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1-СЕКЦИЯ 

 

ЗӘКИ АХМЕТОВ ЖӘНЕ БҮГІНГІ ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ  

ДАМУ БАҒЫТТАРЫ 

 

ЗАКИ АХМЕТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ZAKI AKHMETOV AND DIRECTIONS OF MODERN  

LITERATURE DEVELOPMENT 

 

 

УДК 378.4(574.42) 

ТОЛЕГЕН М.А. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан  

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ  

В ВКГУ ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА 

 

12 апреля 2017 года в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», формулируя цель по вхождению Казахстана в 

тридцатку развитых государств современного мира, Президент страны 

Нурсултан Абишевич Назарбаев высказал убежденность, что начатые 

республикой масштабные преобразования «должны сопровождаться 

опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит 

политическую и экономическую модернизацию, а выступит их сердцевиной».  

Прошел год. Для реализации задач, определенных в статье, были 

привлечены различные социальные ресурсы. На инициативу Президента 

откликнулись представители государственных структур, общественных 

объединений, учреждений образования, науки, культуры, бизнеса и активные 

граждане нашей республики. Можно сказать, что вся страна консолидировалась 

для поиска наиболее оптимальных путей решения поставленных Президентом 

задач. Началось формирование механизма взаимодействия ответственных 

структур, определение места и роли каждого функционального звена системы 

модернизации общественного сознания.  

Важно понимать, что модернизация общественного сознания – это процесс, 

который протекает постоянно, но с разной степенью интенсивности. В 

настоящий момент усилия необходимо направить на интенсификацию этого 

процесса, как конечную цель, определяя модернизацию не только 

общественного сознания, но и социальной практики. Как отметил Президент, это 

и является ключевым принципом нашего развития так, как «государство и нация 

– не статичная конструкция, а живой развивающийся организм». 
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Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С.Аманжолова, являющийся одним из ведущих центров науки и образования на 

востоке страны, ориентирован на обеспечение научно-педагогическими кадрами 

модернизации общественного сознания на региональном уровне.  

В сотрудничестве с акиматом Восточно-Казахстанской области, 

государственными управлениями по ВКО, а также другими социальными 

партнерами университет начал осуществление ряда значимых проектов: 

«Цивилизационный феномен Восточного Казахстана», «Природа и природное 

наследие Восточного Казахстана», «Общественное сознание: ключевые 

факторы, динамика изменений, модель формирования (Онтогенез 

общественного сознания)», «ИНТЕЛЛЕКТ. VKO» («Единое окно» доступа к 

образовательным ресурсам Казахстана и мира) и «Создание природно-

ландшафтного музея-заказника «Тарханский опорный геологический разрез». 

Конкретными результатами реализации данных проектов стало издание 

летописи «Страниц связующие нити (к 85-летию образования нашей области), 

географического атласа, материалов двух международных конференций, 

тематического номера журнала «Мир Большого Алтая». В рамках данных 

проектов студенты приняли участие в летней археологической экспедиции, 

школьники – в двух летних школах «Священный Алтай – Родина моя», 

организованные на территории музея-заповедника «Берель» в Катон-

Карагайском районе. Также в сентябре и декабре 2017 года состоялись две 

международные научные конференции «Этнодемографические процессы в 

Казахстане и сопредельных территориях» и «Краеведческие чтения», в весенне-

летний период прошли круглые столы «Алтай-Алатау: сакралды пәл сапасы»; 

«Формирование духовно-нравственных ценностей молодежи в условиях 

модернизации 4.0» и методологические семинары. 

Основной вклад университета в реализацию государственной программы - 

это внедрение ценностей "Рухани жаңғыру" в научный, образовательный и 

воспитательный процесс для развития интеллектуального потенциала наших 

студентов, их лидерских качеств, повышения конкурентоспособности, 

формирование у них нового открытого сознания, казахстанского патриотизма.  

Вся деятельность университета в этом направлении координируется 

специально созданным Центром гуманитарных и политических исследований 

«Рухани жаңғыру», основными формами работы которого являются участие в 

реализации проектов модернизации, научно-исследовательских программ как на 

областном, республиканском, так и международном уровнях; организация и 

проведение форумов, конференций, методологических семинаров, курсов 

повышения квалификации, тренингов.  

Традиционно сложилось, что системная краеведческая работа стала одной 

из визитных карточек университета. Программа «Рухани жаңғыру» придала ей 

новое звучание и привлекла к ней широкое общественное внимание. Это 

позволило ученым и преподавателям активизировать исследовательскую и 
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издательскую деятельность, направленную на формирование платформы «Новое 

гуманитарное знание». Результатом стало публикация более чем десяти 

монографий и ста статей, двух сборников международных научных 

конференций.  

В целом деятельность университета по реализации программы «Рухани 

жаңғыру» осуществляется в трех важных аспектах: научном, образовательном и 

воспитательном. Новый качественный уровень в этом направлении 

обеспечивается серьёзным научным потенциалом, сконцентрированном в 

исследовательских центрах университета: "Алтайтану" и национальной научной 

лаборатории коллективного пользования. 

Научно-исследовательский центр «Алтайтану» занимается изучением 

актуальной социальной проблематики и процессов модернизации 

казахстанского общества. Характерной чертой исследований центра является 

многоуровневость и многоаспектность, включенность в мировой научный 

контекст, что позволяет определить уникальность казахстанской программы 

социальной модернизации.  

Модернизация общественного сознания, как важнейшая часть социальной 

модернизации, была обсуждена в ходе научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов. Важная составляющая модернизации - научные 

проекты. Если говорить о конкретных проектах университета, которые 

охватывает сферу гуманитарных знаний, то это участие в международных 

проектах (например, Эразмус +, Евросоюз), проектах с грантовым 

финансированием Министерства образования и науки РК. В 2017 году 

университет выиграл четыре таких проекта, один из них в области гуманитарных 

наук по теме "Память о жертвах политических репрессий (1920-1950-е гг.) и ее 

фиксация в сакральном ландшафте Казахстана (на примере Восточного 

Казахстана)» (1918-1920 гг.). Его реализация внесет важный вклад в изучение 

региональной истории. 

Второй аспект – «новое гуманитарное знание» как ядро учебного процесса. 

Реализация данного направления была начата с качественного обновления 

содержания таких обязательных дисциплин, как современная история 

Казахстана, краеведение, философия, политология, социология, культурология, 

которые изучаются студентами всех специальностей. В текущем учебном году 

для гуманитарных специальностей университета были введены новые 

дисциплины, связанные с изучением историко-культурного потенциала 

Восточного Казахстана. С 2018-2019 учебного года вводится новая обязательная 

для изучения студентами всех специальностей дисциплина «Модернизация 

общественного сознания».  

В Программной статье Президент подчеркнул: «…и программа «Цифровой 

Казахстан», и программа трехъязычия, и программа культурного и 

конфессионального согласия – это часть подготовки нации к жизни в XXI веке. 

Это часть нашей конкурентоспособности». В университете с нового учебного 
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года запускается экспериментальная специальность "Цифровая 

гуманитаристика", аналогов в Казахстане нет, открытие которой позволит 

готовить специалистов в смежной области IT-технологий и гуманитарных наук. 

В магистратуре запущены новые образовательные траектории «Историческое 

регионоведение и историко-культурный туризм».  

Для успешной реализации государственной программы полиязычия открыт 

Центр "Тіл әлемі", в котором обучаются и преподаватели, и студенты.  

Для осуществления поэтапного перехода на латинский алфавит, научно-

методологического сопровождения этого процесса начата работа Центра "Қазақ 

жазуы және латын графикасы". 

Воспитательная работа являются третьим аспектом модернизационной 

деятельности университета, направленной на личностное «становление нового 

поколения казахстанцев». Сразу после выхода статьи Президента была 

проведена информационно-ознакомительная и разъяснительная работа среди 

студентов всех курсов и специальностей. Организованы актовые и поточные 

лекции, семинары и кураторские беседы. Затем студенты были привлечены к 

участию в социально ориентированных проектах, олимпиадах и конкурсах. 

Наша задача – заинтересовать студентов изучением природы и истории своего 

родного края, города, района и аула.  

Для студентов не только нашего, но и трех других университетов области 

были проведены две сессии Школы толерантности: «Культурный обмен в 

приграничном пространстве» (апрель) и «Миграционные вызовы начала ХХI 

века и модернизация общественного сознания» (сентябрь). 

Воспитательная деятельность университета выходит за его пределы и 

охватывает различные слои населения. Популяризация краеведческих знаний, 

формирование положительного имиджа Восточно-Казахстанской области 

способствует дальнейшему развитию внутреннего и внешнего туризма.  

Все три аспекта, имея свою логику развития, в реальной деятельности 

пересекаются, взаимно дополняя и обогащая друг друга. Так, например, 

студенты и магистранты, принимая участие в краеведческих исследованиях, 

пишут дипломные проекты и магистерские диссертации, посвященные 

изучению сакральных объектов Восточного Казахстана, семейной и 

персональной истории, малоизученным проблемам социальной истории региона. 

Тем самым научная, образовательная и воспитательная деятельность тесно 

переплетаются, работая на общий результат.  

Как сказал Президент РК Н.А.Назарбаев: "Будущее творится в учебных 

аудиториях". Поэтому все ключевые принципы программы пронизывают 

системную работу нашего университета по подготовке конкурентоспособной 

молодежи, успешных личностей с четкими прагматичными целями и реальными 

возможностями. Мы видим наших выпускников высокообразованными людьми, 

патриотами своей страны, знатоками и ценителями истории и культуры своей 

Малой Родины. 
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ӘОЖ 669.162.214 

АПЫШЕВА К.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

МӘЛІКТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСЫП, ДАМУЫ 

 

Мәлік Ғабдуллин – Кеңес Одағының Батыры, жазушы, профессор, 

филология ғылымының докторы, қоғам қайраткері, КСРО Ғылым 

Академиясының ғылыми қызметкері, фольклортанушы.  

Мәлік Ғабдуллиннің «Менің майдандас достарым» (1947), «Алтын 

Жұлдыз» (1948), «Майдандық очерктер» (1949), «Будни войны» (1968), «Достар, 

жолдастар жайлы» (1969), «Ызғарлы жылдар» (1971) атты еңбектері бар. 

Мәліктің әдеби туындыларының кейбірі И. П. Щеголихин көмегімен орыс тіліне 

аударылды.  

М. Ғабдуллин ғылыми-зерттеу саласында көп еңбек етті. «Қазақ халқының 

ауыз әдебиеті» (1958, 1964) атты күрделі монографиялық еңбегінде Ғабдуллин 

ауыз әдебиетін зерттеудің ғылыми-методологиялық негіздерін айқындап, қазақ 

ауыз әдебиетіндегі батырлар жыры, лиро-эпостық дастандар, айтыс өлеңдері, 

мақал-мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер туралы жан-жақты терең ғылыми 

талдаулар жасады, олардың ғылымдық, тәлім-тәрбиелік мәнін ашып көрсетті.  

Бұл еңбек жоғары оқу орындарына арналған оқулық ретінде бірнеше рет 

қайта басылып шықты. Ол сегізінші сыныпқа арналған «Қазақ әдебиеті» 

оқулығын (1952-1957) жазды. М.Ғабдуллиннің көркем шығармадағы тырнақ 

алды туындылары дивизиялық, майдандық газеттерде жарық көрді. 

Шығармалары жеке жинақ болып, соғыстан кейін жарияланды. «Менің 

майдандас достарым» (1947), «Алтын жұлдыз» (1948), «Майдан очерктері» 

(1949), «Сұрапыл жылдар» (1971) атты кітаптарына енген әңгіме, очерктерінде 

М.Ғабдуллин майдан өмірін суреттеп, жауынгер тұлғасын, кеңес өкіметінің 

адамдарының Ұлы Отан соғысы кезіндегі қаһармандық бейнесін суреттеді. 

Педагог-жазушы ретінде ол жас ұрпақтың тәрбиесіне де ерекше көңіл бөлді.  

Ауыз әдебиетінің шығармаларын жанрлық ерекшеліктеріне қарай бөлу, 

бұрын зерттеу ісінде болып келген кемшіліктердің орнын толтырды. 

Фольклорист-ғалымдар ауыз әдебиетін жанрға бөлу жөніндегі мәселені қазақ 

халқының тарихымен байланыстырды.  

«Батырлардың тұйғыны, ғалымдардың жүйрігі» еңбегінде С.Негимов 

Мәліктің қаһармандық, батырлық іс-қимылдарымен, терең ғылыми 

ізденістерімен, ұстаздық, санаткерлік ерен еңбегімен, қаламгерлік қабілет 

дарынымен, ақыл-парасатымен өзгешеленетін тарихи тұлғасын, өзгеше 

қырларын ашып көрсетеді [1,13]. 

Дарынды ғалымның соңғы жазған және көзі тірісінде жарық көрген 

мақаларының бірі - «Қазақ фольклористикасының даму жолдары» деп аталады. 

Бұл «Қазақ фольклористикасы» еңбегінде жарияланды. Ғалым мұнда 

халқымыздың ауыз әдебиеті туралы революциядан бұрын да бірен-сарандап 

пікір айтушылар болғанымен әдебиеттану ғылымының дербес саласы ретінде 
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қазақ фольклортануының тек қана кеңес дәуірінде қалыптасып, дамығанын еске 

салады. Сөйтіп, бұл ғылымның өсу жолдарын негізінен үш кезеңге бөліп 

қарастырады.  

1938 жылдан бастап қазақ фольклорының мәселелерін терең зерттеген 

ғалым 1947 жылы «Қобыланды батыр» жырын ғылыми зерттеудің 

проблемалары» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. «Қазақ 

халқының ауыз әдебиеті» деген (1958) монографиясында халқымыздың лиро-

эпосы, батырлық жырлары, ертегі-аңыздары, тұрмыс-салт өлеңдері, жұмбақтар, 

мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, айтыс өнері туралы ғылыми талдаулар мен 

терең қорытындылар жасады. 

Кеңес дәуіріндегі қазақ фольклористикасына өзіндік үлес қосқан ғалым М. 

Ғабдуллинің фольклор үлгілерін, әсіресе, батырлар жырын зерттеуі назар 

аудартады.  

XX ғасырда Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Марғұлан, 

Қ.Жұмалиев, Е. Ысмайлов, Б. Кенжебаев, Мәлік Ғабдуллин, Н.С. Смирнова, т.б. 

ғалымдар қазақ эпосының халықтық сипаты, идеясы, көркемдігі туралы 

зерттеулер жазып, қазір көпшілікке таралып кеткен батырлық жырларды 

жариялады. М. Ғабдуллин батырлық жырлардың ең алдымен көркем шығарма 

екендігін айтады [2, 201].  

Ол өзінің жанрлық нысанасына қарай шындықты өзінше қорытып, оны 

өзінің көркемдік өзгешелігіне қарай өріп отыратыны даусыз. Эпостық жырлар 

адамзат қоғамының тарихи даму үрдістерімен бірге жасап келеді. Осыдан болса 

керек, эпостық жырларды кейде тарихи кезеңдерге қарай топтастыру орын алып 

келе жатыр. Эпостық жырларды іштей саралап, жанрлық белгісіне, шығу 

дәуіріне қарай топтастырып отыру ғалымның жеткен деңгейін танытады және 

мұндай жинақтаушылық сипаты бар ой-пікірлер бұрын-соңды жүргізілген 

ізденістердің нәтижесіне сүйенеді.  

Қазақ эпосын пайда болған дәуіріне қарай топтастыру үлгісін Ш. 

Уәлиханов, Г.Н. Потанин, В. Радлов, Ә. Диваев, А. Байтұрсынұлы зерттеулерінің 

тәжірибесіне сүйеніп Марғұланның ұсынғандығын тілге тиек етеді. Ол эпосты 

бес салаға бөлсе, кейіннен Қоңыратбаев эпосты он салаға бөледі. Мыңдаған 

жылдық тарихы бар қазақ эпосының шығу дәуірін, жанрлық түрлерін ішкі 

көптеген ерекшеліктеріне қарай топтастыру оңай іс емес.  

«Қобыланды батыр» жыры Мәлік Ғабдуллиннің негізгі тақырыбы болды. 

Бұл оған отыз жыл бойы әлденеше рет оралды. 1972 жылы «Қазақ халқының 

батырлық жыры» монографиясын жариялады. Мұнда жырдың айтушылары, 

зерттеушілері жөнінде кеңінен тоқталып, ертеден мәлім болған нұсқаларды 

салыстырады. Жырдың идеялық сарыны, көркемдік тәсілдері, композициялық 

құрылымы, ондағы эволюциялық өзгерістер, даму сатылары жан-жақты сөз 

болады. 

Фольклордың өзге жанрларына қарағанда, батырлық жырлардың көтерер 

жүгі анағұрлым үлкен. Халық тарихында орын алған, не орын алуға тиіс 

оқиғалар мейлінше жинақталып, әрі іріленіп суреттелумен бірге, олардың ел-

жұрт, мемлекет тағдырындағы шешуші мәніне де көңіл бөлінеді. Елді 
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біріктірген, немесе ынтымағын ыдыратқан оқиғалар саяси-әлеуметтік түп-

тамырымен бірге ашылып көрсетіледі. Осының бәрінің бел ортасында халықтың 

аңсары ауған, әсіре мадақталған, мұраттас қаһарманы жүреді.  

М.Ғабдуллин оның іс-әрекетінде қара басының қамынан мейлінше жоғары 

елдік, халықтық мүдде қашан да бірінші кезекте тұратындығына назар 

аудартады. Сондықтан болар, жырлардағы үлкенді-кішілі оқиғалардың бәрі де 

сол қаһарманның іс-әрекеті мен түсінігі арқылы тізбектеліп өтіп жатады. Сол 

арқылы халық іс жүзінде тарихи оқиғалар мен қоғамдық әлеуметтік жағдайларға 

өз көзқарасын білдіреді. Сөйтіп, қаһармандық эпос тарихтағы оқиғалардың 

халықтық тұрғыдан бейнеленген, оның халық санасындағы көркем тілмен 

баяндалған шежіресі қызметін атқарады.  

Батырлық жырлардың ғасырлар бойы қалыптасқан көркемдік дәстүрі бар. 

Оны жыр құрылымынан да, оқиғалардың орналасу ретінен де, кейіпкердің 

бастан-аяқ атқарған ісіндегі бірыңғай тектестіктен де көреміз. М.Ғабдуллин 

қазақ қаһармандық эпосының әрқайсысын жалпылама белгілеріне қарай 

жинақтай отырып, ең алдымен, олардың сюжеттік құрылымындағы 

ұқсастықтарды төмендегіше жіктейді [3, 125]. 

М. Ғабдуллин қазақ халқының батырлық жырлары туралы алғаш зерттеулер 

жазып, жарыққа шығарған ғалымдар Ш.Уәлиханов, В.Радлов, Потанин, 

И.Березин, Ә.Диваев, Т.Беляев, И. Мелиоранский, Г. Саблуков, Н. Ильминский, 

Ж. Шайхисламов, т.б. еңбектеріне жеке-жеке тоқталады.  

Олар жалпы эпостық жырлардың ерекшеліктері, оның ішінде «Едіге», 

«Тоқтамыс», т.б. эпостар туралы алғашқы ғылыми пікірлер айтты. «Алпамыс», 

«Қобыланды», «Ер Тарғын», «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» эпостарын Қазан, Уфа 

қалаларынан жарыққа шығарды. Бұлардың ізденістерін Ә.Бөкейханов, 

А.Байтұрсынов, Х. Досмұхамедов жалғастырды. «Ер Тарғын», «Қобыланды», 

«Едіге», «Қамбар батыр», «Ер Сайын» жырлары алғаш рет осы ғалымдардың 

еңбектерінде талданды.  

1950-1960 жылдары тұңғыш рет эпостың ғылыми мәтінін жариялау жұмысы 

жүзеге асты, сөйтіп «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» (1959), «Қамбар батыр» (1959), 

«Алпамыс батыр» (1961), «Қыз Жібек» (1963) жырларының академиялық 

басылымдары жарық көрді. Осы кезеңдерде батырлық жырлардың төңірегінде 

идеологиялық айтыстар да өрбіді.  

20 ғасырдың 60-жылдарынан бастап қазақ батырлық жырларын жаңа 

қырынан зерттеуге Ә. Қоңыратбаев, Р. Бердібаев, Т. Сыдықов, С. Садырбаев,  

Қ. Сыдиықов, С. Қасқабасов, О. Нұрмағамбетов, Ш. Ыбыраев, т.б. 

ғалымдармен бірге М. Ғабдуллин де үлкен үлес қосты. Олардың еңбектерінде 

батырлық жырлардың жанрлық ерекшеліктері, варианттары, құрылымы, 

поэтикасы, тұтастануы, типологиясы, генезисі жан-жақты қарастырылды. 

Батырлық жырлардың әдебиетке, ұлттық кәсіби өнер жанрларының 

қалыптасуына әсері ерекше болды.  

Жүйелі зерттеу нәтижесінде «Қобыланды батыр» эпосының тарихи шығу 

тегін ғылыми жағынан зерттеп, әртүрлі варианттарын көптеген тарихи 

дәрежелермен салыстыра отырып, ғылыми түрде түпкілікті дәлелдеп шығады. 
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Бұдан әрі батырлар жырын, соның ішінде «Қобыланды батыр» жырын 

тиянақты зерттеуі М. Ғабдуллинің кандидаттық диссертациясынан да көрінеді. 

Әр жылдары жарияланған мақалалары, еңбектерінен оның қазақ батырлар 

эпосын қызыға зерттегенін танимыз. 

Ұлт тағдырына қатысты кез-келген өміршең идеяның із-түзсіз жоғалып 

кетпейтіні сияқты Мәліктану ғылымын қалыптастыру да ұлтжанды 

азаматтардың ойында жүрді. Қазақ әдебиеттану, фольклортану ғылымының 

өткен жолына көз тастап, ой жүгіртсек, оның қалыптасып дамуына үлес қосқан 

ғалымдар шоғыры баршылық. Солардың ішінде көрнекті ғалым, әрі жазушы 

М.Ғабдуллиннің орны аса үлкен, еңбектері қай жағынан болса да ерекше көзге 

түседі. 

