающая мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. 

Анализ и обобщение специальной научно-методической литературы результатов 

исследования позволил сформулировать следующие выводы: 

1. Технико-тактическая подготовка является основным фактором, который влияет как 

на достижение высоких спортивных результатов, так и на определение содержания учебно-

тренировочного процесса; технико-тактическая деятельность является интегрирующим 

компонентом подготовки. 

2. Для решения проблемы технико-тактического совершенствования волейболисток 

необходимо разработка программы, алгоритм которой должен включать следующие 

компоненты: 

- сбор информации об особенностях технико-тактических действий ведущих 

волейболистов мира и Казахстана; 

- сравнительный педагогический анализ соревновательной деятельности волейболисток 

разных амплуа и категорий; 

- применение инновационных технологий оценки определения эффективности 

соревновательной деятельности в волейболе; 

- определение и сравнительный педагогический анализ модельных показателей 

технико-тактических действий волейболисток; 

- применение специализированных средств коррекции тренировочного процесса в 

волейболе с целью и устранения недостатков повышения эффективности соревновательной 

деятельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПОЛЬШИ И КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Процессы глобализации, интеграция Казахстана в мировое образовательное 

пространство актуализируют реализацию государственной программы трехъязычия. 

Социально-психологическая готовность к эффективному коммуникативному 

взаимодействию человека с другими людьми в настоящее время является необходимым 

условием развития личности. В этой связи особенно важно проведение сравнительно - 

сопоставительных исследований овладения обучающимися другим  языком в различных 

странах. В процессе изучения иностранных языков представляется  важным для студентов 

осмыслить свою личностную «я» концепцию, которая помогает им лучше понять себя, свои 

способности, возможности, ограничения. Исследователи точно установили имеющиеся связи 

между пониманием студентами имеющихся у них навыков и их готовностью формировать 

новые. В частности, Хорвиц Е.К. и Янг Д. утверждают, что понятие «я» в ориентированной 

на будущее перспективе может функционировать в качестве самостоятельной единицы и  

давать направление на мотивационное поведение. Студенты должны быть осведомлены о 

том, кем они могли бы стать и о том, кем они хотели бы стать [1]. 

В 2016- 2017 учебном году нами было проведено сравнительное исследование 

профессиональной мотивации студентов английской филологии в вузах Казахстана 

(Восточно-Казахстанский Государственный Университет им. С. Аманжолова) и Польши 

(Вроцлавский Университет), целью которого явилось определение  принципиальных 

характеристик внутренней мотивации, являющейся одной из наиболее эффективных 

стратегий личностного менеджмент; а также выявление общих и особенных факторов, 
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позволяющих  определить масштаб влияния социальных аспектов на формирование личных 

ожиданий обучающихся при изучении иностранного языка. 

В группу польских студентов входили  в основном люди с продолжающим уровнем 

владения английского языка (80% первокурсников уже имели уровень Intermdiate (средний). 

Студенты, имеющие начальный уровень отсутствовали. Среди казахстанских студентов 

только 50% имели  средний уровень владения языком, а другие 50% студентов имели 

уровень Elementary, т.е. начальный и PreIntermediate (промежуточный между начальным и 

средним). Студенты, владеющие английским на высоком уровне, закончили 

специализированные гимназии либо дополнительно занимались в языковых школах. 

Половина из опрошенных нами студентов признались, что изучали язык только в школе и 

чувствовали, что этих знаний для успешного обучения в вузе явно недаостаточно. Студенты, 

окончившие сельские школы, отмечали  невысокий уровень его преподавания в своих 

школах. Студентов, окончивших городские школы среди поляков на 20% больше, чем 

казахстанцев. Никто из опрошенных казахстанских студентов  не изучал английский в 

детском саду, лишь 30% изучали его в начальной и средней школе, так как обязательное 

изучение английского языка с первого класса в Казахстане было введено только в 2013-2014 

учебном году. Среди польских студентов этот процент несколько выше, а именно: 20% 

респондентов изучали английский в детском саду, 50% - в базовой школе и гимназии, что 

соответствует нашему начальному и среднему звену. Стоит заметить, что интенсивное 

изучение английского языка (70%) среди обеих групп приходится на возраст 16-20 лет. 

Существенная разница состоит в том, что наши школьники должны сами дополнительно 

находить репетиторов и заниматься углубленно, посещая языковые курс, а в Польше все они 

с 16 лет поступают в профилированные лицеи, где углубленно изучают язык и свою 

будущую профессию в течении трех лет.  

Углубленное изучение английского языка в Польше началось с 1991, когда 

Министерство образования Польши внедрило в качестве обязательного иностранный язык в 

начальной школе три раза в неделю, а   также 2 иностранных языка в средний школе. 