Ұлтының мәңгілігін ойлаған ұлы азаматтардың жүріп өткен жолын, ерлікке 

татырлық еңбектерін бағалау – есі бар ұрпақтың жадынан шықпайтын қастерлі 

борышы деп білеміз. Бұл бағытта осы уақытқа дейін бірқатар үлкенді-кішілі 

ізденістер жасалды. Әсіресе, К.Сейдехановтың, С.Негимовтің, Р.Нұрғалидың, 

Ү.Субханбердинаның, М.Әбдешевтің, М.Құл-Мұхамедтің, Ж.Бекеновтің, 

Ғ.Әнестің, А.Махаеваның, Д.Сүлейменованың, К.Ілиясованың, Қ.Сақтың т.б. 

еңбектері - Мәліктануға қосылған қомақты үлес [4,145]. 

Мәліктану ғылымының мақсатты орындалуы Қазақстанда айрықша орынға 

ие болу керек. Тағылымды істі аманат ретінде қабылдау – алаш баласының әуелгі 

қасиеті, дәстүрлі жоралғысы. Зерттеу жұмысымызда М.Ғабдуллиннің қоғамдық 

қайраткерлігі, ұстаздық болмыс феномені айқындалған. «Ата-аналарға кеңес» 

атты еңбегінің адамзат тарихының толқынында өшпес орны бар қазақтай өр 

ұлттың болашақ ұрпаққа оқу-тәрбие беру ісіндегі құндылық сипаттары, 

ғалымның педагогикалық көзқарастарының мән-маңызы көпшілік қауымға 

насихатталады.  

Кеңес одағының батыры М.Ғабдуллиннің өнегелі өмірі мен жемісті 

шығармашылық мұрасына тоқтала отырып, қазақ фольклортануына қосқан үлесі 

жан- жақты зерделенді. Атап айтқанда «Қазақ халқының ауыз әдебиеті» атты 

классикалық филологиялық еңбектің мән-маңызы тілге тиек болды. 

М. Ғабуллиннің Ұлы Отан Соғысы кезіндегі жауынгерлік ерлігін де бүгінгі 

өскелең ұрпақтың санасына сіңіру қажет. Ұлы жазушы, ғалым, қоғам қайраткері 

М. Ғабдуллиннің көркем мұрасы біздің төл әдебиетіміздің ғана емес, бүкіл 

адамзат мәдениетінің де бағалы жетістігі екені тарихи шындық. Оның 

шығармашылық қарымы ауқымды да бай.  

Ол басқа ғалымдармен бірге өз Отанының жаңа сипаттағы рухани 

мәдениетінің негізін қалап, қарыштап дамуына өлшеусіз үлес қосты. Газет, 

журналдарда жариялаған алғашқы зерттеу мақалаларынан, еңбектерінен-ақ, өзін 

қалыптасқан қаламгерлік жазу өрнегі, белсенді азаматтық бет-бағдары мен пікір 

толғамы бар сөз зергері ретінде бар даусымен мәлімдеді. Ғалымның бай 

мұрасының қай-қайсысында болмасын жомарт талант, нағыз шалқар шабыт 

қолтаңбасының іздері сайрап жатыр. Ұлы суреткер өзінің ізденімпаздық 

жолында өзі тіршілік еткен замандастарының жасампаздық өмірімен тығыз 

байланыста болды, өмір шындығының жаңа құбылыстарын сергек қадағалап, 
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оған өз үлесін қосуға тырысты, бар күш-жігерін жұмсады. Сол кездегі замана 

шындығы - Ұлы Отан соғысының көркем шежіресінің алғашқы беттерін өзінің 

көзі тірісінде аяқтап үлгерген сан салалы, кең тынысты жауынгерлік повесть, 

әңгімелерінде жасап берді. 

М. Ғабуллин құлашты білімімен, асқар талантымен рухани өмірдің көптеген 

салаларында жарқырап көрініп, бүкіл қазақ мәдениетіне ықпал жасады. Кеңес 

дәуірі қойған талаптар оны сол кезеңдегі басқа да аса көрнекті қазақ зиялылары 

сияқты әрі жазушы, әрі ғалым, әрі қоғам қайраткері болуға еріксіз ұмтылдырды. 

Сол себепті де М.Ғабуллиннің сан қырлы таланты оның өнердің қазақтар үшін 

бұрын белгісіз болып келген түрлері мен жанрларын түңғыш 

қалыптастырушылардың қатарынан көрінуіне айқын жол ашты.  

М. Ғабуллин дарынының кең ауқымында ұлы жазушы таланты мен ірі 

ғалымның таланты табиғи ұштасып жатыр. Бүкіл ғұмырын қазақ халқының 

әдеби мұрасын зерттеуге, насихаттауға, кеңестік қоғамдағы тоталитарлық 

жүйенің шабуылынан қорғауға арнады. Қазақ әдебиеттану ғылымының 

салаларын дамытты, туған ұлтының сана-сезімін жаңа сатыға көтерді.  

Ғылыми еңбектерінде қазақ фольклоры мен әдебиетінің түрлі жанрларын, 

ақын-жыраулар шығармашылығын жан-жақты зерттеп өзімен үзеңгілес, әріптес 

қаламгерлер туралы сүбелі пікірлер қалдырды. Ол сонымен бірге туысқан 

халықтар тарихы мен мәдениетінің асқан білгірі болды, олардың әдебиеттерінің 

теориялық аспектілерін нақтылауға өлшеусіз үлес қосты. 

М. Ғабуллин - өз талантының сан қырлы байлығымен туған халқының 

рухани қуатын неғұрлым толық бейнелеген қайталанбас тұлға. Бұл тұста 

жазушы, ғалым, публицист, педагог, қоғам қайраткері, ер жүрек М.Ғабуллиннің 

асқан зор күш-жігері біртұтас арнаға құйылып жатыр. Оның ұлылығы да осында. 

М.Ғабуллиннің артында қалған бай әдеби-ғылыми мұрасы – әдебиетшінің, 

оның қаламгерлік қарымының ой-арманы мен мақсат-мұратының биік мүдделері 

туралы сыр шертуге үлкен темірқазық. Жазушы-ғалымның өлмес туындылары 

ұлы суреткердің жеке басының зиялылығының, асқақ азаматтығының, 

қаламгердің шығармашылық кызметте де, өмірде де шексіз адал болуының 

жарқын өнегесі болып қала береді. 

М.Ғабуллин руханият әлеміндегі бел-белестерді қоғам, қалам 

қайраткерлерінің еңбек- мұраларымен байланыстырып, ондағы басты тақырып, 

мәселелерді танып-талдау ісінде аса терең жұмыстар атқарды. Зерттеушінің 

өскен ортасы, даму эволюциясына терең үңіліп, оны сол кездегі қоғамдық ой-

өрістен бөліп алмай, әділ бағасын беру басты міндет. 

Белгілі ғалым-сыншы Рахманқұл Бердібай: «Мәлік сынды аты аңызға 

айналған ардагер азамат, әрі қаһарман, әрі ғалым туралы бұл тұста айтылар 

әңгіме аз болмаса керек. Оның Ұлы Отан соғысында көрсеткен таңғажайып 

ерлігі жөнінде де естеліктер, көркем шығармалар жазылар, әдебиеттануға, 

фольклортануға сіңірген зерттеушілік еңбегі жайында да мақалалар, 

монографиялар туар. Ақырында Мәліктің қоғамдық қайраткер, үлгілі ұстаз, 

жастардың тәрбиешісі ретіндегі қызметтері де есепке алынар. Соның бәрі 

қосылып келіп, «Мәлікнама» атты Үлкен кітаптың тарауларын құрар», - деген 
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еді. Ендеше, Мәлік Ғабдуллиннің ерлікке толы ғұмыры келер ұрпаққа сабақ 

болары сөзсіз [5, 198]. 

Ол – рухани дүниеміздің ең шұрайлы саласы – эпос тарауын жетер жеріне 

жеткізген, жан-жақты зерттеушілердің бірі. Бұрын-соңды ой сайыстарын, текст 

мазмұнын ғана емес, оның қилы-қилы дүниетаным, көркем қасиетін, әдеби 

образ, оның психологиясын, сана-сезімнің өрбу, өрлеу деңгейін Мәлік сарқа 

зерттеді. Сондықтан да ол қазақ әдебиеті, мәдениеті тарихынан өзінің заңды 

орнын алды. Қазақ халқының ұлы баласы – Мәлікке тағзым етеміз. 

М.Ғабдуллиннің қазақ әдебиеті мен тарихындағы алар орнын оның 

әдебиеттану ғылымына сіңірген еңбектерінсіз, атап айтқанда талант қыры жан-

жақты ғалымның әдеби сын, теориялық тұжырымдарға толы ғылыми зерттеу 

еңбектерінсіз толық күйде сипаттап, талдап шығу мүмкін емес. Ол - қазақ 

әдебиеттану, фольклортану ғылымының негізін салушы ғалымдардың бірі. 

Әдебиетші ғалымның фольклор, әдебиет тарихы, әдебиеттер байланысы 

мәселелері бойынша жазған еңбектері бір ғана қазақ әдебиеттану ғылымында 

емес, кешегі кеңес одағы көлемінде де аса жоғары бағаланып отырғаны тарихтан 

мәлім. 
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ОБРАЗ СОЛНЦА В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Образ солнца – «дневного светила» - мы можем найти у многих народов и в 

разных культурах. Солнце – классический архетип, который в разных 

национальных мирах приобретает различную трактовку, более того, у отдельных 

авторов образ солнца наделяется субъективно-авторским смысловым 

содержанием: 

У Пушкина: «Мороз и солнце – день чудесный»; 

у Некрасова: «Мороз-воевода дозором  

Обходит владенья свои. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Идет - по деревьям шагает, 

Трещит по замерзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде…»;  

У Маяковского солнце сходит с неба и вступает в беседу с самим поэтом, 

стихи Маяковского заканчиваются известными строками:  

«Светить всегда,  

светить везде,  

до дней последних донца, 

светить - 

и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой - 

и солнца!». 

Солнце у Маяковского выступает неким колоссом, ступающим по земле 

своими лучами, отвечая на дерзость поэта, бросающего вызов солнцу, что 

подчеркивает антропоцентризм поэтического мира поэта-Маяковского. Такая 

развернутая метафора становится стилевым приемом, способным передать 

художественную индивидуальность поэта. 

Образ солнца своими корнями уходит в фольклор, миф. В славянском мифе 

о древнем языческом боге весеннего солнца - Яриле–говорится, что молодой бог 

появляется людям в образе юноши с прекрасной внешностью. У него светлые 

волосы, развивающиеся на ветру, красивые голубые глаза, мощный торс и 

приятная улыбка. Своего рода, этот фольклорный образ может выступать 

символом красоты для древних людей. Язычники объясняли появление всего 

живого именно через миф об Яриле-солнце и о Матушке-Земле. Согласно 

славянскому мифу рьяный Ярило сам взглянул на Сырую Землю и пронзил холод 

и мрак своим светлым, теплым взглядом-стрелой. Увидел Яр спавшую Землю, а 

в том месте, где его взор пронизал тьму, появилось красное солнышко. И через 

солнце на Землю полился яркий свет и тепло от Ярилы.Мать Сырая Земля стала 

пробуждаться ото сна под теплым солнышком, засияла своей юной красой, 

раскинулась буйством зелени и красок, как невеста на своем брачном ложе. 

Живоносный свет разлился по всем глубинам Земли, пила она золотые лучи 

Ярилы, да не могла напиться. На Земле-Матушке появилась жизнь, и нега 

разлилась по всей ее поверхности, достигая самых глубин. Тут и влюбился Ярило 

в такую прекрасную Землю.И полюбила Сырая Земля, и родила от бога солнца 

самое любимое свое детище - человека. Как только человек появился на Земле, 

так и ударил Ярило его своими стрелами-молниями в самое темечко. Так и 

зародилась в человеке мудрость, разум. На этом и заканчивается миф о любви 

между Ярилой и Землей-Матушкой. 

Подобные мифы - это истории о зарождении жизни на земле. Также 

существуют несколько подобных мифов о том, как каждый год на землю Ярило 

опускает свои яркие лучи. Под ними оживает Земля от своего зимнего сна-

смерти, вновь рождая все новую жизнь, и так повторяется из года в год.  
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В теории символизма Солнце - символ высшей космической силы. 

Всевидящее божество и его власть, теофрания, неподвижное существо, сердце 

космоса, центр бытия и интуитивного знания, разум мира (макробиус), 

просветление, глаз мира и глаз дня, непокоренный, слава, величие, правосудие, 

царственность.Солнце символизирует то жизнь, то смерть, а также обновление 

жизни черезсмерть. 

Символами Солнца являются: вращающееся колесо; диск; круг с 

центральной точкой; круг в окружении лучей; лучи, как прямые, так и 

волнистые, символизирующие как свет, так и жар Солнца; сияющие колесницы 

с солнечными богами, управляющими белыми или золотыми конями, или 

пересекающими мир в солнечных ладьях; лицо в окружении лучей; глаз; 

бронзовый человек; паук в центре своей паутины с исходящими от него во все 

стороны лучами. 

У буддистов Солнце - свет Будды. У кельтов - женское начало. У китайцев 

ян, великое мужское начало, Небо, глаз дня, активная сила, оживляющая землю. 

Солнце - один из двенадцати символов власти. Десять Солнц на дереве 

символизируют конец цикла. Петух и трехлапый красный ворон живут на 

Солнце: три ноги символизируют восходящее, полуденное и заходящее солнце. 

У христиан Солнце - Бог-Отец,правитель и опекун вселенной, излучающий свет 

и любовь. 

У японцев Солнце – богиняженщин и змей Аматерасу; та, что владеет 

великим солнцем, рожденная из левого глаза Идзанаги и от кого, как считается, 

происходит микадо - восходящее Солнцеявляется символом Японии. 

В русском национальном мире Солнце заменяется уменьшительно-

ласкательной формой – «солнышко», что не приемлемо для восточного 

мироощущения, поскольку в южных регионах солнце предстает раскаленным 

шаром, способным всё сжечь на своем пути, солнце здесь ассоциируется с 

высохшей пустыней, сухостоем, требующим влаги.  

В противовес солнцу в мире Востока существует луна, которая появляется 

на небосклоне в прохладное время суток и несет оживление, отсюда поэтами 

излюбленным образом выступает ночь как время для медитации, свойственной 

восточной философии. 

Не смотря на это, «солнце»не стремится исчезать из поэтике многих 

национальных авторов. В восточной поэзиисолнце предстает своеобразным 

символом, предметом философских размышлений.  

Поэты Востока солнце ассоциируют с прекрасным, ослепительным 

образом; светочем, излучаемым свет истины, освещающим путь человека, 

озаряющим мрак, а также используют гиперболизацию в описании 

превосходства предмета любви перед солнцем: 

Рудаки: 

Ты солнцем гордой красоты мой разум ослепила. 

Ты сердца опалила мне усладою хмельной. 

Хайям: 

О, дивная Луна!.. И солнце прячет лик. 
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Снаружи – сфера звезд, внутри – светильник-солнце, 

А мы – движение теней перед огнем. 

Руми: 

Но кто же тот, кого зову «Тебризским Солнцем» я? 

Не светоч истины ли он? Я уж давно влюблен! 

Джами: 

По ней безумствуют и солнце, и луна. 

Никто не может с ней сравниться в песнопеньи 

Навои:  

Не бывает звезд при солнце, солнца нет, лишь ты взойдешь. 

Ты светлей, ты ярче солнца – от тебя весь мир в огне. 

…Красота твоя восходит, словно солнце надо мной. 

Блещешь ты – и каждый атом ощутим, как свет дневной. 

Махтумкули: 

Перед нею солнце меркнет, 

Затмевается луна. 

Шота Руставели: 

Где, скажи, искать мне солнце и владычицу сердец, 

Перед кем в восторге зрячий и в отчаянье слепец. 

Солнце можем рассматривать с различных позиций. Как природное явление 

– элемент пейзажа; как часть художественного пространства; как нравственный 

ориентир.  

Роль пейзажа для того или иного национального образа мира весьма 

показательна. Так, в романах Ч. Айтматова «Когда падают горы», «Плаха» 

особоеместо отводится горному пейзажу, где неотъемлемо присутствует солнце 

как элемент природного мира: «Солнце стояло высоко, светило ясно, редкие 

светлые облака походя слегка касались ледяных пиков Тянь-Шанского хребта»; 

«Был полдень. Полдни наступают изо дня в день, но то был незабываемый 

летний полдень… И лето тоже незабываемое…»; «А утром всплыло солнце на 

ясном небосклоне и ожили, воскресли в незыблемости своей и грандиозности 

хребты и вершины гор, высветляясь приобретающими все большую резкость 

гранями» («Когда падают горы»).  

«Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплением на 

обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изменилась – 

заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всюду проникающие 

резкие ранние сумерки, несущие за собой холодную сизость предстоящей 

снежной ночи» («Плаха»). «…Горы стояли такие громадные и беспредельные. 

Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, 

совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие горы. Солнце уже 

склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных 

склонах занялись первые, короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все 

ниже, а тени поползут вниз, к подножью гор. В эту пору дня обычно появлялся 

на Иссык-Куле белый пароход» («Белый пароход»). 
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У грузинского прозаика Нодара Думбадзе солнце – ключевой образ, 

который присутствует практически во всех его произведениях. Вспомним его 

рассказы и романы: «Солнце», «Я вижу солнце», «Солнечная ночь», солнце 

проникает и в структуру его художественных текстов, так, в романе «Закон 

вечности» автор рисует в представлении героя как умирает солнце. Булика не 

хочет оставаться на земле в то время, как умирает Солнце, и он просит Солнце 

взять его вместе с собой. Пробуждение удивило и огорчило Бачана, Булика 

действительно ушел из этого мира. Нежелание жить без солнца понятно и 

самому Бачане. «Верните жизнь любви, и я воскресну из мертвых», - говорит 

умирающее Солнце. В мире людей так много пороков, что даже Солнце 

отказывается служить людям. Солнце несет с собой понимание и добросердечие, 

что связывает всех людей, даруя тепло и умиротворение. 

Символично и название романа «Я вижу солнце», которое указывает на 

возможность видеть слепой девочке. Ее фраза «я вижу солнце» становится 

центральной. «Видеть солнце» означает видеть свет, это - свет надежды, 

реальной возможности вернуть девочке зрение, но с другой стороны, это – свет, 

который исходит от людей, свет который отражает любовь к людям, милосердие 

и сочувствие. 

Интересен мир и колорит бескрайней степи под лучами солнца по-своему 

переданный Михаилом Пришвиным в повести «Черный араб»: «Степь-пустыня 

везде одинакова. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не 

заблудится за деревьями…». Степь воспринимается как живое существо, по-

своему своенравное, наделенное памятью: «Тень одинокого облака, бродя от 

черепа к черепу, от косточки к косточке, будто указывает: вот для кого светит 

солнце в пустыне, - они тоже по-своему жили и выли, и недешево досталась 

пустыне ее светлая тишина с миражами» [1, с. 514].  

Облик природного мира предстает частью самобытного мира киргизов, 

которые находят объяснения многим природным явлениям: «Солнце будто бы 

стыдится вечером, думают киргизы-магометане: оно краснеет, потому что когда-

то его считали за бога…» [1, с. 515]. 

В повести Чингиза Айтматова «Джамиля» смутное томление охватывает 

героиню, и автор находит ему сравнение с состоянием природы: «в... соленом 

белесом мареве колыхалось на закате зыбкое,бесформенное солнце. Там, над 

смутном горизонтом, собирались оранжево-красные буревые тучи. Порывами 

налетал суховей...» [2, с. 117]. И вскоре «бесформенное солнце» в груди 

Джамили засияло яркими лучами, и на землю обрушивается стремительная 

освобождающая гроза - Джамиля терзаясь и мучаясь сделала свой выбор.  

Как и в повести «Джамиля» подобное описание можно встретить и в повести 

«Тополек мой в красной косынке», в эпизоде, рассказывающем о счастливых 

минутах Асели и Ильяса, приехавших на берег озера Иссык-Куля: «Сине-белые 

волны, словно взявшись за руки, вереницей взбегали на желтый берег.Солнце 

закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Где-то на другой 

стороне, вдали, проступала сиреневая гряда снежных гор. Серые тучи 

собирались над нами» [2, с. 144]. 
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В повести «Первый учитель» Алтынай говорит: «Я убеждена в том, что 

настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми радостями и муками началась 

именно в тот день, с того самого мешка кизяка, ...И солнце словно бы знало, 

отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно 

бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело» [2, с. 253]. 

Образ солнца у Айтматова от романтического мировосприятияпереходит в 

философское осмысление бытия: «День клонился к концу, исходя нещадным 

зноем от закатного солнца, от накалившейся за день земли. Солнце и степь – 

величины вечные: по солнцу измеряется степь, насколько оно велико, освещаемое 

солнцем пространство» («Плаха»). 

В неореалистическомромане Тимофея Алексеева «Дети Заката» (2009) 

солнце выступает элементом языческого поклонения. Герой обращается к 

солнцу как к божеству: «Боже великий и благодатный, освети мой путь, а я пойду 

за тобой, ибо, когда теряются в лесу, идут по солнцу, Я человек, заново 

родившийся, пришёл к тебе, Светило… Пришёл, потому как мир, в котором я 

побывал, разрушил мою прежнюю жизнь, разрушил представления о мире и 

заронил в душу мою сомнения. Только вот найду ли ответы? ... 

Лучи уже поднялись и легли на плечи Лешего, позолотили непокрытую 

голову. ….Он нашёл его у реки, куда вела тропинка. Тот стоял на яру в красном 

зареве заходящего солнца, шептал молитву. Даже не молитву – он просто 

разговаривал как бы сам с собой, обратив лицо к солнцу. Просил будто бы 

прощения за бегство своё. Дмитрия рядом не видел. А может, и видел, но не 

придавал значения, что кто-то рядом с ним. И только когда солнце остыло в 

неширокой реке, потянув по ложбинам туман, словно пар, незнакомец, не 

обернувшись к Лешему, прошептал: 

– Никогда не провожай светило неодетым и встречай его поутру, тоже 

облачившись, так как срам показывать Богу не потребно…». 

Человек языческий в описании Тимофея Алексеева всю свою жизнь от 

рождения связывает с солнцем: «По воле Рожаниц рождение ребёнка всегда или 

почти всегда происходит на рассвете, когда рождается солнце, когда рождается 

день. И эти дети всегда здоровы и становятся долгожителями, так как солнце 

тоже только родилось и даёт ребёнку свою силу! Это после зенита солнце 

готовится умирать, склоняясь и остывая у земли. И дети, что родятся вечером, 

чахлые и болезненные, – это дети заката. Но это не самое страшное. Страшно то, 

что они больше всех подвержены силам тьмы, на них как бы воздействует луна 

и призрачный мир её сияния…» [3]. 

Солнце бесспорно образ всеобъемлющий, вмещающий в себя 

всевозможные поэтические оттенки и символы; образ несущий мифологическое 

миропонимание, ощущение прекрасного и властного, вмещающего в себя 

душевные переживания и переливы чувств, философское объяснение мира, 

реальность и фантастику, древние языческие верования и глубину поэтического 

мира. С точки зрения хонотопа солнце – представляет собой верхнее 

пространство наряду с небом, небесной высью, в нем можно уловить высоту, 

недосягаемость, устремленность, что мы находим в художественном тексте 
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писателей и поэтов, принадлежащих разным национальным мирам, культурам и 

эпохам. 
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ЗӘКИ АХМЕТОВТІҢ ҒЫЛЫМИ МҰРАСЫ – ТУҒАН ӨЛКЕСІНДЕ  

 

Ұлттық әдебиетімізді танып, бағалай білу – өзің туған өлкені, сол өңірден 

шыққан қаламгерлері танудан басталады. Ежелден ата-бабаларымыз мекендеген 

Кенді Алтай төңірегі өзінің қазына байлығымен, әсем табиғатымен, сұлу 

көркімен танымал. Ғажайып сырға толы бұл өңірден қаншама дарынды адамдар 

шықты. Сол топырақта туып-өскен, есімі кешегі бүкіл Одаққа танымал аса 

көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз, қоғам қайраткері, іргелі зерттеулердің авторы 

академик Зәки Ахметовтің есімі бүгінде ерекше құрметпен аталады. Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, ҚР 

ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, әйгілі әдебиеттанушы ғалым Зәки 

Ахметовтің мол ғылыми мұрасы мен құнды зерттеу еңбектері бүгінгі ұрпақтың 

рухани игілігіне айналып отыр.  

Ұлан ауданы Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткері Райымжан 

Мәрсеков, Қазақстанның Халық қаһарманы, белгілі жазушы Қасым Қайсенов 

сынды тарихи тұлғаларды, Сәрсен Аманжолов, Алтай Аманжолов, Кәкен 

Аханов, Шериаздан Елеукенов сынды белгілі ғалымдар шоғырын дүниеге 

әкелген құтты мекен. 

Бала кезінде талай қимас қызықты шақтары өткен Атығай асуы, Айыртау 

биігі бүгінде ғалымның өзін де биіктетіп, тау шыңына шығарды. «Тау алыстаған 

сайын биіктей түседі», - деген халқымыз. Зәки ағаның өзінен қанша алыстасақ, 

оның рухына, ғылыми шығармашылық мұрасына соншалықты жақындай 

түскендейміз. 

Кезінде ғалым: 

«... Мұнартар анадайдан Айыртауым, 

Жасымнан, бала кезден басқан бауыр», -  

деп туған ауылын сағынған сайын осы өлең жолын айтып отырған екен.  

Шығыс Қазақстан облысы аумағында ең бірінші болып академик деген 

жоғарғы ғылыми атақты иеленген жерлесіміз – З.Ахметов бүкіл саналы ғұмырын 

ғылымға арнаған адам. «Энциклопедиялық терең білімді, өте мәдениетті зиялы 

http://fanread.ru/book/41495/?page=24
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88
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адам болған. Ғылым мен ұстаздықты ұштастырып, артында ұрпағына мол мұра 

қалдырған, қазақ интеллигенциясына үлгі болатын тұлға. Ғалымның өнер, сөз 

өнері, өлең, жыр, поэзия, тіл кестесі жайлы ғылыми еңбектері әрбір адамның 

көкірек көзін ашып, санасын оятады, білімін тереңдетеді. Әдебиет әлеміне дұрыс 

жөн сілтеп, адастырмас бағдаршамындай бағыт береді».     

Жасынан сөз өнерін қастерлеп тал бесікте ананың тілі мен оның құдіретін 

бар бойына сіңіріп өскен Зәки Ахметов өзінің барлық саналы ғұмырын өлең 

өрнегі мен тіл кестесіне, әдебиет әлемі мен даналар шығармашылығын зерттеуге 

арнады.  

Зәки Ахметов ғылымға өзін бірден таныта келді, әрі өте жас келді. Ол 

Ленинградтағы Шығыстану институтының аспирантурасында оқып, 1951 жылы 

небәрі 23 жасында «Лермонтов и Абай» деген тақырыпта кандидаттық 

диссертациясын сәтті қорғап шығады. «Ғылым кандидаты атанған ол 

әдебиеттану саласында талмай жарты ғасырдан астам еңбек етіп, оннан астам 

жеке монография, 20 шақты ұжымдық кітап, 400-ге жуық мақала жазыпты. 

Оларды сала-саламен айтар болсақ, фольклор, әдебиет тарихы, әдебиет 

теориясы, әдеби байланыстар, текстология және аударма болып бөлінеді», - 

дейді академик С.Қасқабасов [1, 14-19 б.].  

Ғылымдағы жолын ұлы Абайды зерттеуден бастап, өмірінің соңына дейін 

кемеңгер ақынмен бірге бүкіл өмірін де, өнерін де, өзі де рухани тұтасып кеткен 

ғалымның әрбір ілімі – жастар үшін өшпес үлгі-өнеге. Жетпіс бес жасқа сәл ғана 

жетіңкіремей қалған ғұмырында ол көп іс тындырып үлгерген, құдай берген 

табиғи талантын тынымсыз еңбегі арқылы жетілдіріп, халық игілігіне қызмет 

етуге бағыттай білген адам. Әдебиеттану ғылымында оның ұшқыр қаламы 

тимеген мәселе кемде-кем шығар. Әдебиет тарихы, абайтану, әуезовтану, 

әдебиет теориясы мен аударма туралы өзекті мәселелерді қамтыған салиқалы 

зерттеу еңбектері арқылы ғалым ұлттық әдебиеттану ғылымын республикадан 

тыс жерлерге паш етті.  

Жарты ғасыр ғұмырын арнаған Абай тақырыбы – ғалымның жүрегінің 

қызуы, жігерінің қуаты болды. Абай тағылымын бойына сіңіріп, санасында мәңгі 

тербетіп, жанына қуат еткен З.Ахметов ғылыми-шығармашылық жолында ақын 

мұрасы жайлы іргелі зерттеу еңбектер жазып, түйінді пікірлер айтып, теориялық 

негіз қалыптастырды. Сол еңбектердің ішінде абайтану ғылымына зор үлес 

қосқан «Лермонтов и Абай» (1951), «Абайдың ақындық әлемі» (1995), «Поэзия 

шыңы – даналық» (2002) атты монографиялық еңбектері, көптеген ұжымдық 

кітаптары мен сандаған мақалаларын атауға болады. Академик С.Қасқабасовтың 

сөзіне ден қойсақ: «Сонау 1951 жылы жазылған «Лермонтов и Абай» атты 

еңбегінен басталған Абайға деген құштарлық 1995 жылы «Абайдың ақындық 

әлемі» атты монографияны дүниеге әкелді. Сол жылы жарық көрген «Абай» 

энциклопедиясына да басты-басты мақалаларды Зәки Ахметов жазды. Ұзақ 

жылғы абайтануға арналған еңбегі үлкен абырой әперді, Зәкең Мемлекеттік 

сыйлыққа ие болды», - дейді [1, 5 б.]. 

З.Ахметов Абай шығармашылығын тұтас қарастырып, толық әрі жан-жақты 

зерттеді. Ақынның өлеңдері, қарасөздері, поэмалары мен аудармаларына 
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ғылыми сипаттама жасап, оқырманды Абайдың ақындық әлеміне үңілтті. Абай 

шығармаларының қазақ әдебиеті мен мәдениеті тарихында өзінше бөлек, өрісі 

аса биік, мүлде жаңа ой-пікір, көркем сезім әлемі екенін түсіндірді. «Абайдың 

ақындық әлемі» атты еңбегінде ақын лирикасын тақырып-тақырыпқа қарай 

бөліп, өлеңдерінің ішкі мазмұнын ашып жіктеді. Зәки Ахметов өзінің көп жылғы 

ғылыми-шығармашылық қажырлы еңбек жолында Абай даналығын оқырман 

жүрегіне жеткізіп, зерттеп жазумен қатар, Абай мұрасын талмай оқытып, 

шәкірттерінің санасына сіңіріп, ақын тағылымын жас ұрпаққа үлгі етті және сол 

сара жолды нұсқады.  

Абайтану саласында Зәки Ахметов текстологиялық та, теориялық та 

жұмыстар жазып, Мұхтар Әуезовпен бірлесіп, ұлы ақын шығармаларының 

канондық мәтінін 2 том етіп 1957 жылы жарыққа шығарды. Содан бері қарай 

ғалым әр жылдары шыққан Абай мұрасының академиялық басылымдарын 

даярлауға қатысып, тікелей басшылық жасады. Абай шығармаларының 

жинақтарын құрастырып, ғылыми түсініктерін жазды. Еліміздегі тұлғалық ірі 

еңбек «Абай энциклопедиясының» редакциялық алқасын басқарды. Ол «Абай» 

энциклопедиясының ең белсенді авторы болып, осы еңбектің көптеген 

мақаласын жазды.  

Академик Зәки Ахметов – абайтану мен әуезовтану ғылымының 

қалыптасуы мен даму тарихындағы ірі тұлға. Ғалым Мұхтар Әуезов туралы 

жазған әртүрлі еңбектерін қорыта келіп, «Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете 

истории ее создания» (1984) атты монография жариялады. Бұл – қазақ 

әдебиеттану ғылымындағы бір шығармаға арналған күрделі зерттеудің керемет 

таптырмас жақсы үлгісі. Эпопеяның жазылу, жариялану тарихы, қолжазба және 

түрлі басылымдар, қазақша түпнұсқасымен орысша аударма мәтіндерді 

салыстыра қарау жұмыстары арқылы ғалым роман-эпопеяның бұрын 

зерттеушілер назарына ілікпеген жаңа қырларын ашады. 

Шығарманың идеялық нысанасы мен көркемдік жүйесі, композициялық-

құрылымдық түзілісі, дәуірдің әлеуметтік-рухани болмысын танытатын тарихи 

тұлғалар және сан-алуан ұлттық бейнелер жасау шеберлігі мәселелерін шешіп 

берген монографияда эстетикалық-көркемдік саралау мен жинақтаудың жақсы 

үлгісін көреміз. 

М.Әуезовтің 100 жылдық мерейтойында бұл еңбек жаңа көзқараспен 

толықтырылып, «Роман-эпопея Мухтара Ауэзова» деген атпен қайта 

жарияланды. Дәл осы кезеңде Зәки Ахметов жарық көре бастаған М.Әуезов 

шығармалары жинағының 50 томдық академиялық басылымына арнап 

мақалалар жазды.  

Ғалым М.Әуезовтің ұлы шығармасының бүкіл идеялық мәселелерін, 

суреткерлік шеберлігін, Абай образын, оның өмірбаянының тарихи шындықпен 

байланысын, өмір сүрген қоғамын, Абайдың ақындық әлемін және де романның 

сюжеттік-композициялық құрылысын терең зерттейді.  

Ғалымның бұл еңбекке қайта-қайта оралып, жаңаша толықтырулар енгізіп 

отыруы – ең бірінші өзінің ұстазына деген ұлы махаббаты, құрметі болса, 

екіншіден, келешек алдындағы жауапкершілігінен болса керек. Кезінде 



21 
 

ескерілмеген немесе сол талабына сай өзгертуге тура келген кейбір мәселелерді 

қазіргідей заман түзелген кезеңде қайта құру ұлт пен ұрпақ алдындағы ар-ұятты 

биік қойған әрбір арлы азамат үшін үлкен абыройлы іс екендігі сөзсіз. Міне, 

осынау міндетті көрнекті ғалым Зәки Ахметов те мінсіз атқарды. 

Өнегелі өмір жолында академик З.Ахметовті шәкірт тәрбиелеп, өзінің 

ғылыми мектебін қалыптастырған ұстаз ретінде білеміз. Атап айтсақ, 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 1993 

жылы алғаш қазақ әдебиеті кафедрасының ашылуына ұйытқы болды. Осының 

негізінде 1996-1997 оқу жылында «Әдебиеттану» мамандығы бойынша 

магистратура және аспирантура ашылды. З.Ахметов университетте ашылған 

қазақ әдебиеті кафедрасына мамандар даярлауға зор үлес қосты. Академиктің 

ғылыми жетекшілігімен Ә.Молдаханов докторлық диссертация, С.Қасенов пен 

Р.Мұқышева кандидаттық диссертация қорғады. 1993-1997 жылдар аралығында 

ғалым студенттер мен магистранттарға дәріс оқып, ғылыми кеңестер беріп 

тұрды. 1993 жылы ғалымға Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

құрметті профессоры атағы берілді.  

Біз шығысқазақстандықтар, Зәки Ахметовтей ғұлама ғалымның өлкемізден 

шыққанын мақтан тұтамыз. Ғалымның 80 жылдық, 85 жылдық мерейтойы 

облыс, республика көлемінде кең көлемде аталып өтті. 80 жылдық мерейтойы 

қарсаңында Ұлан ауданының орталығы Қасым Қайсенов кентіндегі көшеге Зәки 

Ахметовтің есімі беріліп, алаңдағы үйге ескерткіш тақтасы орнатылды. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті Зәки 

Ахметовтің 80 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясын өткізді.  

2013 жылы С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінде көрнекті әдебиеттанушы-ғалымның туғанына 85 жыл толуына 

арналған «Зәки Ахметовтің ғылыми мұрасы және ғылым мен білімнің заманауи 

мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын 

ұйымдастырылды. Конференция кезінде «Маржан сөздің зергері» атты көрме 

жасалып, ғалымның өмірі мен шығармашылығына арналған «Алтайдан ұшқан 

тастүлек» бейнефильмі көрсетілді. Содан кейін университет ғалымдары мен 

ұстаздары академикке арнап шығарған 4 кітаптың тұсаукесерін өткізді. 

Ғалымның құрметіне З.Ахметов атындағы оқу дәрісханасын ашты.  

Бұған қоса университетімізде Зәкитануға арналған дәстүрлі ғылыми-

практикалық конференция екі жылда бір рет өткізіліп тұрады. 2016 жылдың 25 

қазанында Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеті мен Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті бірлесе отырып, «Академик Зәки Ахметов және тәуелсіздік 

кезеңіндегі әдебиеттану» тақырыбында онлайн ғылыми конференциясын өткізді. 

Ғылыми онлайн-конференцияға Астана қаласынан Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия Ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасы, Алматы қаласынан 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің қазақ әдебиеті 

кафедрасы, Өскемен қаласынан С.Аманжолов атындағы ШҚМУ шықты. 

Конференция қорытындысы бойынша «Алтай-Ертіс» кітапханасынан 
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З.Ахметовтің таңдамалы шығармаларын шығару. 2018 жылы болатын 

З.Ахметовтің 90 жылдық мерейтойына дейін 10 томдық еңбектерін құрастырып 

шығару. Артында ғылыми мол мұра қалдырған жерлесіміз Зәки Ахметовті 

келешек жасөспірім буынға таныту мақсатында, ерен еңбегін ескеріп, есімін 

құрметтеп қаламыздағы оқу орнына немесе қазақ мектептеріне берсе деген қарар 

қабылданып, облыстық әкімшіліктің мәслихат жиналысына ұсынынылды.  

Қаламыздың орталығында орналасқан № 16 орта мектеп бірнеше жылдар 

көлемінде З.Ахметовтің есімін беру туралы ұсыныстар жасап жүрген болатын. 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында қаламыздың бірнеше мектептеріне 

есімдер берілді. Солардың қатарында №16 орта мектепке Өскемен әкімдігінің 

шешімімен, ҚР Білім және Ғылым министрлігінің бұйрығымен жерлесіміз ғалым 

Зәки Ахметовтің есімі берілді.  

Туған өлкесі Шығыс аймағында ғұлама ғалымды жыл сайын еске алу - 

дәстүрлі шара. Жерлестері алдына қойылған үлкен міндет, ұлы мәртебе. Ғұлама 

ғалымның артында өшпес мол ғылыми мұрасы қалды. Сол асыл мұрасы болашақ 

ұрпақ пен жас ғалым-зерттеушілер үшін баға жетпес құндылық болып табылады.  
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КӘДІРБЕК СЕГІЗБАЕВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ  

ТУҒАН ЖЕР МӘСЕЛЕСІ 

 

Кез келген әдебиет бір күннің төңірегінде өрбитін немесе белгілі бір тарихи 

кезеңнің оқиғасын баяндайтын тар ұғымды дүние емес. Мәдениеті бай елдердің 

әдебиеті де қаз тұрып, қалыптасқанша қоғамның дамуы секілді толып жатқан 

өзгерістерді қорытындылай келіп, алдымен өз халқының, кейін жалпы 

адамзаттың ортақ игілігіне айналды. Бұл заңды құбылыс. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев өзінің мемлекеттік тіл туралы бір толғанысында: «...Дауға салса 

алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай 

балқыған, өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі қалқан, әрі байырғы, әрі 

мәңгі жас, отты да ойнақы Ана тілінен артық қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не 

бар екен!?» - деп жазады [1].  

Жазушы қырын, жазушы сырын танытар нышан көп. Соның Максим 

Горький айтатын «Тұңғыш элементі – тіл». Шеберлік деген шың осы тілді 

ұқсатудан басталады десек, бұл жағынан Кәдірбек піл сүйегінен ою ойған 
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ісмерге ұқсайды. Оның шығармашылығы туралы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

оқытушысы, жазушының немере қарындасы С.Сегізбаева былай дейді: 

«... Аға, сіздің жазушылығыңыз жайлы айтар болсам да, ақжауынға ұқсап 

жаууға бармын. Ағам болғандықтан емес, әдебиеттің қордалы ауылына кең 

жайлап, оның таңғы жұпар самалын жүзіп ішкеніңіз үшін, кең құлашты көсіліп 

шабар тіліңіз үшін, сезім иірімдеріне терең бойлап, адамның жүрек қылына дәл 

түсетін түйсігіңіз үшін, заман көшімен бірге жүріп, тәлімі мол, көп оқырманға 

шамшырақ іспеттес терең мазмұндағы түсімді дүниелеріңіз үшін де айтар 

алғысым шексіз. Сіздің шығармаларыңыздың айтары Алтай шыңдарындай 

асқақ, оралымды тіліңіз Ертістейін арынды. «Жап-жасыл әлем», «Арасан», 

«Арқарқарадан» бастау алған менің оқушыларым «Аюдың өті», «Біз қалада 

тұрамызға» соғып, саналы түрде салиқалы ой түюге талпынса, «Жол», 

«Беласқан» сынды сүбелі дүниелеріңізді оқып, бір сәт есейіп те қалғандай. 

Сіздегі сұл сөз сарайы кез келген оқырманды өзіне еріксіз баурап әкететінін де 

талай көріп, іштей талай рет қуандым. Бәлкім, сіз атақ-дәрежеге көп ие болмаған 

шығарсыз, бірақ шынайылықтан, рухани тазалықтан ауытқымағаныңыз үшін де 

мен сізге оқырман ретінде бас иемін» [2, 7 б.].  

Кәдірбек Сегізбайдың ардақ тұтары да, асқақ сезіммен жырлайтыны да – 

бір-біріне ұқсамайтын, бірақ бірін-бірі толықтырып отыратын қилы-қилы 

тағдырлар. Қайсысын алма, олардың табиғаты оқиға үстіне танылып, оқиға 

үстіне тұлғалана түседі. Бәрі де өзің білетін, күнбе-күн қоян-қолтық аралас-

құралас жүрген қарапайым жандар. «Біз қалада тұрамыз» повесіндегі Жүсіп 

ақсақал, Әминат, Соня, «Жап-жасыл әлемдегі» Ақтан, «Ақ жаңбардағы» Құндыз 

– көктен түскен кейіпкерлер емес. Кәдірбек-жазушы жазып отырған олар 

Кәдірбек-азаматтың өзі біте қайнасып өскен ортаның адамдары, сол ортаның 

өмірі. Қаламгер естігенін емес, көргенін, көңілге түйіп, електен өткергенін 

ұсынады. Соның бәрінде де ол адамгершілікті алақанына салып, кісілікті 

аспандата көтереді. Бір ғажабы, осы ізгілік рухы оның бар шығармасының өн 

бойында ісмер қолдан шыққан өрнектей келісімін тауып, ажар-келбетімен өріліп, 

өзектесіп отырады. 

«Жалпы, менің объектім, кейіпкерлерім – өзімнің кіндік кескен туған 

жерімнің, өзімнің Зайсанымның адамдары. Мен кез келген көркем шығарма 

жазып отырғанда бір тауды суреттейтін болсам, ең алдымен өзімнің 

Ақшоқымды, өзім өскен ауылдағы үлкен өмірге қанаттандырған кішкентай 

туымды еске аламын. Егер мен мінезі алабөтендеу адамның образын жасағым 

келетін болса, ондайда сол өзімінің жарсулықтарымды, өзімнің кішкене тауда 

жүрген ойшылардың арасынан сол образдарды іздеп тауып,солардың бейнесін 

жасауға тырысамын» [3]. 

Туған жер «Кеңестік кезеңде Жазушылар одағы өзінің мүшелігіне 

қабылданған қаламгерлерді жыл сайын шетелге бір айға демалысқа жіберетін. 

Қай жаққа барғың келетінін алдын ала сұрайды. Мен біресе Қара теңізге, біресе 

қызыл теңізге, біресе Балтық бойына жазылатынмын. Бірақ соның бірде-біреуіне 

барып көргем жоқ. Себебі, баратын уақыт таяп қалған кезде әрі ойланам, бері 

ойланам. Сосын өзімнің Зайсанымнан артық жерұйық жоқтай көрінеді маған. 
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Зайсаныммен қауышқан сайын жаным жайсаң тартады. Мен үшін одан үлкен 

бақыт жоқ» [3]. 

Кезінде облыстық «Коммунизм туы» (қазіргі «Дидар») газетінде қазақ 

көркемсөз өнерінің кербұғысы атанған Оралхан Бөкеймен бірге қызмет етіп, 

қаламын шыңдаған, бүгінде есімі елге білгілі жазушы, жерлесіміз - 

К.Сегізбаевтың ерен еңбегі бағаланбай жатқан жоқ. 

2012 жылы қаламгер ағамызға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

атағы мен ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай шығарылған «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігінің 20 жылдығы» мерекелік медалі салтанатты 

түрде табысталды [4]. 