Правительство страны задалось целью обучить  все население английскому языку,  а 60%  

населения двум иностранным языкам [2].Это могли быть (на выбор каждого) немецкий, 

французскийи испанский языки. Дети обучаются английскому языку  еще с детского сада и 

системно - с первого класса. Хороший уровень владения иностранным языком польскими 

студентами объясняется еще и тем, что с 2004 года, они, как граждане Польши, являющейся 

полноправным членом Европейского Союза, имеют возможность без оформления 

специальных виз проходить стажировки, путешествовать  по Европе и общаться с 

носителями другого языка. Погружение в языковую среду иностранного языка позволяет 

снизить уровень тревожности, формировать  правильное произношение, пониманать 

специфику речи, повысить уверенность в своих языковых навыках.    В настоящее время и в 

казахстанских школах внедряется  программа Флэкс, в рамках которой ученики старших 

классов могут поехать на год учиться в США. Но количество мест весьма ограниченно и не 

охватывает всей массы желающих старшеклассников.  

В Казахстане английский язык начал получать широкое распространение с 2008 года, 

когда общество было ориентировано на изучение трёх языков: казахского, русского и 

иностранного, в основном - английского. До 2013 года английский преподавали в 

общеобразовательных школах только с 5 класса по 2 часа в неделю. С 2016-2017 учебного 

года, уже в 117 школах РК занятия ведутся на трех языках. Преподаватели школ и вузов 

массово проходят курсы повышения квалификации с целью совершенствования как 

собственно лингвистических знаний, так и методик их преподавания [3].  

     Как показали результаты нашего опроса,  касающиеся ожиданий студентов по 

поводу их будущего, все казахстанские студенты (100 %) убеждены, что знание английского 

языка, также как диплом о высшем образовании в области английской филологии улучшат 

их социальный статус, позволят сделать быструю карьеру и реализовать свои способности и 

устремления. Однако, 40% респондентов при этом не уверены в том, что сам по себе 
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полученный диплом существенно увеличит их доходы. В то же время только часть польских 

студентов (60%) уверена, что знание английского языка и обладание дипломом английской 

филологии поставит их выше по социальной лестнице, но при этом 70% из них уверены, что 

это принесет им финансовую выгоду.  

Многие исследователи справедливо, на наш взгляд, утверждают, что обучающиеся с 

экстравертными особенностями  добиваются больших успехов в изучении иностранного 

языка. Ведь язык – это прежде всего общение. Разговорчивые, оптимистичные и 

общительные учащиеся предпочитают социальные стратегии сотрудничества. Они также 

склонны к риску в языковых исследованиях чаще, чем интроверты,  охотно используют 

новые слова «вовлекаются в эмоциональные взаимодействия".  Открытость к новому языку, 

принятие риска  в том, что можно совершать ошибки, не боясь употреблять новые обороты в 

речи, являются главными факторами, которые обеспечивают успех в изучении языка. 

Ученые подчеркивают позитивную роль рискованности в изучении языков. Так Деваэле 

Дж.М. утверждает "что готовность учащихся к риску произносить новые слова, активно 

участвовать в диалогах в классе, без барьеров предпринимать попытки использования языка 

значительно повышают результат обучения. Те, кто не боятся разговаривать, имеют низкий 

уровень тревожности, также, такие учащиеся, как правило, получают более высокие оценки  

по языковому предмету [4].   

Подавляющее большинство польских студентов и половина опрошенных казахстанцев 

считают, что они экстравертированные  и открытые люди. Польские студенты считают 

открытость положительной чертой по нескольким причинам. Во-первых, это возможность 

быть восприимчивым для новых идей, предложений; во-вторых, открытый человек может 

следовать за идеями и советами других людей; и в-третьих открытый человек живет в мире 

каждого человека, а не только в его собственном. Казахстанские респонденты также 

считают, что если человек открыт, то другие люди чувствуют себя комфортнов общении с 

ним. Такие личности учатся у других чему-то новому, заинтересовано прислушиваются к 

другому мнению и не  имеют проблем в общении. Но есть и респонденты в обеих 

опрошенных студенческих группах, которые чувствуют себя неловко, находясь с рядом с 

другими людьми, им не комфортно при участии в групповой деятельности, и, конечно, они 

не считают такую работу полезной, предпочитая действовать в одиночку. Такие студенты, 

безусловно будут испытывать и испытывают трудности при изучении иностранного языка.  

Другой важной при изучении иностранного языка чертой личности является 

терпимость или нетерпимость к неопределенности. Интенсивное приобретение навыков 

иностранного языка связывается  c успехом в его изучении [5]. Мы отметили, что польские 

студенты чувствуют себя менее тревожно в неоднозначных ситуациях и демонстрируют 

высокую эффективность навыков восприятия. Они не выражали особого беспокойства,  

когда встречались с определенным количеством незнакомых слов,не центрировались на том, 

чего они еще не знают, поэтому они были достаточно успешными слушателями и 

читателями. Следует отметить, что и казахстанские студенты также не терялись в подобных 

ситуациях. Исторически сложилось так, что многие казахстанские студенты являются 

билингвами и знают два, три и больше языков. В изучении английского языка они 

продемонстрировали быструю скорость запоминания новых слов, хорошее произношение, 

активное участие на занятиях в группе. Большая часть студентов участвовала в дискуссиях и 

не боялась использовать новые обороты.  