Оқырмандары мен әріптестері де жазушының шығармашылығына үлкен 

баға береді, соның бірі К.Сегізбайұлының 60 жылдығына арналған мақала: «Қай 

жағынан алғанда да Кәдірбек ұялмас күн кешіп, ұялтпас іс тындырған 

қаламгерлеріміздің бірі. Шығармашылық азабын ауырсынбай арқалаған азамат 

оның рахатынан гөрі махнатын көбіреу күйттейді, өз өнерінің ертеңгі өрісін 

іздеп, ілгері ұмтылады. Біз Кәдірбектің самғауының биік болғанына тілектес 

көңілде жүрген оқырмандарының біріміз» [5].  

Оны осындай абырой-атаққа жеткізген жемісті шығармашылық еңбегі, яғни 

шырайын шығарып жазған шығармалары.  

Ендеше, жазушы туралы жазылған тағы бір мақаладан үзінді: «Жалғыздық 

құдайға ғана емес, жазушыға да жарасқан. Ұзақты күн ел қатарлы қызметін істеп, 

үйіне келісімең оңаша отырып, түн ортасы ауғанша көз майын тауысып, 

алдындағы ақ қағазға ел-жұртының арман-мақсатын, қуаныш-ренішін сыр-

мұңын төгіп, сан алуан оқиғаларды суреттеп, сан қырлы, сан сырлы 

кейіпкерлерінің бейнесін мүсіндеу, олардың әрқайсысының бойына шақ каракет, 

ойына шақ мінез тауып, оқырмандар елеңдеп ойланатындай, толғанатындай, 

еліктейтіндей, еретіндей болмаса жек көріп жиренетіндей керағар характерлер 

кескіндеу қияметтің қыл көпірінен өткеңдей өте қиын, азапты ой еңбегі.  

Адамдардың алмағайып дүниетанымын, ой шыңырауында жатқан жан 

сырын, арпалыста жүретін адам мен заманның аңысын андып, уақыт тынысын 

тамыршыдай дөп баса білу де, оны жарқырата жазуда қаламгерге көп 

жауапкершілік артатыны ақиқат, төтенше талант тілейтіні шындық. Ол үшін 

жазушының жаратылысы өзгеше болуға тиіс. Бойында елден ерек қасиет-қабілет 

жинақтаған жағдайда ғана ол қалың оқырманын тәнті етеді. Бұл мақсаттың 

жалынан ұстайтын жазушы ақылы алғыр, сезімі мөлдір, қиялы қырандай қиянды 

шалатын, ойы тұлпардай талмай шабатын; көңілі көсемдей көреген, талабы 

асаудай тебеген, жүрегі жақсыны жебеген кісі болуы ләзім. Қай қаламгердің де 

дарынын даралайтын, сөзін саралайтын қасиет-белгілер осылар.  

Кәдірбектің өнерін өрге сүйреп жүрген де оның болмыс-бітімінде осы 

ерекшеліктердің болғаны ғой, ендеше. Үйде, үстел басында отырып-ақ сіз бен 

бізді талай-талай адамдардың тағдырымен таныстырып, алуан-алуан 

кейіпкерлердің жанды бейнесімен жүздестіріп, өткен-кеткен күндердің, ел 

басынан кешкен қилы кезеңдердің он сан оқиғаларын шежірелей шертіп көркем 

сөзбен кестелеу шын жазушының ғана қолынан келетін құдірет, құдай берген 
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қабілет, киелі қасиет деп білгейсіз. Қағаз бен қаламынан өзге жанашыры, 

жәрдемшісі жоқ жарық дүниеде жападан жалғыз қалған жазушының бағы 

сыналар, таланты танылар шығармалары осындай оңаша, ойша толғатудан 

туатынын білеміз, білген соң да оның осынау ерекше еңбегі барынша 

бағаланғанын калаймыз.  

Жалғыздық жарасқан жазушының рухани жиһазы - сол қарақан басы 

қалғанда ақ қағазға маржандай төккен, ой теңізінен інжудей ілген жан сыры 

екенін ел ескерсе екен деп тілейсің. Жазушы ағайынның жан азабын тартып 

жазған шығармалары жұртының жүрегіне төте жол тапса ғана ғаламат еңбегінің 

жанғаны ғой. Ал мұндай мәйекті, мәнді, мазмұнды шығарма жазу барысында 

қаламгердің сүйеніші сүйегімен бірге біткен таланты, оны жалғыз отырғанда, 

жазып отырғанда желеп-жебейтін де сол бойына дарыған дарыны.  

Ал Сегізбаев болса бүгінде осы сынақтан сүрінбей өткен, сөйтіп мақсатына 

жеткен жазушы. Ендеше, Кәдірбек жалғыздық жарасқан, жалғыз отырып, жалпы 

жұрттың көңілінен шығып, жүрегіне жеткен шығармалары арқылы абыройы 

асқан, бақыты тасқан жазушылардың бірі де, бірегейі де. 

Осынша сыр мен сымбатқа Кәдірбектің қолы қалай жетті?! Жалпақ ел өзін 

танымаса да, сөзін таныған жазушының өмірі мен өнерінің кейбір қырларына 

қысқаша болса да ат шалдыра кетудің жөні келіп, сәті түсіп тұрғандай. 

Кәдірбектің каламгерлік шеберлігінің себеп-сырларын білгіміз келсе, алдымен 

оның өзімен танысып-білісіп алғанымыз оң болар еді. Өйткені оның жеке басы 

қадір-қасиетінің жазушылығына тікелей қатысы, әсері бар екендігі белгілі.  

К.Сегізбаев прозаның ең ауқымды жанры болып саналатын роман 

жанрында да жемісті еңбек етті. Ол өз романдарында асқақ Алтайды, оның 

бауырындағы елді суреттеуден бір танған емес.  

Сондай өзі суреттейтін уақытымен шектеліп қалмай, жазылып отырған 

замана ауанымен астасып жатқан және бір тарихи шығарма - жазушы Кәдірбек 

Сегізбайұлының «Беласқан» романы (2001).  

Романда 18-19 ғасырдағы қазақ елінің өмірі суреттеледі. Сол жаугершілік 

заманда Алтай, Сауыр, Тарбағатай тауларын мекендеген қазақ елі туралы, 

олардың бастарынан өткен оқиғалары жайлы жазылған. Қазақи салт-дәстүр, 

қазақ отбасыларының өмірі, сол заманға сай тұжырымдалған. Романның басты 

идеясы – қазақтың ауызша тарихын түзетін, біртұтас ұлт болып ұйысудағы эт-

нологиялық ерекшеліктерін ашу. 

Романда өр Алтайға ода: «Өр Алтай тау-таулардың бабасы екен, Марқакөл 

зәмзәм толы сабасы екен» деп келетін Бурахан қожа ақынның өлеңі дөп. Өлеңсіз 

қазақ психологиясы бос қуыс тәрізді. Кәдірбек Сегізбаев романының «Беласқан» 

деген атауындағы символикалық астар – қазақтың өткен тұрмыс, болмыс, 

мұраты. Бел асу – еуразиялық кеңістіктің символы, қазақтықтың алтын қазығы. 

Қазақ әдебиетінің тарихында пікірталасқа сұранып тұрған қаншама кесек-

кесек сүйекті шығармалар бар болса, соның бірі – белгілі жазушы Кәдірбек 

Сегізбайұлының «Жол» атты романы. Романда қазақтың өмірінен екшеп 

алынған, сол заманның көріністерін беретін керемет сюжеттер, адам қызығатын 

оқиғалар бар 
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К.Сегізбаев шығармашылығы, ең алдымен, қай жанрда болмасын, тыңнан 

түрен салған жаңашылдығымен тәнті етеді. «Өнердің басты міндеті-адам, адам 

өмірінің шындығын ашу» дейтін болсақ, жзушы өзінің кіші жанрдағы «Жылдың 

ең қысқа күндері», «Арқарқара», «Біз қалада тұрамыз» әңгіме-повестерінде адам 

туралы толғанып, адам жайлы ойын өрістете дамытып, замананың күнгейі мен 

көлеңкесін салғастыра көрсетіп, замана тезіне түскен өз кейіпкерлерінің 

адамдық, азаматтық асыл қасиеттерін биік рухани өреде танытады. 

К.Сегізбаев шығармашылығы, ең алдымен, қай жанрда болмасын, тыңнан 

түрен салған жаңашылдығымен тәнті етеді. «Өнердің басты міндеті – адам, адам 

өмірінің шындығын ашу» дейтін болсақ, жазушы өзінің кіші жанрдағы «Терегің 

құламасын де», «Махаббат», «Сұрау белгісі», т.б. әңгімелерінде адам туралы 

толғанып, адам жайлы ойын өрістете дамытып, замананың күнгейі мен 

көлеңкесін саалғастыра көрсетіп, замана тезіне түскен өз кейіпкерлерінің 

адамдық, азаматтық асыл қасиеттерін биік рухани өреде танытады. 
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ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ 

ДАСТАНДАРЫНЫҢ АЙТАР СЫРЫ 

 

Ұлы ақынның өлеңдерін қадағалай оқығанда, байқалатын басты ерекшелік, 

ең алдымен, сыршыл өсиетшілдік, қатал сыншылдық, өлең тақырыбын заман 

талабы, заман көрінісіне орай көбірек бұра отырып, соның бәрінде де мәңгілік 

жолдарын негізгі нысана ету белгілері болса, поэмаларында осы жанрдың негізгі 

қасиеттері – мазмұн мен көркемдік бірлігін, оқиғамен оралған образдылық пен 

идеяның ұштасуын басты мұрат тұтқаны байқалады.  

Шәкәрім Құдайбердіұлының "Қалқаман - Мамыр", "Еңлік - Кебек", 

"Нартайлақ - Айсұлу" поэмалары үшеуі де бір тақырыптас. Үшеуі де жастардың 

махаббат бостандығына, ел дәстүрінің ұл мен қызды ерте атастырып, қалыңмал 
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беріп, махаббаттың өрісін шектеп, байлап – матап қоятын ғұрпына, шариғатпен 

шектеп тастайтын басқа да салтқа наразылық тұрғысында жазылған.  

Бұл жайлы зерттеуші М. Базарбаев былай дейді: "Шәкәрім поэмалары 

негізінен ғашықтық, махаббат тақырыбына арналуының өзінік себебі де бар. 

Поэма жанры тумай тұрғанның өзінде қазақ арасында Шығыстың классикалық 

ғашықтық жырлары едәуір тарап үлгерген болатын"[1, 254 б]. 

Бұл арадағы әңгіме Шәкәрімнің шығыс поэзиясымен етене байланыс жасап, 

оның көптеген туындылары мен дәстүрлерін меңгеруі және қабылдауы жөнінде 

болып отыр. Ең алдымен, Ш. Құдайбердиев поэмаларының шығыстың ғашықтық 

дастандарымен бірыңғай тақырыптық үндестігі басым екенін айтсақ та, ол сол 

тақырыпты қою, шығармалардың сюжетін шешу жайында өзіндік реалистік 

стилін, дүниетанымын бастан – аяқ сақтап, сабақтап отырған.  

Ақынның "Қалқаман - Мамыр", "Еңлік - Кебек", "Нартайлақ - Айсұлу" 

поэмалары әдебиетімізде өмір құбылыстарын адам тағдыры арқылы ашудың , 

оны мұқият зерттеуге батыл бетбұрыстың алғашқы тәжірибелерінен саналады. 

Олардағы сюжеттік арналар бір – біріне ұқсас болғанмен, қоғамдық өмір 

қайшылықтарын бейнелеудегі негізгі тәсіл ретінде тартымды да тапқыр 

тартылған. Қозақ қоғамын сан ғасыр бойы жегідей жеп, тежеп, өзара атыстырып, 

шабыстырумен келген ру таласы, ру тартысы поэмалардың негізгі арқауын 

белгілеп, автордың қоғамдық өмірдегі көп кесір, сан сұрапыл зорлық – 

зомбылықтың сырларын ашуына мүмкінідк береді, адалдық, әділдік, теңдік 

іздеген аяулы жандардың мойнына қыл арқан боп түскен кесапат сиқын 

бейнелейді.  

"Қалқаман - Мамыр" поэмасында ақын ел бірлігін бәрінен жоғары қояды. 

Сол себепті де болар, ойшыл Шәкәрім тарихи дамудың осы секілді ішкі 

заңдылықтарына, тіпті оның келеңсіздіктеріне де төрелік айтып жатпайды, 

қарсылық білдірмейді, өз үкімін ұсынбайды. Бір жағынан екі ғашықтың 

тағдырына жанашырлығын сезініп, гуманистік қалпын танытса, сонымен бірге 

оған қарсы күштердің іс-әрекетіне оң – теріс дегендей баға да бермейді. Тарихи 

кезеңнің мінез – құлық психологиясын бағалауды оқырманның үлесіне 

қалдырады.  

Осы жерде зерттеуші Ш. Сәтбаеваның мына сөздері ойға оралады: 

"Шәкәрім поэмалары – бас-аяғы жинақы, сюжетері жинақы, адамдардың қарым-

қатынастары, тартыс-таластары, сүйініш-күйініштері, іс-әрекеттері нанымды 

суреттелген, идеялық-көркемдік қасиеттері мол туындылар. Сырттай қарағанда 

Шәкәрім поэмаларының тақырыптары ұқсас, үйлес – биік махаббатты жырлау 

болып көрінгенімен, онда қоғамдық-әлеуметтік қарым-қанытастар астары 

астасып, қиыстырып өрілген"[2, 25 б]. 

Ақын поэма оқиғасының әлеуметтік астарын негізгі нысана деп біледі. Бір-

біріне түрлі себептермен қосыла алмай, өмірден зарланып өткен ғашық жандар 

әр дәуірде де болған. Олардың тілеулес жанашырлары да жоқ емес-ті. Әйтсе де 

көптің сөзі көлеңкеде қалып, мұңлық жандар өз мұңдарын өздері мәңгілікке 

арқалап кете баратын болған.  
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Шәкәрім, міне осындай қасіреттің түпкі тамырына үңіледі. Поэманың 

әлеуметтік астарының терең болуы сондықтан. Шығарманың идеялық арқауы да 

осыдан бастау алады. Мұндағы негізгі арқау – Мамырды өлтірген, өзін оққа 

байлап берген опасыз еліне наразы болған Қалқаманның қашып кетуі. Оның 

басты себебі – қоғамдағы әділетсіздік, ескілік психологиясы, ата – баба салтына 

негізделген халықтық сана. 

Шәкәрім поэма тақырыбының өзегіне махаббат мәселесін қояды. Махаббат 

– жалпы адамзаттық категория, жалпы адами рухани-сезімдік феномен. 

Махаббат иесі – шын бақыт иесі. Қалқаман мен Мамыр шын бақытқа жетуге 

арман етеді. Ал сол кездегі қазақ қоғамы, салт-дәстүрі махаббатты түсінуге 

дәрменсіз. Махаббатқа қарсы шығу Алла тағаланың құдіретіне қарсы шығу деген 

ой поэмада астарлы сырмен, құпия өрістейді. 

Шәкәрім дінге өзінше келіп, өз бетімен түсінген, ұстаған өзіндік жолы бар 

ақын дедік. Бұл жолды оның лирикалық мұрасынан қалай көрсек, поэмаларынан 

да сондай мол күйде байқаймыз. Шындығына келгенде, Шәкәрімнің 

адамгершілік идеяларын діннен бөлу өте қиын. Ақын әділдікті, теңдікті, 

еркіндікті, талап етушілікті, ғылым – білімді жақтағанда, оларға сеніммен 

қарағанда, өзінің діни көзқарастарын қоса – қабат жүргізіп отырады. Нағыз дін 

осының қайсысына да қарсы емес, жат емес, қайта етене тілеулес, сыбаялас деп 

танытады. Сондықтан да осы талаптарға сай келмеген дінді де, дін иелерін де 

аяусыз сынап, әшкерелеп, дінді адамшегершілік жағынан жетілдіре дамыту түсу 

үшін өмір бойы еңтек етті. Осы тұтас, өмірілік концепциясын ол поэмаларында 

да толық ұстанды. "Қалқаман-Мамыр" поэмасында ақын достық, жолдастық, 

махаббат туралы көзқарасын Мамыр атынан былайша мәлімдейді: 

Ей, Қалқаман, тегі жоқ, құдай жалғыз, 

Мұқтаж емес жолдасқа, тіпті армансыз. 

Адамзатқа көмексіз, махаббатсыз, 

Өмір қызық дегенді естен қалғыз. 

Жоқ болса махаббатты бір сүйгенің, 

Ойлашы, керегі не дүниенің. 

Сүйсін, жолдас болсын деп жаратты алла, 

Бұл туралы білгенім осы менің. 

Мұнда ақынның құдай жалғыз, жалғыздық құдайға ғана жарасымды, ал 

адам болса, ол бір-бірін сүюге, бір-біріне көмектесуге тиіс деген түсінігін Мамыр 

аузымен айтып отырғаны ешқандай күдік туғызбайды. Демек, ақын өзінің дін 

иелеріндей жастардың сүйіп қосылуына қарсы емес, қайта жақтас, оның есесіне 

көрмей-білмей құда болушылыққа, қызды теңіне бермеу сияқты әдетке қарсы. 

Дінді осы соңғы жолда құрал етіп пайдаланушыларды ол дін бұзар деп атайды. 

Ақын махаббат, достық туралы жоғарыдағы ой-түйінін Қалқаманның сөзімен 

мүлде айқындай, нақтылай түседі. 

Ей, Мамыр, бұл іс оңай алдамасаң, 

Зорлық жоқ өзің сүйіп таңдамасаң. 

Ер жеткен қыз еркімен ерге тиер, 

Молдалардан есіттім әлдеқашан. 
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Мамыр – ау мені сүйсең кетпе жатқа. 

Басы бабаң, аяғы шала молда, 

Бәріне анық, оқыған жамағатқа. 

Дінді өмір танудың, адамды тәрбиелеудің, түрлі жолсыздық істерге 

тиюшылық қоюдың басты құралы ретінде танып, ал әділет пен адамгершілік 

нұсқаларды одан да жоғары қойғандығы поэманың идеялық бағдары мен 

мазмұндық жүйесінен анық байқалады. 

Поэманың идеялық арқауы зұлымдық пен ізгіліктің тайталасы. Осы екі 

қасиет поэма кейіпкерлері бойынан үнемі көрініс беріп отырады. Адамды 

жақсылыққа түбегейлі бұру аса қиын шаруа. Ол үшін адамның өзін - өзі тануы, 

жақсы мен жаманды айыра білуі шарт. Материалдық жағдай, байлық адамды 

жақсартуға жеткіліксіз. Ол үшін адам бостандығы, оның жан тазалығы қажет. 

Сонда ғана адам жеке тұлға ретінде қоршаған ортаға сын көзбен қарауға 

қабілетті.  

Ақын "Қалқаман-Мамыр" поэмасы арқылы қазақ қоғамының әділетсіздігін 

көрсетеді. Рушылдық, патриархалдық сана кейіпкерлердің жеке бас 

бостандығына бөгет. Кертартпа ескілікке, догматизмге табиғи құндылықтар - 

жан тазалығы, махаббатқа берікітк, сертшілдік сияқты сапалар қарсы тұра 

алатындығын Шәкәрім бүкіл поэзиясымен дәлелдейді.  

Поэмада елдің ақылгөй қариясы Әнет бабаң ел тыныштығын, ағайын 

татулығын қанша ойлағанымен, Көкенай секілді содыр рубасылары істің тезіне, 

көпшіліктің көңіл қалауына да өз тұрғыларынан қарап, өз мүдделерінің негізінде 

шешпек. Демек, қашан да, қай қоғамда да шындықтың екі ұшы бар екені поэма 

бағдарынан аңғарылады. Бірі – бұқара халықтың ой-тілегі мен мақсат-мүддесінің 

көрінісі, екіншісі – билікші топтың мүддесі мен мақсаты. 

Шәкәрімнің қай поэмасында да осы жүлге үнемі идеялық бағдар ретінде 

көрініп отырады.  

"Еңлік – Кебекте" оқиғаның негізгі арқауы қыз бен жігіт басындағы 

махаббат трагедиясы болғанмен, ойшыл Шәкәрім аталмыш дастандағы сол 

кезеңдегі замана сипатына, әдеуметтік жағдайларға, қоғамдық қайшылықтарға 

айрықша мән бере қарайды.  

Поэмаға өзек болған оқиға желісі туралы Шәкәрім шағын кіріспеде былай 

дейді: "Бұл әңгіме – 1780 жылы шамасында, осы Шыңғыс тауында Матай мен 

Тобықты арасында болған іс. Шариғатта әкесінің атастырылғаны жас қызға неке 

есепті десе де, өзге дүниелік пайдасын ойламай, жалғыз ғана қызының пайдасын 

ойлап берер дегені. Әйтпесе, жас баланы сатып пайдаланып, кем – кетікке беріп, 

обалына қал демейді. Мен соны ойлап, Еңлік – Кебекті соншалықты жазалы 

демеймін". Кіріспеден көріп отырғанымыздай, ақынның Еңлік – Кебек 

тағдырына деген көзқарасы айқын, ол – жастардың жақтаушысы. Ендеше, дастан 

осы бір көзқарас ыңғайында жазылып, екі жастың іс - әрекетін ақтаушылыққа 

бейімділік байқалады.  

Поэманың соңында ақын: 

Жігіттер! Бұл өлеңді жазған мәнім: 
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Емес қой жастықпенен салған әнім. 

Қас қайсы, қаза қаясы, таза қайсы? 

Аларсың көп ғибрат, байқағаның, - дейді. 

"Еңлік - Кебектің" 1892 жылы "Қазақтардың естерінен кетпей жүрген бір 

сөз" деген атпен "Дала уалаяты" газетінің 31-39 сандарында жарияланған 

прозалық нұсқасында халықтық сарын, халықтық идея басым. 

Бұл жайлы белгілі зерттеуші Р. Нұрғалиев былай дейді: "Тілі, сюжеті, 

композияциясы, стилі, образдары – барлық көркемдік компоненттері жіптіктей 

болып тұрмаса да бұл әңгіме осы қасиетімен құнды"[3, 25 б]. 

Мағауияның "Еңлік – Кебегінде" де көтерілетін басты тақырып - әлеуметтік 

мәселе. Автор оқиғаны жырлаудағы басты мақсатын поэманың басында – ақ 

ашық айтады: 

Заманның ғаділетсіз надандығын 

Қозғады жүрек, тілім, сөйле мығым. 

Баяғыны көксейді білімсіздер, 

Мінеки, көрсетейін жамандығын. 

Ақын образдарды біршама айқындап, бұрынғы идеяны өзінше саралай 

түскен. 

Руы Кебек ердің Жуантаяқ, 

Елі үшін жанын салған аянбай – ақ. 

Зор көкірек, ер сөзді адам еді, 

Сол ерлігі түбіне жетті бірақ, -  

деп жас батыр іш тарта суреттеледі. 

"Еңлік-Кебек" Мағауияның алғашқы жазған шығармасы, - дейді М. Әуезов. 

- Өлеңдік жағынан ол әлі поэма тіліне жете шеберленбегенмен күйді танытады. 

Тіпті тұтқыр және анық поэзиялық ерекшелік жағынан олақтау келген сырт 

құбылыс байқалады. Бірақ идея жағынан қарағанда бұл поэманың да өзінше өз 

тұсындағы адамдардың шығармаларынан оқшау тұрған озғын жайлары бар"[4, 

102 б]. 

Шәкәрім дастанының Мағауия поэмасынан бір ерекшелігі Мағауияда 

трагедияның түйіні шешілер сәт сәл босаңдау. Өлім алдында тұрған Еңлік қара 

жүзді Кеңгірбай бидің атына ұзақ – ұзақ лағынет сөздер айтады. Рас, бұл Мағауия 

поэмасының о бастағы идеялық нысанасына лайық шешім. Ал Шәкәрімнің 

Еңлігі поэма финалында сүйген жары мен перзентіне деген махаббатын ту етіп 

көтерген қайсыр қалыпта көз жұмады.  

М. Әуезовтің "Еңлік-Кебегінде" тартыс табиғаты қою. Алғашқы 

көріністерде-ақ Көбей мен Матақты, Кембайды, Абызды жақындастыратын бір 

жайт бар. Ол – төртеуінің де өз рулары – тобықты десе желігіп тұрғандығы. 

Наймандарды қапысын тауып, жерге отырғызып кеткен әр қадам бұлар үшін 

қисапсыз қуаныш, зор бақыт сияқты.  

Бір орталыққа бағынбаған, әрқайсысы өзінің ұсақ мүддесін қызғыштай 

қорғаған рулар арасындағы жұлқыс – феодалдық қоғамның негізгі 

қайшылығынан туатын негізгі қайшылығынан туатын үлкен трагедиялардың 

бірі.  
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"Нартайлақ – Айсұлуда"да махаббат драмасы баяндалады. Мұндағы 

махаббат мәселесі ақынның алдыңғы дастандарынан өзгеше. Бұл жолы Шәкәрім 

өзге поэмаларындағыдай әлеуметтік – философиялық тереңдікке бара алмаған, 

жалаң махаббат драмасын әңгімелеумен шектелген.  

Бұл жайлы зерттеуші Б. Әбдіғазиев былай дейді: "Шәкәрім аталмыш 

шығармасында махаббат хикасын өзге поэмаларындағыдай әлеуметтік тұғырда 

жырлай алмаған. Оқиға желісін қуалай баяндай отырып, көркемдік түйін жасау 

тізгінін босаңсытып жібереді. Поэмада бірімен – бірі астасып, астарласып жатқан 

ірілі – ұсақты тартыс көп. Бұл поэманың идеялық – көркемдік мұратын 

әлсіреткен. Содан да болар, кейіпкерлер образдарының сомдалуында 

селкеуліктен кездеседі. Дәуірінің сөзін айта алатын тұлғалы типтік характер 

жасалмаған"[5, 57 б]. 

Қазақ даласына өнер – білімді, сана мен әділетті, еркіндік жолдарын 

Шәкәрім ешкімнен кем көксеп, аз күрескен жоқ. Өмірінің алғашқы кезінде ой 

жүйесін де, іс - әрекетін де осы жолға арнап, үміт ете іс қылса, соңғы жылдары 

әлгіндей әрекеттері көңіл зарына ұласты.  

Елін надандықтан құтқарар жол таппай, амалсыз тұйыққа тіреледі. Бірақ, 

бәрібір, негізгі бағыты, басты қаруы қаламын тастамады. Дала жұртына ең 

пәрменді әсер етер нұсқа деп білген шығармашылық ісін жалғастыра береді. 

Тарихты қорғады, өткенді жаңғыртты. Соның бәрінде де үлгілік бағыттан 

айнымады.  

Ақынның ілгерідегі поэмаларында өріс алған кейбір ой ұшқынын 

"Нартайлақ - Айсұлу" поэмасынан да көреміз. Солардың ішінде айрықша назар 

аударарлығы – оның көзқарасындағы махаббат пен діннің қатысы туралы 

мәселе. Aқын: 

Айсұлу күйеуіне көнбей кеткен, 

Басы бос қыз есепті сол себептен. 

Еркімен ер жеткен қыз байға тиер, 

Ондайда жарамайды зорлық еткен, -  

дейді. Демек, оның түсінігінде бір – бірін сүйген немере жандарды да шариғат 

қосады, күйеуін менсінбеген қыз шариғат жолымен қарағанда, басы бос адам, 

оны зорлап қосуға болмайды. Шариғат оның кімді қалауына ерік береді.  

Қорытындылай айтқанда поэмалардағы ақын жырлаған үш жағдай да 

бұрынғы қазақ өмірінде жиі кездесетін типтік жағдай. Әрі тарихшы, әрі ақын, әрі 

азамат Шәкәрім өз халқының арғы – бергі тарихында не жақсы, не жаман екенін 

қапысыз танытады. Үш поэмадағы тақырып бір – бірімен ыңғайлас болғанымен, 

сол тақырыпты көтеру, ашу жолдары әрқайсысында әр басқа. Және үш поэманың 

оқиғасы қазақ даласының үш кезеңінде өткен. Міне, осындай жағдайларға сәйкес 

ақын әр шығармасы арқылы, ең алдымен, өткен тарихта болған істі баян қылады. 

Шәкәрімнің "Қалқаман - Мамыр", "Еңлік - Кебек", "Нартайлақ - Айсұлу" 

поэмалары - надандық пен қараңғылық, зұлымдық пен тағылық өріс алған қара 

түнек замандағы қатігез әдет – салттардың сойылын соғушы қара жүрек 

адамдардың қолынан жазықсыз қаза тапқан аяулы жандар туралы туындылар. 

Бар кінәсі өзіне тең адамды беріле сүйген, бар қылмысы сол жанға өз еркімен 
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барған сүйіскен жүректердің өлім жазасына кесіліп, қоғамдық өмірден 

аластатылғаны поэмаларда шыншылдықпен суреттеледі. Осыған қарап бұл 

шығармаларды трагедия немесе лирикалық трагедия деуден гөрі, махаббат 

сезімінің мәңгілігі, ешқашан өлмейтіндігі туралы шығарма деп танимыз. 

Поэмалардың бүкіл болмысы махаббаттың қайғы – қасірет таратпауын, ешкімді 

құрбандыққа шалмауын жырлайды.  
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ЗӘКИ АХМЕТОВ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ КӨРКЕМДІК МӘТІН ЖӘНЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

Көрнекті әдебиеттанушы ғалым, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 

Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Ғылым академиясының академигі Зәки Ахметов қазақ әдебиетіндегі 

абайтану мен мұхтартану саласына бірдей еңбек сіңірген ғалым. Әсіресе, ол әлем 

халқына қазақтың өмірі мен тұрмысын, тарихы мен тағдырын сол ұлттың ұлы 

өкілі Абай өмірі мен шығармашылығы арқылы танытқан талантты жазушы 

Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясын, оның көркемдік әлемі мен 

жазылу тарихын зерттеуге көп көңіл бөлген. Біз мақаламызда мақсат етіп 

отырған шығармадағы көркем мәтін мен интерпретация мәселелері зерттеушінің 

де назарын аударғаны мәлім. Мысалы, Зәки Ахметовтің « Интерпретация текста 

и художественная система произведения» деген 1993 жылы Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық институтында өткен ғылыми конференцияда жасаған 

баяндамасында мәтінді түсіну мен қабылдау, оны талдау, яғни 

интерпретациялауды әдебиеттану ғылымындағы өте күрделі теориялық мәселе 

ретінде қарастырып , оның 5 нақты ғылыми ұстанымдары бар екендігін 

ескертеді. Осы түйіндердің біріне тоқталар болсақ, ғалымның мәтінді тану 

төңірегіндегі ойлары айқындала түсері хақ : «1.Понимание художественного 

текста, его интерпретацию обычно связывают с контекстом. При этом 

учитывается, что любое слово или предложение в литературном произведении 

получает тот или иной конкретный смысл, оттенок смысла в определенном 
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контексте и поэтому смысловое значение любого слова, сочетания слов может 

быть верно раскрыто в рамках относительно законченной части текста-фразе, 

предложении, синтаксическом периоде, стихотворной строфе, тираде и т.д» ( 

(«Асыл сөз арнасы»: Зерттеу, сұхбат, сын //Құраст. Оразбек М.,Зәкиұлы М., -

Алматы: «Арда», 2008.-400 бет. 384 б). 

Осы баяндамасында атап көрсеткеніндей шынында да әдебиеттану 

ғылымында мәтінді қабылдау, тану, түсіну мәселелері автор мен оқырман 

арасындағы ғылыми, әдеби диалог арқылы айқындалады. Мәтінді түсініп 

талдамай, соған сәйкес интерпретация жасамай, оның мағынасы да ашылмақ 

емес. «Абай жолында» суреткердің тарихи, әдеби және өзге де құжаттардан 

алған деректері мен олардан туындаған ой-пікірлері кейіпкерлер тағдырына 

табиғи түрде сіңісіп, олардың ірі характер дәрежесіне көтерілгенін зерттеуші өз 

еңбегінде тереңнен талдаған. Олай болса қазақ әдебиеттану ғылымы үшін 

Мұхтар мен Абай шығармашылығы бір тұтас күрделі де көркем құбылыс екені 

даусыз. Бірінсіз бірін тану, олардың көркем мәтіндеріндегі мағынасы терең 

құндылықтарды білу мүмкін емес. Расында М.Әуезов Абайдың өмірі мен 

шығармашылығын жүйелеп, өзінің ұлы туындысының тарихын кейіпкер өмір 

сүрген кезең рухымен, ондағы қоғамдық, саяси-әлеуметтік, көркемдік үдеріспен 

бірге сабақтастырып, қазақ өміріне тән ұлттық психологияны терең танып, 

зерделеуі бір ұлт, бір ұрпақ емес бүкіл адамзат баласының рухани қажеттілігін 

өтейтін өлмес мұра ете білді. Сондықтан да оның шығармашылығы әлемдік 

әдебиетте және жалпы мәдениет тарихының әр түрлі кезеңдерінде де жаппай 

оқылып, жаңа мазмұнда интерпретацияланып, жаңаша қабылданып жататыны 

мәлім. Әр кезеңнің көркемдік талабына сай ішкі бір рухани қуатымен құбылып, 

үнемі жасарып, жаңғырып, адамзат жанына жаңа шуақ, ойына тың нәр, бойына 

бекзаттық сыйлайтын бұл шығарманың құдіретіне әлі талай ұрпақ танданып, әлі 

талай зерттеуші назарын салары да хақ. Жыл өткен сайын қазақ халқының 

тарихы мен ұлттық табиғатын жаңаша түрлендіріп, жаңа бір тақырыптай 

тамсандырып, сөз өнеріндегі тосын түрдей (форма) құбылтып, тап осы кезеңнің 

өзекті мәселелерін ойлап өзегі өртенген жаңа Абай мен жаңа Мұхтар мұңының 

ғылыми тұрғыдан соны сүрлеуде сарапталынып, интерпретациялануы сөз жоқ, 

бұл шығарманың құндылығын танытады. Кеңестік кезеңнің саяси талабына сай 

жазылған шығармаға бүгінгі тәуелсіз ой-сана тұрғысынан талдау жасап, көркем 

мәтіндегі тарихи және көркемдік концепцияларды жаңаша көзқараспен 

зерделеген академик Зәки Ахметовтің «Роман-эпопея Мухтара Ауэзова» 

(Учебное пособие.-Алматы.»Санат»,1997.-288стр) атты еңбегі бұл бағаға тағы 

бір дәлел.  

Жалпы адамзат тарихындағы барлық рухани құндылықтар, ғылыми, әдеби, 

мәдени мұралардың, тарихи тұлғалар тағдыры мен тағлымы әр кезеңде өз 

бағасын алып, жаңаша сарапталып жатуы әдебиеттану ғылымында бар заңды 

құбылыс. Сондықтан да ұлы суреткердің басты шығармасы «Абай жолы» роман-

эпопеясының жазылу мен жариялану тарихы аралығындағы ұзақ, жүйелі әрі 

іркіліссіз ізденісті құрайтын шығармашылық өмірбаянға, зертханалық құпияға, 

ондағы суреткерлік шеберлік сырларына Зәки Ахметов сынды сирек кездесетін 
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зерек зерттеушінің баруы да заңды. Шығарманы герменевтикалық тұрғыдан 

талдауда әлемдік және ұлттық әдеби қисындардың барлық талап-шарттарына 

сүйене отырып зерделеген ғалым биік интеллектуалды интерпретатордың 

құқығына ие. Мұхтар Әуезовтің кәсібилік те, кісілік те табиғатын 

шығармашылығымен тұтас көркемдік құбылыс ретінде қарастырған әдебиет 

теоретигі өзінің әрбір ғылыми тұжырымдарын көркем мәтіндегі тарихи және 

әдеби деректермен дәйектеп, дәлелдейді. Мәтіннің түпкі мақсаты мен міндетін, 

оның жазылу тарихын, автордың психологиялық табиғатын терең білетін 

зерттеуші әрбір ғылыми болжауында сауатты интерпретатордың үлгісін 

танытып отырады. Ол жөнінде зерттеуші: «М.Әуезовтің архивінде сақталған 

әртүрлі шағын-жобалар, жоспар-конспект әр тұста жазушы ойының қалай 

туындап, өрістеп, лайықты көркемдік шешімін қалай тауып отырғанын 

байқатады...»,-дейді («М.Әуезов және әлем әдебиеті».153 бет).  

Тақырып пен идея, образдар жүйесі, жанрлық бітім, стиль мен әдеби тіл, 

сюжет пен композиция, уақыт пен кеңістік сынды әдеби категориялар арқылы 

шығарманың көркемдік әлеміне зер салған зерттеуші романдағы қазақтың жарты 

ғасырлық өмір көшінің бейнеленуіндегі ұлттық нақыштарды нақтылай түседі. 

Қазақ халқының қарапайым тұрмыс-тіршілігінен бастап рухани 

құндылықтарына дейінгі тарихының көркем шежіресін жазудағы суреткердің 

кәсіби шеберлігін : «...С ростом жизненного опыта и художественного 

мастерства у Ауэзова постепенно вызревал огромный по масштабу замысел - 

создать большое эпическое произведение и через многоплановое изображение 

центрального образа Абая, и широкой социальной панорамы глубокого 

постигнуть правду исторической жизни народа целой эпохи» ,- деп дәйектеп, 

ғылыми тұрғыдан жоғары бағалайды (5 стр). 

Ақиқатында, шығарманың жетістігі тек бүтін бір ұлттың тарихы мен 

тағдырын сөз өнерінде өрнектеген көркемдік құбылыстардың 

ұйымдастырылуында ғана емес, әр кезеңнің рухани аудиториясымен 

байланысын үзбей, оның әдеби аренада көркем сын мен зерттеулер арқылы 

жаңаша интерпретацияланып, қоғамдық, көркем эстетикалық пікірге ие 

болуында да болса керек. Жарияланған күнінен бастап әдеби үрдісте үнемі 

назарға алынып қалың оқырман қауымның рухани қажеттілігін өтеп, 

қабылдаушы талабына сай әр кезеңде жаңаша интерпретацияланып, бағаланып 

отыруы бұл туындының көркемдік құндылығын танытады . 

Академик Зәки Ахметов «Роман-эпопея Мухтара Ауэзова» (Учебное пособие.-

Алматы. «Санат»,1997.-288стр) атты еңбегінде М.Әуезовтің өмірлік деректі 

өнерлік шындыққа айналдырудағы суреткерлік шеберлігі мен мәтіннің 

көркемдік әлемі жеке мұрағаттағы нақты тарихи, әдеби құжаттарға сүйене 

отырып зерделенеді. Әдебиеттің әрбір көкейкесті мәселесі мұнда көркем 

мәтіндегі рухани құбылыс пен мұрағат мәліметтерімен салыстырыла әрі 

автормен үнемі іштей диалогқа түсе отырылып талданады. Көркем образ, 

олардың өмір мен өнердегі болмыс-бітімдері, тұтас бір тарихи кезеңнің рухани 

бейнесі, түрлі типтегі адамдар тағдырлары, қазақ тұрмысындағы таптық 

ерекшеліктер, т.б суреткердің идеялық-эстетикалық мұраты ғылыми теориялық 
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тұрғыдан терең талданған. Суреткер санасында сәби кезінен қабылданып, 

кейіннен шығармашылық құндылыққа айналған ұлы ұстазы Абайдың тарихи 

және шығармашылық өмірбаяны мұрағаттағы баға жетпес қолжазбалар, деректі 

тарихи құжаттар негізінде бейнеленгеніне әдебиеттанушы ғалым ерекше көңіл 

бөлген. Әсіресе Әрхам Ысқақов, Қатпа Қорамжанов, Мадияр Түсіпов, Көкпай 

Жаңатаев, Баймағамбет Айтхожин, Тұманбай Наданбаев, Сыдық Махмудов, 

Ермұса, Әлімбет, Хасен сынды тарихи кісілердің естеліктері көркем 

шығарманың өмірге келуіне көп септігін тигізгендігі монографиялық еңбекте 

жан-жақты талданған. 

Зәки Ахметовтің зерттеуінде «Абай жолы» романындағы мәтінді 

интерпретациялау мәселесі жазушы мұрағатындағы құнды жазбалар мен төрт 

түрлі түпнұсқа негізіндегі салыстырулар арқылы жүргізіліп, адамзат 

руханиятына айналған, әлемдік әдебиетте мойындалған соңғы нұсқадағы 

суреткерлік шеберлік мәселесі де жан-жақты қарастырылған. Академик 

ғалымның аталған зерттеуі сөз жоқ қазақ әдебиеттануына, әсіресе абайтану мен 

мұхтартану салаларына қосылған сүбелі үлес . 

З.Ахметовтің абайтануда айтарлықтай орны бар талантты теоретик ғалым 

екендігін ескерсек, М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының жазылу 

тарихы мен көркемдік әлемі жөніндегі зерттеуіне де тәжірибесі мол ғылыми 

қуатымен, мол даярлығымен келгендігі мәлім. Ұлы ақынның әрбір өлең 

жолдарындағы ерекше өрнек пен тәсілдік құрылымдарындағы жаңалықты жете 

танып, ондағы ақын ойлары мен сырларына, ұлы мұраттары мен қиын да күрделі 

ішкі тағдырына қанық білгір маман бұл тақырыпты тосырқамай, еркін жазғаны 

да әдеби қауымға аян. Өзіне таныс тақырып төңірегіндегі ғылыми 

топшылауларына жазушының обьективті оқиғаны қабылдауы, шығарма жазу 

идеясының келу сәтінен бастап, (1933 жылдан 1959 жылдар ) көркем мәтінді 

тұтас бір көркемдік құбылысқа айналдыруға дейінгі шығармашылық процесі кең 

тыныс береді. Автор тұлғасына, шығармашылығына қатысты биографиялық, 

ақпараттық деректерді анықтауда жазушының жеке жазбаларын, ой 

толғаныстарын, жұмыс жоспарларын, әр кездері баспасөз беттерінде айтылған 

сөздерін, пікірлерін, әсіресе «Как я писал ...» деген автобиографиялық 

мақаласындағы мәліметтерді негізге алады. Осы орайдағы ойларын: 

«...Включение в роман множества ситуаций, сцен, картин жизни, рожденных 

художественным воображением писателя, творчески свободная интерпретация 

образов героев, вплоть до введения в произведение многих частично или 

полностью вымышленных персонажей, - все это рождено стремлением писателя 

показать во всей конкретности и яркости всю сложность, все многообразие 

социальных отношений людей в казахском обществе той эпохи, затрагивая при 

этом все важнейшие стороны общественной жизни...»,- деген ғылыми 

тұжырымдармен түйіндеп отырады (37 с). Тұлға мен творчествоның біртұтас 

көркемдік құбылыс екенін зерттеуші осындай теориялық тұжырымдармен 

айқындап береді.  

Тегінде кез-келген эстетикалық элемент, поэтикалық форма, конструкция 

мәселелерінің жәй қарапайымдылықтан күрделі шеберлік шыңына дейінгі көп 
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қатпарлы даму жолы терең әрі толық зерттелінгенде ғана ғылыми негізде 

мойындалары хақ. Олай болса, кез-келген туындының интерпретациялануында 

оның шығармашылық тарихы маңызды рөл атқарып, барлық көркемдік актілері, 

атап айтқанда суреткер рухының психологиялық жағдайы, оның шығармашылық 

толғаныстары, шығарманың түпнұсқасын анықтайтын бірнеше мәтіндік 

нұсқалары, шығарманың жазылу тарихы мен зертхана психологиясы мәселелері 

міндетті түрде қарастырылады. Автордың ойтүрткілерін, шығармашылық 

жоспарын, олардың көркем мәтіндегі көріністерін жаңаша интерпретациялау, 

яғни бүгінгі талап тұрғысынан қабылдауымыз арқылы біз суреткердің 

шығармашылық өмірбаянына, зертхана құпияларына қаныға түсеміз. Ең 

бастысы суреткерлік шеберлігінің қыр-сырына үңілеміз. Әдебиет тарихындағы 

классикалық туындылардың өмірге келу үрдісіне көз салсақ, рухани құндылыққа 

қол жеткізілген әрбір туынды табанды еңбектің жемісі екендігіне куә боласыз. 

Оған әдебиет тарихында үздік үлгі, нақты мысалға айналған мына мәліметтер 

куә: Грибоедовтің «Горе от умасының» 3, Лев Толстойдың ең көлемді де күрделі 

"Война и мир" эпопеясының бақандай 4, Н.Гогольдің атақты "Ревизорының" 5, 

ал М.Әуезовтің «Абай жолының» 4 нұсқасының (1933-1940-1945-1950) болуы 

оқырманды ойлантпай қоймайды. Бұл дерек бүгіндері бір жазғанды қайта 

қарауды мін көретін кейбір «жазғыштарға» өнеге болса керек.  