 

Деваэле Дж.М. утверждает, что "знание большего количества языков и опыт жизни за 

границей положительно коррелирует с толерантностью к неопределенности" [4]. Как мы 

выяснили 70% опрошенных польских студентов обучались за границами своей страны,  50%  

из них были на языковых стажировках в Германии, США, Великобритании; 10% - часто 

посещали родственников в США; 10% постоянно ездят в другие страны путешествовать. Но 

только 50% опрошенных нами казахстанских студентов были за границей для 



375 

 

кратковременных туристических  поездок в Турцию, Тайланд, Россию, Арабские Эмираты, и 

только 10 % ездили стажироваться на языковые курсы в Англию и США.  

Данные проведенного опроса свидетельствуют, что казахстанские студенты в большей 

степени, чем польские готовы пойти на риск. Мы предположили, что это связано с 

исторически сложившимися особенностями многонационального казахстанского общества и 

жизнью в поликультурном обществе. Поэтому процент молодых людей, свободно 

выражающих свое мнение был выше в казахстанской, чем в польской группе на 30%.  

Вместе с тем, польские студенты, по их собственному мнению, более амбициозны и 

открыты. Но  и польские и казахстанские студенты одинаково добросовестны. Подавляющее 

большинство польских студентов (80%) уверено в  своих профессиональных навыках и чаще, 

чем казахстанские студенты (60%), делает то, что планирует.  

К сожалению,в ответах студентов также встречается ответ «не знаю», под которым 

могут подразумеваться колебания или неспособность определить  собственную Я-

концепцию. Это, на наш взгляд, может привести к появлению в будущем у них  ряда 

проблем при изучении иностранного языка, таких как низкая самоэффективность, слабое 

развитие самоопределения, саморегулирования, уверенности в себе. В последствии это 

может привести к языковой тревожности как особенности поведения. 10% опрошенных 

польских студентов  и 5%  казахстанских не знают, готовы ли они взять на себя риск.  Более 

половины казахстанских респондентов (60%) верят в свои навыки,  всегда делают то, что они 

запланировали. Будучи в одинаковой мере добросовестными и сознательными, студенты 

различаются по процентному соотношению наличия высокой самооценки. Этот процент 

выше среди польских студентов (90% и 80% соответственно).  

В каждой группе как польские, так и казахстанские респонденты выбрали вариант "нет 

ответа" на ряд вопросов анкеты (10% - Польша, 20% - Казахстан). Это может являться 

свидетельством определенной скрытности или недостаточной уверенности в себе. Эти 

студенты, вероятно, будут менее успешны в  изучении иностранного языка, нежели 

студенты, которые определенно знают о своих достоинствах, недостатках и возможностях. 

Таким образом, на основании анлиза полученных результатов, мы можем сделать 

выводы о том, что первокурсники двух стран имеют довольно высокий уровень 

предуниверситетской подготовки по  английскому языку. Однако в связи с более ранним по 

времени введением английского языка в систему образования Польши, её интеграцией в 

Европейский Союз  студенты Вроцлавского университета имеют более высокий уровень 

знаний английского языка еще до поступления в вуз. В настоящее время Казахстан активно 

развивает трехъязычие, начиная с детского сада, внедряя в школах и вузах преподавание 

ряда предметов на английском языке. Это дает уверенность в том, что в скором будущем 

процент хорошо владеющих иностранным языком студентов увеличится. 

В то же время, готовность использовать новые слова, не боясь 

осуждения,комбинировать фразы, идти на контакт, выражать свое мнение на английском 

языке казахстанские студенты проявили более ярко, в среднем, на 20% выше, чем польские 

студенты, что связано с исторической особенностью казахстанцев общаться на нескольких 

языках и толернатностью к разным народам.   

Однако, на наш взгляд, казахстанским студентам нужно обратить внимание на развитие 

собственной самооценки, так как это отражается на  мотивации и эффективности изучения 

языка. При наличии одинаковых способностей, равной степени добросовестного отношения 

к учебе у обоих групп, почти  у всех польских студентов самооценка и реализация того, что 

они запланировали, была на 30 процентов выше, чем у  казахстанских студентов.  

Внутренняя мотивация на учебу напрямую связана с достижением конечного результата. Все 

казахстанские студенты выразили уверенность в том, что диплом и знание английского 

языка повысят их социальный статус и откроют дорогу в будущее. Однако меньше половины 

студентов считают, что наличие диплома улучшит их финансовое положение, и они смогут 

хорошо зарабатывать. Польские же студенты, напротив, не столь сильно уверены, что 
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наличие диплома филолога повысит их социальную роль в обществе, но при этом они 

утверждают, что смогут хорошо зарабатывать, когда получат диплом.  

     Очень важным условием проработки мотивации студентов является работа над их 

собственным представлением о себе. В связи с внедрением кредитной системы обучения, у 

казахстанских студентов появилась возможность изучения английского за границей в рамках 

академической мобильности , позволяет значительно расширить языковую практику, 

погрузиться  в языковую среду, оценить собственные силы и возможности.  
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