Әдеби нұсқалардың бір-бірімен салыстырылуы, түрлі қолжазбалар, 

жазбалар, түпнұсқалар қорын мәтіндік талдау- автордың алғашқы ойының қалай 

жүзеге асқандығы жолындағы бағытын анықтайды және бұл материалдардың 

бәрі шығарманы интерпретациялау құралдарына айналады. «Абай жолында» 

өмірді нақты нақыштау мен көркем бейнелеудің арақашықтығында айтарлықтай 

айырма бола тұра біртұтас көркемдік құбылысқа айналуының басты себебі сол 

заманның әрқилы характері, идеялары, рухани-адамгершілік құндылықтары 

эксизтенционалдық мәселелер тұрғысынан талданып, қарастырылуында болса 

керек. Бір қазақ емес, жалпы адамзатты толғандыратын мәңгілік сауалдар 

төңірегінде толғанған екі бірдей шығармашылық тұлғалардың (Абай мен 

Мұхтар) ортақ мүддесін зерттеуші жазушы лабораториясындағы психологиялық 

жұмыстар мен архивтік материалдар, жазушының өз мәлімдемелері, 

түпнұсқалар, куәгерлер сөздері, естеліктері негізіндегі деректі дәлелдермен 

дәйектей, бір нысанда қарастырады.Тұтас монографияда сөз болған жазушының 

кейбір жеке тарауларды қысқартуы, өзгертулері, шағын оқиға желісі, түрлі 

мінездердің мүсінделуі, уақыт пен кеңістік, тақырып пен идеялар туралы оқыс 

ойтүрткілері жөніндегі ізденістері мен суреткерлік шеберліктері жан-жақты 

талданып, зерттеушілік байламдармен беріледі.  
Әсіресе, зерттеушіге көркем мәтінді интерпретациялау мәселесінде 

М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясын орыс тіліне аударған тәржімашылармен 
көп хат жазысқаны, ондағы жекелеген эпизодтарды, бірде бүтіндей бір 
оқиғаларды, кейбір күрделі кейіпкерлердің тағдыры мен табиғатын, болмыс-
бітімін түсіндіруі, олар жөніндегі өз көзқарасын егжей-тегжейлі баяндаған 
тұстары көп көмегін береді. Романның жолма-жол өз аудармасы мен орыс 
тіліндегі нұсқаларынан үзінділер келтіріп, автордың айтпағын айқындап, оларды 
тексере қарап, тарихи-мәтіндік ұстаным негізділігіне айғақ етеді. Жазушы мен 



37 
 

зерттеушінің мәтіндегі мүддені түсіндіруіндегі ортақ мұраты осы ретте тағы бір 
мансұқталады.Жазушының өз қолымен жазған хаттары да шығарманы 
интерпретациялауда өте беделді де қажетті деректер қатарына жатады. Роман 
авторының хаттарында шығарманың ойтүрткісінен бастап, оның мәтінінің 
басылып шығуына дейінгі тарихы, санадағы тақырып пен идеяның пісіп жетілуі, 
олардың баспасөз беттеріндегі, әріптестермен әңгіме барысындағы пікір 
жарыстырулардың түсіндірмелері, баспаға дейінгі және кейінгі түзетулер мен 
өңдеулер, толықтырулар, комментарийлер сияқты құнды материалдардың мол 
болатыны мәлім. Сондай-ақ, қаламгер күнделіктері, қойын дәптері мен жол 
жазбалары сынды эпистолярлық жанрдағы түрлі мәтіндердің де зерттеуші үшін 
маңызы зор. Эпистолярлық мәтіндердегі сол кезеңдегі әдеби үрдіс, жазушының 
шығармашылық психологиясы, оның өмірлік материалмен қалай жұмыс 
жасағаны, суреткерлік дағдысы, көңіл-күйі, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы, 
жалпы шығармашылық әлемі З.Ахметовтің монографиялық еңбегінде терең 
талданған. Зерттеуде автор-жаратушы, автор-персонаж, автор образы, бейтарап 
баяндаушы сынды өзге де көркемдік категориялар теориялық тұрғыдан 
қарастырылып, мәтіннің көркемдік әлемі жан-жақты ашылады. Абайдың 
ақындық дарынының Әуезовтің жазушылық шеберлігін арттырудағы 
айтарлықтай әсерін де зерттеуші назардан тыс қалдырмаған. Жазушының 
мәтінмен жүйелі жұмыс жүргізуі, оны сан салалы тұрғыдан сұрыптау, сапалы 
түзету мен өңдеу, қажетті қысқарту мен толықтыру, бірінші кітап 
жарияланғаннан кейінгі сын-ескертпелерден соңғы қайта қарау жұмыстары, 
кеңестік кезеңдегі социалистік реализм талабына сәйкес тұтастай алынып 
тасталған тараулар, ойдан қосылған оқиғалар мен кейіпкерлер, сол кездегі 
саясатқа сай сомдалған орыс ұлт өкілдерінің бейнелері, халықтар достығы 
мәселелері секілді таусылмайтын шығармашылық бейнет, кәсіби шеберлікті 
шыңдау жолындағы жанкештілік еңбек Зәки Ахметовтің зерттеуінде жан-жақты 
қарастырылған. М.Әуезовтің «Ақын аға» романының өңделген нұсқасына 
айналған «Абай жолындағы» Абай образы-идеялық-эстетикалық ой аумағы қана 
емес, сюжеттік-композициялық, құрылымдық тізгін ретінде де зерттеледі. Әлем 
әдебиетіндегі ең күрделі қайшылыққа толы образ дәрежесіне көтерілген 
кейіпкер-Абай бейнесі, оның өмірбаянының тарихи шындықпен байланысын, 
әлеуметтік-қоғамдық жағдайды, әке мен бала арасындағы таптық қайшылықты 
екі ұрпақ қақтысына айналдырудағы автор шеберлігін, көркемдік шешім мен 
тарихи шындықтың арасындағы мұндай айырмашылықтарды типтік образды 
сомдауы үшін қолданған қаламгерлік қиялы мен қасиеті екендігін де ғалым 
нақты көркем мәтін мысалында ерекше атап көрсетеді. Осы орайдағы ғылыми 
пікірін зерттеуші былай береді: «...Автор эпопеи сумел дать художественно 
убедительную трактовку образа главного героя Абая в полном соответствии с 
тем представлением о внутреннем облике поэта и просветителя, которое 
возникает у нас при чтении его поэтических произведений, отразивших всю 
глубину и силу его духовной мощи» (18 стр). Шындығында да көркем образ 
өмірдің дәлме-дәл көшірмесі емес. Мұнда қаламгердің кәсіби шеберлігі мен қиял 
дарынының шексіздігі, тақырыбын терең білуі, нақты өмірдің әдеби 
интерпретаторы болуы шешуші рөл атқарады. Дегенмен өмір деректерін 
шығармашылық өңдеу мен жетілдіру- көркем антропология, этнопсихология, 
мәтін лингвистикасы сияқты ілімдер арқылы өмірлік деректердің көркемдік 



38 
 

құндылықтарға ие болары да заңды құбылыс әрі қажеттілік. Сонымен бірге 
суреткердің ішкі рухани еркіндігі мен ой бостандығы болатынын да естен 
шығармаған жөн. 

Көрнекті ғалым Зәки Ахметов «Абай жолындағы» көркем образдар 
галереясының әдебиеттану ғылымының көркем бейнелеу заңдылықтары мен 
шарттарына сай бейнеленгенін, олардың табиғатын тануда сол кезеңнің 
әлеуметтік-психологиялық, мәдени-тілдік характердің фактор болатынын 
бүгінгі әдебиет теориясының талабы бойынша интерпретациялау арқылы автор 
мен зерттеушінің арасындағы сұхбаттық әлемге айналдыра білгені аян. Және әр 
уақыт пен кеңістіктің өз өлшемі, өз заманының рухани зәрулігіне сай 
оқырманның өз шығармасы, өз түсінігі, өз қабылдауы, өзін толғандырған 
сауалдарына жауап тапқан немесе іздеген өз әлемі болатынын ұлттық 
әдебиеттану ғылымының ірі өкілі, көрнекті ғалым Зәки Ахметов ұлы суреткер 
Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының көркемдік әлемін зерттеген 
«Роман-эпопея Мухтара Ауэзова» (Учебное пособие.-Алматы.»Санат»,1997.-
288стр) атты еңбегі арқылы айқындап бергені ақиқат. 

Академик Зәки Ахметовтің «Мұхтар Әуезов және әлем әдебиеті» деген 
мақаласындағы : «Абай жолы» дәуірнамасында қоғам өмірінің шындығын 
кеңінен қамтуы, алуан түрлі топтардың өкілдерін бейнелеп, мінез-құлқы, 
психологиясы, іс-әрекеттері бір-біріне ұқсамайтын адамдардың тұтас галереясы 
жасалуы, өмір құбылыстарын жан-жақты, терең танып-білу, тексеріп талдау 
негізінде бейнелейтін реалистік көркемдік әдісті қолдануы жағынан Мұхтар 
Әуезов Лев Толстой мен Бальзактың суреткерлік дәстүрлеріне жақын деп айта 
аламыз» ,- деген ғылыми тұжырымдары да жоғарыда аталған зерттеуінен кейін 
туындаған түйінді бағасы болса керек.  
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ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ АСҚАР ТАУЫ  

 

Әлемдік әдебиеттану ғылымында Зәки Ахметовтің есімі кеңінен танымал. 

Себебі Шығыс елдері мен Орта Азия халықтарының әдебиеті бойынша өлең 

теориясының негізін салушы ғалым. Әйгілі «Казахское стихосложение» 

еңбегінде қазақ өлеңінің құрылысын шығыс халықтарының өлеңдерімен 

салыстыра отырып, түркілік әдебиет контексінде зерттеді. Ленинградта 

Шығыстану институтында аспирантурада оқып жүрген кезінде шығыс елдері 

әдебиетінен сабақ бере жүріп, қазақ және шығыс әдеби байланыстарын 
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қарастыра бастады. Оған Абай шығармашығылығын зерттеуі ықпал етті деп 

батыл айта аламыз. 

Дипломдық жұмысы «Абайдың эстетикалық көзқарастары» деп аталды. Сол 

дипломдық жұмысынан басталған Абай шығармашылығын зерттеу ісі 

кандидаттық және докторлық жұмыстарында өз жалғасын тапты. Ол туралы 

ғалымның өзі де 1995 жылы «Бірлік» газетіне берген сұхбатында: «Ал 1951 

жылы сонда жүріп, «Абай и Лермонтов» деген тақырыпта кандидаттық 

диссертациямды қорғадым. Осы уақыттарда «Тюркологический сборник», 

«Вестник Ленинградского университета», «Қазақ ССР Ғылым Академиясы 

хабаршысы» тәрізді ғылыми басылымдарда Абай аудармалары, Абай және 

Пушкин, тағы да Абай және Лермонтов деген тәріздес тақырыптарда ғылыми 

мақалаларым жарық көріп отырды. Одан кейін де докторлық диссертацияны 

тікелей бағыттамағаныммен, орысша жазылған «Казахское стихосложение» 

деген тақырыптың аясында Абайға аз аялдаған жоқпын...» [1] деген еді.  

1995 жылы «Абайдың ақындық әлемі» еңбегінде Абай шығармаларының 

поэтикасы, эстетикасы, философиялық көзқарастары мен қазақ өмірі туралы 

тұтас концепциясын жан-жақты талдап бергені баршаға мәлім. Демек Абайды 

зерттеуді өмірінің аяғына дейін жалғастырып келді. ХХ ғасырда Абай 

шығармаларындағы елінің өткен тарихына үңіле отырып, болашағына 

алаңдайтын мұң мен сырды Лермонтов поэзиясымен салыстыра отырып талдауы 

арқылы тұңғыш рет орыс және өзге де он бес одақтас елге танытты. Пушкин 

шығармаларымен салыстыра талдай отырып, Абай шығармаларының сюжеті сан 

қырлы ерекше оқиғаларға құрылып, бұрын-соңды қазақ әдебиетінде кездеспеген 

жаңа, соны мазмұндағы туындылар екенін кеңес әдебиетіне паш етті.  

Ғалымның қазақ әдебиетіндегі тағы бір айрықша ерен еңбегі М.Әуезов 

шығармашылығына терең үңіліп, әсіресе «Абай жолы» роман-эпопеясын талдап 

беруі. Романның жазылу тарихы мен әрбір кітаптағы Абай өміріне қатысты 

сюжеттердің тууы және жазушының көңілі мен қиялының сүзгісінен өтуі, 

жазушылық интерпретациясын жан-жақты зерттеген еңбек болып табылады. 

Көлемді, сюжеті қат-қабат, әр түрлі тартысты оқиғаларға құрылған, табиғат, 

ауыл өмірі мен жүздеген күрделі кейіпкерлер әлемін соншалықты шеберлікпен 

кең-мол, көркемдік пен әсем суреттелген шығарманы зерттеуге ден қоюы, 

ғалымның ғылыми әлеуетінің зор екенін көрсетеді. Академик эпопеяның 

жазушы қиялында тууы мен аталуынан бастап, жазылу тарихы мен оқиғаларды 

суреттеу ерекшелігі мен тәсіліне барынша назар аударып, Мұхтар Әуезовтің 

қолжазба архивінде арнайы жұмыс істеген. Ғалым «Абай жолы» қалай туған?» 

деп аталатын мақаласында: «Мұхтар Әуезов о баста Абай туралы романын үш 

кітап етіп жазып, «Телғара» деп атамақшы болады. Жас кезінде өз анасы мен кіші 

шешесі екеуінің тәрбиесін көріп, тел өскен деп, Абайды осылай атаған екен. 

Жазушы «Телғара» деген сөзге Абай екі халықтың – қазақ халқы мен орыс 

халқының мәдениетінен сусындап, нәр алып өскен деген кең мағына бермекші 

болады. Алайда 1942 жылы жарық көрген бірінші кітапты, 1947 жылы шыққан 

екінші кітапты да «Абай» деп атаған. Ал үшінші кітап 1950 жылы «Ақын аға» 

деген атпен жарық көреді де, жазушы оны жұртшылық пікірін ескеріп, жаңадан 
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түзеп, редакциялап, 1952 жылы қайтадан шығарғанда, «Абай жолы» аталады, 

кейін төртінші кітапқа да осы ат беріліп, эпопея түгелдей «Абай жолы» аталып 

кетеді» [2, 158] деп, роман-эпопеяның «Абай жолы» аталуының себептері мен 

алғашқы атауларын жан-жақты тексереді. «Абай жолы» роман-эпопеясын орыс 

және қазақ тілінде, екі тілде де зерттеген.  
Академик З.Ахметов Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясынан 

басқа, жазушының әлем әдебиетімен байланысын, қоғам қайраткері, саяси 
күрескер ретіндегі орнын анықтап берді. «Мұхтар Әуезов және әлем әдебиеті» 
деп аталатын мақаласында: «Тағдырдың Мұхтар Әуезовке тартқан үлкен сыйы 
оның айырықша дарындылығы болса, тарихи жағдайдың оған артқан ауыр жүгі 
– күрескерлік, туған халқының қамқоры болып, елінің келешегі үшін тынымсыз 
еңбек етуі болды» [2, 145] деп көрсетеді. М.Әуезовтің алғашқы әңгімелерінің 
көркемдік ерекшелігі туралы: «Мұхтар Әуезовтің алғашқы әңгімесі 
«Қорғансыздың күні», онан кейінгі кездерде жарияланған «Оқыған азамат», 
«Қыр суреттері», «Сөніп-жану», «Кім кінәлі», «Қаралы сұлу» секілді 
әңгімелерінен-ақ орыс, дүние жүзі әдебиетінде жинақталған құнды көркемдік 
тәжірибені еркін игергенін, негізінен реалистік әдісті қолдана отырып, 
символикаға, полемикалық сарынды да жат көрмегенін аңғарамыз» [2, 146-147] 
дей отырып, жазушы әңгімелерінің поэтикалық ерекшелігін талдап береді. 

Академик Зәки Ахметов әдебиеттану ғылымының терең қатпарларын жан-
жақты зерттеген ғалым. Әдебиет теориясы, тарихы мен сынына барынша көңіл 
қойып, өлең теориясын, интерпретация, мәтін мәселелерін, Лермонтов, Пушкин, 
С.Айни, Ахундов т.б. жекелеген ақын-жазушылар шығармаларын ұлттық 
әдебиетпен ұштастыра қарастырғаны ақиқат. 

Жирмунский, Мануилов, Ломидзе, Храпченко, Петросян сияқты орыс 
ғалымдары З.Ахметовтің еңбегі туралы өз мақалаларында атап көрсеткен 
болатын. Ол туралы академик С.Қасқабасов: «Шынында да, Зәки аға орасан 
білімді, эрудициясы мол, әдебиеттануды терең меңгеріп қана қоймай, қоғамдық 
ғылымдардың әр саласына жетік ғалым болатын. Әсіресе, Шығыс пен батыс 
мәдениетін ұштастыра зерттеп, адамзат өркениетінің заңдылықтарын жақсы 
білуші еді. Өз еңбектерінде осы қасиеттерін барынша айқын көрсете білетін. 
Оның осы ерекшелігін, білгірлігін КСРО әдебиеттанушылары толық 
мойындайтын, жоғары бағалайтын» [3] деп көрсеткен еді. Сондай-ақ «История 
всемирной литературы», «История советской многонациональной литературы», 
«Лермонтовская энциклопедия», «Тюркологический сборник», «Тургеневский 
сборник», «Советская тюркология» журналы, «Қазақ совет энциклопедиясы», 
«Қазақ ССР қысқаша энциклопедиясы», «Қазақ ұлттық энциклопедиясы», «Абай 
энциклопедиясы» және тіл мен әдебиетке қатысты халықаралық жинақтар мен 
баспасөзде З.Ахметовтың еңбектері үнемі жарияланып, ғалымдар мен зиялы 
қауымның назарын аударып отырды. Ғалымның қазіргі әдебиеттану ғылымында 
өзінің маңыздылығын арттырып отырған еңбектерін атап көрсететін болсақ: 
«Лермонтов и Абай: о переводах Абая Кунанбаева из произведений М. Ю. 
Лермонтова» (Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1954. -64 с.), «Казахское 
стихосложение: проблемы развития стиха в дореволюционной и современной 
поэзии» (Алма-Ата: Наука, 1964. -460 с.), «О языке казахской поэзии» (Алма-
Ата: Мектеп, 1970. -179 с.), «Өлең сөздің теориясы» (Алматы: Мектеп, 1973, -
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212.), «Современное развитие и традиции казахской литературы» (отв. ред. Е.В. 
Лизунова.- Алма-Ата: Наука, 1978.- 328 с.), «Поэтика эпопеи "Путь Абая" в свете 
истории ее создания» (Алма-Ата: Наука, 1984. - 256 с.), «Абайдың ақындық 
әлемі» (Алматы: Ана тілі, Санат, 1995, -272), «Роман-эпопея Мухтара Ауэзова: 
учебное пособие» (Алматы: Санат, 1997. - 288 с.), «Поэзия шыңы – даналық» 
(Алматы, 2002). Бұлардан өзге әдебиеттанудың мәселелерін талдап, тексерген 
ғылыми мақалалары бар екенін атап айтуға тиіспіз. Жылдар өткен сайын 
әдебиеттанудың жаңа күрделі мәселелеріне байланысты, жекелеген ақын 
жазушылардың шығармашылығы туралы тың ой қозғайтын мақалалар, еңбектер 
жазды. Әсіресе Абай, М.Әуезов, Дулат, Махамбет, Ағыбай батыр, Ш.Бөкеев, 
И.Байзақов, Ш.Құдайбердіұлы, І.Жансүгіров, Ж.Жабаев, К.Әзірбаев, 
С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов және т.б. алаш орыстарының шығармаларын жаңаша 
қырынан талдап, зерттеген мақалалары барша жұртқа мәлім.  

«Елдіктің жыршысы, еркіндіктің жоқшысы» деген мақаласында: «Дулатты 
кертартпа ақын еді деп, өлең-жырларынан кемшілік табуға мәжбүр болғандар да 
оның поэзиясында зарығу, торығуы күшті, ел басына түскен ауыртпалықты 
асырып айтқан дегенді алға тартса да, ақындық шеберлігіне шек келтіре алған 
жоқ. Дулат қазақтың маңдайалды ақындарының бірі екенін сөз танитын адам 
жоққа шығара алмайтыны талассыз еді. Абайдың алдындағы қазақ ақындарының 
ішінде Дулат пен Махамбетке иықтас келетіні өте сирек» [2, 146-147] деген баға 
береді. Шынымен де ХІХ ғасыр ақындарының ішінде Абайдың алдындағы 
ақындардан Дулат пен Махамбет өлеңдерінің орны айрықша. 

Өзіне ұстаз болған, жасы үлкен аға буын ғалымдармен бірге, өзімен 
замандас ғалымдардың да еңбектеріне баға беріп, маңызды жақтарын атап 
көрсеткен мақалаларын да атап айтуға тиіспіз. Б.Кенжебаев, Қ.Жұмалиев, 
Ш.Сәтбаева, З.Қабдолов, Ә.Дербісәлин, З.Кедрина сияқты ғалымдардың 
ғылымдағы орнын жоғары бағалап, әдебиеттану саласына қосқан еңбектерін 
атап көрсетеді. Дипломдық жұмысына жетекшілік еткен Б.Кенжебаев туралы: 
«Ескі тарихты жаңғыртып, әртүрлі мін, айдар тағылып, кертартпа, керексіз 
саналып жүрген әдебиет қайраткерлерін әділ бағалау үшін күресе жүріп, 
Бейсекеңнің қатты сынға ұшыраған, соққы жеген кездері аз болған жоқ. Арғыны 
былай қойғанда, бергі ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті туралы, Бейсекең 
көбірек зерттеген Сұлтанмахмұт Торайғыров туралы да бар шындықты еркін 
айтуға шек қойылған, ресми идеологияның қысымы қатты болған кездерде де ол 
жұртшылыққа, оқушы қауымға пайдалы еңбектер жаза білді» [4] деп 
Б.Кенжебаевтың әдебиетті зерттеудегі күрескерлік қасиетін де атап көрсетеді. 
Кеңестік кезеңде ұлттық әдебиетті әділ бағалауға бар күш-жігерін салып, 
қажырлылық танатып, батыл қадамға барғанына жете мән береді. Сол сияқты 
Қажым Жұмалиевтың қазақ әдебиетінің тарихын зерттеудегі еңбегін: 
«Х.Ж.Жумалиев – один из пионеров казахской советской литературоведческой 
науки. Каждая его книга – результат огромного труда, неутомимых изысканий» 
[2, 320 б.] дей келе ХІХ ғасыр әдебиетін халықтың азаттық жолындағы күрес 
тарихымен тығыз байланыста зерттеуін жоғары бағалайды.  

Өзінің замандастары Шәмшиябану Сәтбаеваның Ш.Уәлиханов еңбектері 
мен Ш.Құдайбердиев шығармаларын зерттеумен бірге әдеби байланысты 
ғылыми-теориялық тұрғыда тың деректер, мағлұматтар қосып, жүйелеп беруі 
филология тарихын байытуға қосқан зор үлесі деп айрықша анықтап береді. 



42 
 

Сондай-ақ Ш.Сәтбаеваның қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі мен ХV-XVIII 
ғасырларды зерттеудегі текстологиялық жұмыстарды басқаруына да назар 
аударады. VII-IX ғасырлардағы түркі халықтарына ортақ әдеби мұралардың 
қазақ әдебиетіне қатыстылығын зерттеудегі еңбектеріне де арнайы тоқталып, 
талдап береді. Академик З.Қабдоловтың әдебиет теориясын зерттеудегі 
еңбегімен қатар, әйгілі М.Әуезов туралы жазған «Менің Әуезовім» атты роман 
эссесінде ғалымның өмірде көзі көрген, өзі куә болған жағдайларды жазудағы 
жазушылық шеберлігін талдап береді. 

Академик өзі жазған зерттеулерінде шығыс, орыс, түркі тілдес халықтар 
әдебиетін арнайы қарастырған. Л.Толстой, А.Пушкин, М.Лермонтов, 
Т.Шевченко, М.Ф.Ахундов, С.Қаралаев, Ш.Айтматов, С.Айни, З.Кедрина, үнді 
ақыны Калидаса т.б. шығармаларын талдаған зерттеулері және карел-фин эпосы 
«Калевала» туралы мақалалары энциклопедиялар мен ғылыми жинақтарда 
жарияланып отырды. Ғалымның зерттеу еңбектерінің барлығы бірдей өзі 
шығарған зерттеу кітаптарына енген жоқ. Ғалымның бұрын тек баспасөз 
беттерінде, әртүрлі жинақтарда шыққан және ешқайда жарияланбаған 
еңбектерінің біразы «Асыл сөз арнасы» (2008, Арда) деп аталатын кітапта 
жарияланған болатын. Бұл кітап – ғалымның шын мәніндегі энциклопедиялық 
білім иесі екенінің дәлелі деуге болады. Өйткені кітапқа енген әрбір мақала 
әдебиеттанудың өзекті мәселесіне арналып, ғылыми зерттеудің жоғары үлгісін 
танытады. 

З.Ахметовтің Қазақстандағы энциклопедиялар, әдебиет тарихының көп 
томдықтары, ҚРҰҒА хабаршысы, ҚазМУ хабаршысындағы баяндама, тезистерін 
былай қойғанда, шетелдердегі, көршілес мемлекеттердегі конференция, 
симпозиум, съезд, ғылыми сессияларындағы баяндамалары мен сөйлеген сөздері 
сол елдердің баспасөздерінде, ғылыми жинақтарында жарияланып отырды. 
Әсіресе Ресей, Қытай, Түркия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Украина, Бело-
рус, Армения, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Бурятия т.б. елдердің 
баспасөзінен жиі кездестіреміз.  

Сондай-ақ ешқандай баспасөз беттерінде, ғылыми жинақтарда 
жарияланбаған қолжазбалары да баршылық. Әдебиеттану терминдері, өзі 
жинаған мақал-мәтелдер, афоризмдері, хаттары тағы бар. Олардың барлығын бір 
кітапқа сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан академик ғалымның еңбектерін жинап, 
жарыққа шығару, зерттеу, зерделеу болашақтың міндеті, келешекте атқарылар 
игі іс. 
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ӘОЖ 345 

САРБАСОВ Б.С., ҚОЖЕКЕЕВА Б.Ш. 

ҚазмемҚызПУ, Алматы қ., Қазақстан 

 

МЕКТЕПТЕ ЖАМБЫЛ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУДЫҢ 

ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 

Жас ұрпаққа білім, тәрбие беру ісінде көркем әдебиеттің маңызы зор. 

Әдебиет пәнін халықтың өткендегі және қазіргі өмірімен оның табыстарымен 

байланыстыра оқыту, оқушыларды өмірге дайындау, қоғамға пайдалы, елін 

сүюге, жерін сүюге тәрбиелеу – қазіргі таңдағы ең басты міндет.  

Әдебиет сабағын жаңа заман бағдарлмасына сай оқыту арқылы жас 

жеткеншектерге рухани-адамгершілік, патриоттық тәрбие берудің сапасын 

арттыру басты мақсат болып табылады. 

Әдебиет сабағында оқушыларға жобалау әдісі арқылы Жамбыл 

шығармашылығын төмендегі тақырыптар бойынша ұсынып ғылыми жоба 

жұмыстарын жазуға дағдыландыру: 

1. Жамбыл Жабаев өмірбаяны мен шығармашылығын оқыту 

2. Жамбыл айтыскер ақын 

3. Жамбыл шығармаларының көркемдік ерекшелігі 

4. Жамбыл Жабаевтың суреткерлік шеберлігі 

Сабақтың мақсаты: Жамбыл шығармашылығын жобалау әдісі арқылы 

оқытудың тиімді жолдарын дамыта отырып, оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

Сабақтың міндеттері:  

1. Жамбыл шығармашылығын жобалау әдісі арқылы әр қырынан ашып 

таныстыру. 

2. Мәтінді тақырыптарға бөлу арқылы түсініп оқуға, әдеби талдай білуге, 

өзгелерге түсіндіру арқылы өзін-өзі бағалауға дағдыландыру. 

3. Топпен жұмыс істеуге үйрету.  

Сыныптағы оқушыларды топтарға бөлеміз. Әдебеит сабағына 

қызығушылығын арттыру мақсатында оқушыларға тапсырма беріледі. 

Жоғарыдағы аталған тақырыптар бойынша мұғалім оқушыларға тапсырма 

ұсынады. Мысалы: «Жамбыл қандай ақын?», «Жамбылдың қандай 

шығармаларын білесің?», «Жамбыл кімдермен айтысты?» т.б. Олар оны жеке-

жеке орындап, кейін топта талқылайды. Осы берілген сұрақтарға әр топтан бір 

адам ортаға шығып ең құнды мәліметтермен жауап береді..  

Сабақтың мазмұнын ғылыми тұрғыдан меңгерту - сабақты тұлғаның өзіндік 

еңбек ету кезеңіне айналдыру. Шартты түрде төрт адамнан төрт топ құру. 

Оқушыларға тақырыпқа қатысты төрт түрлі мәтін таратылады. Бірінші адамға – 

Жамбылдың өмірбаяны, екінші адамға Жамбылдың айтыстары, үшінші 

Жамбылдың суреткерлік шеберлігі, төртінші адамға Жамбыл 

шығармаларындағы көркемдік құралдар.  
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Жамбыл Жабаев өмірбаяны мен шығармашылығын оқыту. Жамбыл 

Жабаев жасынан өлең-жырға қанып өсіп, Сүйінбай Аронұлы сияқты жыр 

даңғылынан тәлім-тәрбие алады. Сонымен бірге Жамбыл туысқан қырғыз елінің 

де сөз өнерін жетік біліп, Тоқтоғұл, Мұраталы, Әлімқұл, Балық, Тыныбек, 

Қатаған сияқты дүлдүлдермен өнер сайысына түскен. Жүз жыл өмірінің сексен 

бес жылын өлең-жырмен өткізген. Жамбылдың шығармашылық өмірі 19-

ғасырдың 70-жылдарынан басталған. Жамбыл шындықты айтып, замана 

болмысын жасырмай суреттеді, өзінің өкініші мен күйінішін ащы дауыспен 

жырлады, күйініп те, қиналып та сөйледі. Жамбылды нағыз ақын ретінде байтақ 

елге танытқан өнері – оның айтыстары. Бұл айтыстарында қыз бен жігіттің 

қайым айтысы да, түре айтыс та, сүре айтыс та бар. Осының қай-қайсысында да 

Жамбыл өзінің нағыз майталман, кестелі сөздің шебері, әрі ұшқыр ойлы, тапқыр 

шешен екенін көрсетеді. 

Жамбылдың ақын-жырау ретінде қалыптаса бастаған кезі Ресей 

отаршылдары – бір жағынан, Қоқан хандығы – екінші жағынан, жергілікті 

жандайшаптар – үшінші жағынан қазақ халқын әлеуметтік саяси қыспаққа алған 

шақ еді. Жаны сергек, санасы өрелі Жамбыл өзінің «Шағым», «Жылқышы», 

«Шәбденге», «Сәт сайланарда», «Өстепкеде», «Патша әмірі тарылды», «Зілді 

бұйрық» сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін ақындық 

шыншылдықпен азаматтық жауапкершілікпен бедерлейді. Жамбыл Қазан 

төңкерісінен кейінгі елдің саяси-әлеуметтік өміріндегі тарихи өзгерістерге үлкен 

үмітпен ден қояды. Оның «Туған елім» атты толғауы 1936 жылы жарық көріп, 

онан соң орыс тіліне аударылған нұсқасы «Правда» газетінде жарияланып, қарт 

ақынның даңқы бүкіл әлемге жайылды. Халқына қадірі артып, даңқы өрлеген 

Жамбыл, шабыт тұғырына қонған Алатаудың ақ иық қыранындай, жыр нөсерін 

селдетеді. Оның 1936-1945 жылдар аралығында шығарған жырлары 13 мың 

тармақтан асады екен. Ол ел өміріндегі табыс пен жаңғыруларды, жеңіс пен ерлік 

істерді ерекше шабытпен жырлайды. Шағын жыр-толғаулар ғана емес, оның 

қарт көкірегінен «Өтеген батыр», «Сұраншы батыр» сияқты эпикалық 

туындылар қайта жаңғырып ақтарылады [1,203б.]. 

Жамбыл шығармаларының көркемдік ерекшелігі. Ақындық өнер асуында 

Жамбыл Жабаев өзін әр алуан шығармашылық қырынан таныта алды. Алдымен 

айтыстарға қатынасып, онда сөз қағыстыру, сәлемдесу, не болмаса әзілдесу 

түріндегі өлеңдерімен өнерін шындаған ақын енді бірТе-бірте сын-сықақ, көңіл-

күй, жастық туралы түрлі тақырыптардағы жеке өлеңдерін шығара бастайды. 

Олар Жамбылдың ақындық тұлғасын бірден айқындап бермегенімен, тақырып 

жағынан өмір шындығын дәл көрсетуге ұмтылған әлеуметтік маңызы бар 

туындылар. Сонымен қатар ақын өлеңдері жанрлық құрылымы мен көркемдік 

сипаты тұрғысынан да әр алуан. Нақтырақ айтсақ Жамбыл шығармашылығынан 

бұрынғы салт ақындарына тән мадақ, әзіл өлеңдері және ақынның жеке өміріне 

байланысты нәзік сезім мен сұлу сырға толы сыршыл, мұңды өлеңдерді де 

кездестіруге болады. Жамбылтанушы ғалымдар мен зерттеушілер ақын өлеңдері 

мен жырларын жанрлық тұрғыдан: арнау өлеңдер, өсиет өлеңдер, махаббат 

лирикасы, әлеуметтік лирика деп топтастырады. Арнау өлеңдері негізінен әкеге, 
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ағаға, ақынға, батырға, байлар мен болыстарға, молдаларға, құрбы-құрдастарына 

арналған.  

«Әкеме», «Шағым» арнау өлеңдерінде ақын әкенің таңдауыменен емес, өз 

қалауымен жүретіндігін мәлімдесе, «Сарыбайға» деген өлеңінде Жамбыл өзінің 

әлеуметтік танымын айқын аңғартады. Ол ел үміт артып отырған кейбір ауыл 

атқамінерлерінің бойындағы жат мінез, өрескел қылықтарын жіті байқайды. 

Оларға наразылығын көрсетеді. Түрлі мінез, әрекеттерді тізіп келіп, әрі туысы, 

әрі ру басшысы Сарыбайдан кеңес сұрайды. 

Жамбылдың «Менің өмірім», «Ақын болдым он үште» деп аталатын 

дастандары мен өлеңдері ақын өмірін сипаттайтын ғұмырнамалық шығармалар 

деуге болады. Алдыңғы өлеңінде қашан, қай жерде дүниеге келгенін, он жастан 

бастап өлеңге көңіл бөлгенін, он сегіз жасында ел ісіне араласа бастағанын 

баяндаса, келесі «Ақын болды он үште» 7-8 буынды толғау жырында он үш 

жасынан 76 жасқа дейінгі өмір жолынан елес береді. «Менің өмірім» - лиро-

эпикалық сарындағы өмірбаяндық дастан. «Жанрлық түрі жағынан алғанда 

әдеби үлгілерге жақын», - деп тұжырымдайды М.Дүйсенов [3]. 

Ақынның әуелгі шығармаларында әлеуметтік мәселелер кеңінен 

жырланады. Әрбір өлеңінде сол дәуірдің шындығы көрініс тауып отырады. 

Жамбыл ел тағдыры, мұңы мен зары жас кезінде-ақ жиі ойлантқан. «Жылқышы» 

жеп аталатын өлеңін ақын жиырма бес шамасында шығарса керек. Өлеңнің 

мазмұнында күннің ыстығы мен суығына қарамай, сал соңында жүріп ауыр 

бейнет көретін малшылардың аянышты өмірі бейнеленсе, «Кедей күйінде» 

ақынның қоғамдық-әлеуметтік пікірі кеңейе түскен.  

Жаман көйлек жыртылып, 

От басында итініп, 

Әрі дімкес, тамақ аш, 

Әрі тұттай жалаңаш. 

Аш бұралып, күн суық 

Жұрт соңынан жоқшылық  

Көшке ілескен итше ұрып, - [2,25б.]. 

деп кедейдің аянышты тағдырын көз алдымызға әкелген өлең шумақтарынан 

ақынның азаматтық үні естіледі. 

Жамбыл Жабаевтың суреткерлік шеберлігі. Жамбылдың ақындық 

позициясы, қоғамға деген көзқарасы сатиралық өлеңдерінде кең көрініс тапқан. 

Өмір шындығын көркем жинақтап, образды түрде шебер суреттеу арқылы 

Жамбыл өзінің ақындық даралығын танытты. «Мөңке туралы», «Шалтабайға», 

«Қалиға» секілді өлеңдерінде ақын ел билеген бай-болыстар мен ұлық-

төрелердың мінез болмысын терең ашып көрсетеді. Мәселен «Шалтабайға» 

өлеңіндегі: 

Салқын келіп тоң-торыс, 

Сыртқа сыздап қарайсың. 

Сенен басқа жоқ болыс, 

Деп өзіңді санайсың, - 
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деген алғашқы жолдардан болыстың келбеті мен ішкі дүниесі өзара сабақтасқан, 

астасқан күйде дараланып келеді. Ал: 

Шарға түсер шағында, 

Қара тер боп сабылдың. 

Аялған жоқ малың да, 

Ақжем болып шабылдың. 

Елге сөзің жеткенше 

«Жамағат» деп жалындың, 

Қол билікке жеткен соң, 

Салғырттыққа салындың, - [2,38б.]. 

деген өлең жолдарында ақын болыстың іс-әрекетін жинақтап көрсету арқылы 

мінез даралығын айқындайды. Өмір құбылыстарын сұрыптап, типтендірудің 

мұндай жолдары ақынның басқа өлеңдерінде анық көрінеді.  

«Мөңке туралы» ақынның өзі куә болған нақты оқиғаға құрылған, сөйтіп 

ақындық толғаныстан туған өлең. Ақынның өз баяндауына қарағанда ақын бір 

жылдары атын ұрлатып алады. Ұрылардың кім екенін анықтаған Жамбыл сол 

елдің болысы болып тұрған Мөңкеге арызданады. Алайда болыс ақынның 

өтінішін орындамай, ұрыларды құтарып жібереді. Мұның шын себебі 

парақорлық екендігіне көзі жеткен Жамбыл адам бейнесін, онда да 

динамикалық, әлеуметтік, психологиялық портрет жасаудың үлгісін көрсете 

алды. 

Жаңғойлық болысы пысық келеді, 

Мұрындары пұшық келеді. 

Екі арадан ептеп жерінде, 

Көздеріне қысып келеді. 

Сөздерін ұзарта келеді, 

Өңешін қызарта келеді. 

Өнімі азырақ жерде, 

Үстіне тұз арта келеді. 

Ыңыранып отырып алады, 

Әр алуан қырға салады. 

Ақыры құдай жарылқап, 

Қалталарын толтырып алады [2]. 

Бас-аяғы үш шумақтан тұратын осы өлеңнің әр тармағында қимыл-

қозғалыс, әрекет, мінез анық көрініп тұр. 

Жамбыл - әрі эпик, әрі айтыс ақыны, абыз жырау әрі жауынгер жыршы. Ол 

шын мағынасындағы биік парасатты өнерпаз, азаматтық саяси поэзияны 

қалыптастырушы. Жамбылдың ұлылығы оның тек ақындық шеберлігімен ғана 

емес, сонымен бірге халық поэзиясының бұтақ жайған жаңа бір бәйтерегі 

болуымен, басқаша айтқанда, халық ақындарының жасампаздық рухтағы жаңа 

ұлы көшін бастаған даралығымен де өлшенеді. Оның сөздері ұранға айналып, өзі 

халық поэзиясының атасы аталды. Ол жыраулардың байтақ эпикалық дәстүрін, 

қазақ сөз өнеріндегі ғажайып импровизациялық үрдісті бүтіндей жаңа арнаға 

бұрып, оған жаңа мазмұн дарытты. Жамбыл – ізгілік жолындағы азатшыл 
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азаматты нәсіліне, ұлтына бөлмеген шын мәніндегі интернационалист ақын 

[3,42б.]. 

«Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан секілді. Оны 

жинап алып халқының қолына беру – біздің әрқайсымыздың азаматтық 

борышымыз» - деген еді Сәкен Сейфуллин. Жамбыл - жырдың толассыз бұлағы, 

өшпес өнегесі, тозбайтын асылы. Ол жасампаз ұрпақпен сырласындай, 

қимасындай мәңгі бірге жасай береді. 

«Жамбылдың сырт бейнесі де, төгілген жырлары да менің көз алдыма 

халықымыздың ұзақ тарихын, халқымыздың ерлік бейнесін елестетіп тұрады» - 

дейді Әбілхан Қастеев [ 4, 203б.]. 

Жамбылдың қанатты шабытпен дүниеге келген шығармалары әлемнің 

ондаған тіліне аударылып дүние жүзіне тарады. Жамбыл көзінің тірісінде ақ 

КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын алып, өзінің де, халқының да 

даңқын дүйім дүниеге паш етті. Жамбыл бейнесі қазақ өнерінің барлық түрінде, 

барша жанрында шабытпен бедерленіп, ұлттың рухы биік ұлы тұлғасы екенін 

әйгіледі. 
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АҚАН ПОЭЗИЯСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК СИПАТЫ 

 

Қазақ халқының сазгерлік, әншілік өнеріне өріс ашқан алыптар көп. Сол 

өнер жұлдыздары шоғырының шырқау биігінде тұрған дарынды тұлға – Ақан 

сері.  Ақан өнеріндегі оқшау танытар әншілік мінез, ішкі иірім алшақтығы, 

сыртқа тепсіне шығар әуез ажарының бөлектігі байқалмай қалмайды. Ақан сері 

әндерінде басқа ажар, оқшау сипатты биязы мінез бар.  

Ақан серінің әдеби мұраларының ғұмыры ұзақ. Өйткені, онда туған 

халқымен бірге жасай берер қайталанбас сырлы да мұңлы ішкі иірім, сыртқы 

сымбаты ғажап үйлесім бар.  

«Ақанның туындыларының тағы бір сұлу сипаты – елдің сол дәуірдегі 

өмірін өлеңдерімен, әсіресе, өзінің өмірімен суреттей білуі. Өмірді өлеңмен ғана 

емес, өзінің өмірімен суреттей білу ірі жанды адамның ғана қолынан келмек» 

[1,340]. 

«Ақан лирикалары - өмірге, болашаққа құштар жанның сезіміне, үлкен 

жүрек сеніміне суарылған асыл жырлар. «Торыны таңға байлап мінген қандай», 
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«Біздің көңіл қайда жатыр», «Майда қоңыр», «Көкжендет», «Сырымбет» 

өлең-әндерінің пафосы қандай жігерлі. Мұқалу, қажу дегеннің ізі де жоқ. 

Керісінше өмірге құштар, өжеттік пен жігерліліктің символы дерлік асқақ 

жырлар. Шалқар көңілдің жадыраңқы бейнесін танытарлықтай аспан әлемінде 

шарықтайды. Халық бойындағы қайраттың көрінісін де сездіргендей өктем де 

өршіл. Ақын жүрегінің тынымсыз дүрсілі, тасқан көңілінен жар құлатар 

дауылдай даусы естіліп-ақ тұрғандай. Ол аспанды шарпып, жартасты жалмап, 

бір орнығатын тулаған толқын бейнелі. Шиыршық атқан өршіл де, өктем жыр. 

Барлық кездің де оқушысын елжірете, елегізітер құдіретті поэзия» [2, 284]. 

Ақ түлкі өзенді өрлеп талда жатыр, 

Оралдың ақ иығы айда жатыр. 

Сезімнің әр ширегі мың ділдәлық, 

Әр қарпі алуа-шекер балдай татыр. 

Баласын ақ тұйғынның бөктергі алып, 

Қапаста ақ тұйғыным торда жатыр. 

Келтірген осы шумақтардың өзінен-ақ ақын поэзиясына тән пафос 

танылғандай емес пе? Ақын бойын кернеген армандар аясы, сенім, сезім 

серпіндері көзге соғып, көңілге қонарлықтай. 

Ақанның ақындық құдіреті оның шығармаларының мәнділігінде ғана 

жатқан жоқ. Соған қоса, ақын поэзиясының көркемдік өрнектері де айқын. 

Асылы, ол поэзиясының мазмұны мен түрін берік біріктіре білген. Айтар ойына 

сай образды сөздерді сұрыптап, таңдап орынды қолданған. Өзіне дейінгі 

қазақтың байырғы қара өлеңі формасын бұлжытпай пайдаланған. Оны ақын 

жасырмайды: «Салғанда қара өлеңге тілім майда» - деп, өзіне қолайлы түр 

тапқан ақын өз жүрек сезімін толғап, кестелі нақылдар ұсынған. Мәселен: 

Су шықпас қазғанменнен тау басынан, 

Қазақтың дау кетпейді сау басынан. 

Жолдасы сыр айтысқан жау боп шықса, 

Ер жігіт жаңылады тәубасынан... 

Көк құтан мойнын созып қаз болмайды, 

Шөл-құмайт көк шалғынды саз болмайды. 

Халық ақындары қолданған арнау, толғау, айтыс, жар-жар жанрларын 

дамыта отырып, олардың да мазмұнын байытып, мәнін зорайтқан, тілін 

ұстартқан. Бұрын-соңды жасаған қазақтың неше бір ақындары үлгісінде 

адамның жас ерекшеліктерін де өлеңге қосқан. «Жастық шақтар», «Кәрілік», 

«Жиырма бес» өлеңдерін шығарып, адамның балалық дәуірінен бастап, жігіттік 

кезі, одан кейін қартайған шағы толғанады. Басқаны қайталамай, өзіндік сөз 

айшықтары арқылы адамның өсу жолын бейнелейді. 

Ақан кейде халық өлеңдерін өзінің жаңа әндеріне текст есебінде де 

қолданады. Осыдан барып, ақынның әндері халықтық болып, елге сіңісіп кеткен. 

Бұған «Алай көк» әніндегі шумақтар куә боларлық. Оның бір шумағын келтіре 

кетелік: 

Ұшып жүрген әуеде қара шыбын, 

Қолдан шыққан нәрсенің бәрі шығын. 
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Көрмегелі көп айдың жүзі болды, 

Аман-есен жүрмісің, қарашығым. 

Келтірген шумақтың негізі Ақанға дейін де, одан кейін де халық 

репертуарында өмір сүріп келеді. 

Ақан қандай өлең түрін қолданса да, оның өлеңі шығарған әніне жан беріп, 

тыңдаушының құлақ құрышын қандырады. «Көк жендет», «Қара торғай» т.б. 

әндерінің өзі-ақ бұған дәлел. Тек бұлар ғана емес, Ақанның серілік әуеніндегі 

көп өлеңдері осындай. Аңшылықты, мылтықты, мергендікті, жүйрік тұлпарды, 

құмай тазы, қыран құстарды қазақтың қара өлеңімен-ақ әндетіп, тамаша 

суреткерлік танытады. Сұлулар келбеті мен қыран құс, құмай тазы бейнелері 

табиғаттың әсем суретіне ұштаса керемет көрініс жасайды. Тіпті, табиғатты 

өзінше бөлек жырлайтын кездері де ұшырайды. Мысалы, ақынның «Әйкөк» ән-

өлеңінде Сырымбет адырының табиғатын былай бейнелейді: 

Сырымбет, биік адыр қатар кезең, 

Жарысып таудан құлап аққан өзен. 

Ұқсаған биқасапқа көк шалғыны, 

Көк орай қайың мен тал бәрі де әсем. 

Мөп-мөлдір сынапқа ұқсап бұлақ аққан, 

Маңында үш түрлі көл шалқып жатқан. 

Топырағы бейне мақпал, егінге жай, 

Шырайлы әдемі көл күлім қаққан. 

Бұдан артық сұлу табиғат суреті, Сырымбет сипаты болмақ емес. 

«Ақын өлеңдерінің поэтикалық тілінде де ауыз толтырып айтарлық 

ерекшеліктер мол. Көп жерде ақын халық поэзиясының ең шұрайлы деген 

үйреншікті тіл кестесін орынды қолданып, шеберлікті бір қырын танытқан. Оған 

қоса араб, парсы, орыс тілдеріндегі поэтиканы мол енгізіп, шығармасын тіл 

жағынан құлпыртып, жаңа бейнелеу құралдарын көп қосқан» [3, 786]. 

 Байырғы қазақ поэзиясындағы теңеу, эпитеттер – ақын поэтикасының 

қайнар бұлағы. Халық творчествосында қалыптасқан дәстүрлі 

айқындауыштардың небір шұрайларын ақын өзі суреттеп отырған арулардың 

сырт тұлға бітімін, бет-әлпет, кескін-келбетін, жүріс-тұрыс, іс-әрекет, ой-

парасат, сезім-сенім дүниелерін бейнелеуге кеңінен қолданады. Сұлуды «Ай 

қабақ, алтын кірпік, жазық маңдай, қыр мұрын, ақша бет», - деп Абайдан т.б. 

ақындардан таныс эпитеттермен айшықтайды. Немесе: «Иран бағындай, 

гауһардай, бұлбұлдай, жұлдыздай, меруерттей, қор қызындай, айдай, күндей, 

алтындай, түлкідей», - деген сияқты теңеулерді орынды пайдаланып, өлеңдерін 

жарқыратып шығарады. Ақан серінің қолданған бұрыннан таныс образдарының 

өзі мүлде жаңарып, өзіндік әсерін одан да бетер күшейте түседі. 

Керілген қас, кірпігің атқан оқтай, 

Ішіме қайғы салдың жанған шоқтай, 

Шер болып еш жібімес менің кеудем, 

Қасіреттен жұмарланып жатыр доптай... 

Ақ екен раушан жүзің, атқан таңнан, 

Ай сәулем, бетің жарық жаққан шамнан.... 
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Ай мен күн сырнай тартып, жұздыз билеп, 

Той қылса көкте Мәлік қуанғаннан. 

Келтірген үзінділердегі теңеулер де, эпитеттер де ертеден мәлім поэтикалық 

тіл үлгісіне жатады. Бірақ Ақанның суреттеуінде олар өзгеше ажарға ие болады. 

Ай мен күнді музыкант етіп сырнай тарттырып, жұлдызды биші етіп тойда 

билетіп қойған суретті еш ақын жасаған емес еді. Бұны Ақанның таланты ғана 

қазақ поэзиясына әкеліп қосты. «Ақ көйлек», «Сұлу қызға», «Ғашық жарға» 

деген арнауларындағы образдар – бірінен бірі өткен, асыл дүниелер. Адам ғана 

емес, сұлуға келісті көйлек, киім-кешек, сәнді әшекейлер тізбегі оқушының 

көңілін қоңыраулатып жібергендей әсерлі. Сұлу киер ақ көйлектің тек қана бір 

етегінің өзінде бірнеше ажар бар: 

«Етегін ақ көйлектің алтындаған,  

Етегін ақ көйлектің бүрмелеген,  

Жағасын машинамен түймелеген,  

Сақтаулы алтын қазына жауһарымен» [4]. 

деп, ақын көп жиһаздың ішінде отырып, өз ғашығына лайықты әсем бұйымдар 

таңдап, безендіріп отырғандай болады. Сұлудың ойын жете суреттемей-ақ 

көйлегінің етегін әсірелеу арқылы-ақ көз алдыңа сұлудың айдай жүзін 

елестетеді.  

Дәстүрлі суреттеу, әсірелеу құралдарын орынды қолдана отырып, Ақан көп 

жерде жаңа образдарды да ретімен қолданып, мол енгізген жаңашыл ақын. Сол 

кездегі поэзияда әлі көрініп жетпеген өрнекті сөздерді жиі қолданып, олардың 

берік орын тебуіне үлес қосады. Араб, парсы, қазақ, орыс тілдерінен 

айқындауыш сөздерді мейлінше көп пайдаланып жаңа ұғым, тың сурет жасайды. 

Қалқаға анда-санда жазған назым, 

Ғалымның дәптеріндей томда жатыр... 

Сымбатың жас жүректі жандырғандай, 

Бриллиант гауһар жүзің сонда жатыр... 

немесе: 

Садептің шашыраған жауһарысың, 

Көңілімнің тереңінен салған ұя. 

Государия секілді, ерке қалқам, 

Ксенядай болсаңшы княгиня. 

немесе: 

Болғанда тілің майда – конфет, балдай. 

Жоғарыда келтірілген образды сөздер төркіні сол сөздердің жаңалық 

сырында. Ғашығына жазған хаттарында айтқан наздары «ғалымның дәптеріндей 

томда жатыр» деуі - әрі жаңа образ, әрі мәні терең теңеу. Сондай-ақ, Государня 

секілді, Ксенядай княгиня, деген теңеулері де таңқаларлықтай. Сұлу қыз 

еркелігін бейнелейтін қазақтың байырғы теңеулері аздық еткендей, князьдің 

сылаң қаққан сұлу әйелінің ерекше ерке мінезін көлденең тартқан. Асылы, 

келген бір князьдің жас әйелінің өрескел еркелігін ақын жасы ұлғая көзімен 

көріп, оның қылығына таңдануы ғажап емес. Мұсылман қауымы әдетінде жоқ 

бұл әйелдің өктем қылығы ақынды тандандырып қана қоймай, оған ұнап қалған 
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болса керек. Әттең, қазақ қыздарының сондай қысылмай еркін еркелегенін 

көрсем-ау деп армандаған да шығар, бәлкім: 

Ұядан жаңа ұшқан ақ сұңқарым, 

Қараған екі көзің жаудырасын. 

Ай жарық терезеңнін дәл түбінде, 

Төсекте қара шашың салбырасын. 

Қалқамен құшақтасып жатқан күні, 

Бетіңнің нұры шығып балбырасын [5] - 

деген нәзік жолдарда суреттелген қас сұлуларды неге ерекше күтпеске? Неғып, 

оны басына шығара еркелетпеске?! Мағжан Жұмабаев өзінің «Ақан сері сөздері» 

деген мақаласында ақын шығармашылығындағы осы бір мәселені, орыс, араб, 

парсы сөздерін қосып айтуын сынға алған. «Қазақ ақыны Ақанның тіліне араб, 

парсы, орыс сөздері көп кіріп кеткен. Оның мағына жағынан, әсіресе, сурет 

жағынан сұп-сұлу өлеңдерінің тілі шұп-шұбар. Ақан бұл жолға өзі қалап түскен 

емес, оны заман қуып түсірген» деді ақын [1,331]. Мағжан сөзімен айтқанда 

«тұманды дәуір ұлы» Ақан туындыларында мұндай кемшіліктің болуы заңдылық 

та сияқты. 

Біз Ақан серінің асқан лирик, оның өлеңдерінің тамыры өз халқының 

ғасырлар бойы жасаған жан тебірентер жүрекке жылы ән-өлең, жыр-

толғауларында жатқанын ескерттік. Өз халқымен қарым-қатынасы мол халықтар 

өнерінің шырын-шәрбатын татып, тамсанып қана қоймай, оның нәрлі дәмін өз 

лирикасы бойына етене сіңіріп жіберген ақын биік те алғыр романтикаға 

ұласқан, ғашықтыққа құштар орасан, жүрек тебірентер, жан жадыратар, өміршең 

лирика жазды. Әдемілікті қастерлей білді, оған өзі де шын мәнінде ғашық 

сезінді. Сұлулықты аспанға көтере, ғашығын әулиеге балап, ардақтап, оның 

жолына бас ұрды. Құмарлық оты тұтанып, жүрегін лаулата жандырған 

жастардың психологиялық жағдайларын өз басының қасиетіне айналдыра, 

тебірене толғанды. Адал махаббат рақатын аялап, пәк көңіл тазалығын шаттық 

жырға бөлеп, әуенді асқақ әнімен аспан әлеміне шарқ ұрып, романтикалық 

шалқар поэзиясы арқылы жастар сенімінің нәзік пернелерін шертті. 

Ақанның әндері мен өлеңдері – халқымыздың баға жетпес мұрасы. Оның 

есімі – мәңгі жастықтың символы. Лирикалық шығармалары - әдемілік пен 

махаббаттың асыл өрнектері, поэтикалық образдардың сарқылмас көзі. 

Серінің әнін үздіксіз тыңдап, құлақ құрышын қандыру мүмкіншілігі туып, 

Ақанның асыл туындылары өскелең ұлттық мәдениетіміздің алтын қорына 

біржола еніп кетті. Ол – халық ардақтап, өмірі мен өнерін аңыз етіп ұрпақтан 

ұрпаққа таратқан киелі өнер иесі. Ақан серінің ақындық әлемі – мәңгі жастық 

пен шынайы махаббатқа, жан сұлулығы мен адамгершілікке, өнеге мен 

тағылымға нұрланған әсем әлем.  

Қазақ әдебиетін жаңа бір белеске шығарып, көркемдік сапасын көтеріп, сұлу 

да сырлы, мәнді де мағыналы туындыларымен әдебиетімізде соны соқпақ салған 

Ақан сері мұрасы мәңгілік құнын жоймайды. Әдебиет тарихынан өзінің лайықты 

бағасын алып, халық жүрегінде өмірлік жаңғыра береді. 
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САЛЫСТЫРМАЛЫ ӘДЕБИЕТТАНУ ЖАЙЫНДА Р. НҰРҒАЛИДЫҢ 

ҒЫЛЫМИ ОЙ-ТҰЖЫРЫМДАРЫ 

 

Бүгінгі таңда екі немесе бірнеше елдің әдебиетін, өнерін салыстыра және 

салғастыра зерттеу мәселесі әлем әдебиеттану ғылымында кеңінен орын алуда. 

Мұндай бағыттағы зерттеулер әр ұлттың эстетикалық құндылықтарын 

айқындайды, шығармадағы ұлттық ерекшеліктерді, дәстүрлі, әлеуметтік 

мәселелерді, әдеби ортақ заңдылықтарды ашады. Демек, әр халық әдебиетінің 

даму деңгейін, өнерінің ұқсас жақтарын салыстыру ұлттық құндылықтарды жете 

тануға септігін тигізеді.  

Салыстырмалы әдебиеттану ғылымының нені зерттейтініне көз жіберсек: ең 

алдымен, компаративизм латынның «comparatives» деген сөзінен шыққан, яғни 

салыстыру деген ұғымды береді. Көптеген ғалымдар «әдеби салыстыру» 

терминінің авторы француз әдебиетшісі Ф. Ноэль деп есептейді. Өйткені ол ең 

алғаш рет «Iiterature compares» деген терминді 1817 жылдан әдебиеттану 

ғылымында қолданысқа енгізген. 

Сөз өнерінің әдеби байланысты зерттейтін арнаулы саласы - салыстырмалы 

әдебиеттану. Әдебиетті салыстыра зерттеу тәсілі сөз өнерінің жалпы 

заңдылықтарын, ортақ тенденцияларын ашуға көмектесуімен қатар, әдебиетті 

тұтас организм ретінде қарастыруға мүмкіндіктер туғызады. Түрлі зерттеу 

аспектілерінің ішіндегі ең күрделісі салыстырмалы-тарихи зерттеу әдісі болып 

табылады. Осы орайда ғалым В.М.Жирмунский бұл әдісті бірнеше түрге бөледі:  

1) Тарихи-генетикалық салыстыру. Мұнда әдебиеттердегі ұқсас 

құбылыстардың туу себебі, ата тегіндегі жақындық және уақыт өте келе тарихи 

шарттардың салдарынан ажырап кетуі қарастырылады.  

2) Тарихи-типологиялық салыстыру. Бұл әдісте ұқсас құбылыстардың болу 

себебін ата тегі жағынан еш жақындығы жоқ, бірақ қоғам дамуындағы ұқсас 

жағдайлардың болуымен түсіндіреді.  

3) Салыстырмалы-салғастырмалы мәдени қатынас. Мұнда қоғамдық 

дамудағы тарихи жақындықтың негізіндегі әсері алға тартылады [1,78].  

1954 жылы Парижде «Халықаралық салыстырмалы әдебиеттану» қоғамы 

(CLA) құрылған болса, сол жылы Франция мен Жапонияда, 1960 жылы Қытайда, 

1985 жылы өзге де дамыған елдерде салыстырмалы әдебиеттану қоғамдары 
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құрылып, өнімді түрде жұмыс істей бастады. Сөз болып отырған кезеңнен бастап 

АҚШ салыстырмалы әдебиеттану ғылымының негізгі орталығы болумен бірге, 

салыстырмалы әдебиеттанудың «параллель зерттеу» деп аталатын бағытының 

отанына да айналды.  

Параллель зерттеу – аты айтып тұрғандай, екі әдебиетті, екі мәдениетті 

қатар алып қарастыратын, жалпы ғылыми зерттеу жұмысындағы орныққан, 

іргелі әдіс-тәсілдердің бірі. Аталған зерттеу тәсілі екі ел әдебиетіндегі 

шығармалардың, әдеби ағымдардың жазушылардың арасында нақтылы, өзара 

ықпал-әсер, ауыс-күйіс, қарым-қатынас болмаған жағдайда да, оларды 

адамзаттың эстетикалық мәдениетінің жанды, бүтін тұлғасы ретінде 

қарастырады. Әрі ондағы эстетикалық құндылықтар байланысын, таным мен 

талғамдағы ұқсастықтар мен өзгешеліктерді зерделеуді тарихи талдау, 

салғастыра қарастыру арқылы олардың ішкі мәнін, өзекті қасиетін, негізгі 

ерекшеліктерін ашуды басты мақсат етеді. 

Ұлттық әдебиеттің дамуына келер болсақ, қай әдебиет болса да, өзара 

байланыссыз, қарым-қатынассыз толық кемелдене алмайтыны белгілі. Әдебиет 

әлеміндегі тоғысулар, қарым-қатынастар, рухани алмасулар әдеби 

байланыстарды құрайды. Ш.Сәтбаеваның сөзімен айтсақ: «Әдеби байланыстар 

халықтардың өзара білісуі, түсінісуі, ынтымақтасуы, жақындасуы, мақсаттасуы, 

бірлесуі, достасуы сияқты аса ізгі мұратқа да қызмет етеді» [2].  

ХХ ғасырдың 1930-40 жылдарында ұлттық салыстырмалы әдебиеттану 

ғылымының ірге тасын М.Әуезов қалады. Осыдан кейін араға жарты ғасырдай 

уақыт салып, ғылым ретінде қайта жанданып, дами бастады. Бұлай кенжелеп 

дамуының өзіндік себептері бар. Ең басты себептердің бірі ретінде – кеңестік 

кезеңде салыстырмалы әдебиеттану ғылымына «буржуазиялық ғылым» деген 

айдар тағылып, оны арнайы қарастырудың, әдеби зерттеу тәсілі ретінде 

жандандырудың мүмкіндігі болмағандығын айтуға болады. Екінші бір себеп, 

Қазақ ақын-жазушылардың бәрін, жаппай «орыс қаламгерлерінің, орыс 

әдебиетінің шекпенінен шыққан» деген таным бел алды да, «салыстырмалы 

әдебиеттану ғылымы» тұрғысынан кім не жазса да, осы бір идеяны ғана 

«тиянақтауға, дәлелдеуге» мәжбүр болды. Әрине, біз бұл арада «Қазақ 

әдебиетіне орыс әдебиетінің игі ықпалы болған емес, орыс қаламгерлерінен нәр 

алған, үлгі-өнеге алған ақын-жазушы болған жоқ» деуден аулақпыз. Тіптен, осы 

бағыттағы «ықпыл-әсерді, өзара үлгі-өнегені» зерттеудің өзі салыстырмалы 

әдебиеттану ғылымының бір бұтағы, бір тармағы десек болады. Яғни, 

салыстырмалы әдебиеттану ғылымының өзі «ықпалдастық теориясы» және 

«пареллель зерттеу теориясы» деп жіктелетін болса, кеңестік идеология 

осындағы тек «ықпалдастық теориясына» ғана жылы қабақ танытып келді. Сол 

кер заманның өзінде профессор Р.Нұрғали салыстырмалы әдебиеттану 

ғылымының ұстанымдары негізінде Абай ұлылығын орыс ойшылдарымен 

шендестіре, салғастыра қарастырды. «Абай Құнанбаев пен Иван Тургеновтің 

өзара байланыссыз бір сюжетке шығарма жазулары екі алыптың іштей 

туыстығын аңғартса керек. Біз «Масғұт» поэмасы мен «Шығыс аңызы» әңгімесін 

айтып отырмыз. Екі туынды арқауы да «Мың бір түндегі» Хасан шебер 
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басындағы оқиғадан алынғаны анық. Тургенов қысқа ғана әңгіме жазса, Абай 

поэма шығарған» [3, 115]. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздікке ие болған 1990 жылдардан бастап 

ғылми-зерттеу жұмыстары алдына ауқымды мәселелерді зерттеп, зерделеу, қазақ 

руханият мұраларын әлемдік деңгейде салыстыра саралау, ұлттық шеңберде 

қалып қоймау, зерттеу нысанының басқа ғылым түрлерімен байланысын ашу 

сияқты міндеттер қойғаны мәлім. Әдебиеттер байланысында нақты 

шығармадағы өзара ұқсас жайттардың көрініс табуы қаламгердің өзі дүниеге 

келген ұлттық топырақтағы тарихи талғам тамырларының сабақтастығын ғана 

емес, сондай-ақ басқа ұлт әдебиетін меңгеру барысындағы оның дүниетанымын, 

рухани үндестік сырларын, тұжырымдап айтқанда, көркем әдебиеттің ұлттық 

деңгейден әлемдік биікке көтерілуін айғақтайды. Осы жылдары жарық көрген 

іргелі ғылыми еңбектердің қатарында Н. Сағындықованың, М.Маданованың, 

С.Алтынбаеваның, А.Түсіпованың, Т.Есембековтың, Қ.Алпысбаевтың, 

Ф.Исмаилованың іргелі монографиялық зерттеулерін ауыз толтырып айтуға 

болады.  

Академик Р.Нұрғали өзінің «Телағыс» атты монографилық зерттеуінде: 

«Үлкен талант - мейлі қайраткер, мейлі суреткер, мейлі санаткер болсын - бір 

ұлттың шаңырағында туса да, тек сол елдің шеңберінде қалмаса керек. Өйткені, 

тіл, дін, сенім әр түрлі болғанымен сезім, әсемдікке құштарлық, арман адам 

баласына ортақ» деп тұжырымдайды [4, 65].  

Міне, көріп отырғанымыздай, ғалым бұл сөзінде «салыстырмалы 

әдебиеттану» ғылымының атын айғайлап айтпағанымен, сол «адам баласына 

ортақ арманды, сезімді, әсемдікке құштарлықты» ашуда салыстырмалы 

әдебиеттану ғылымының атқарар рөлінің ерекше екендігін меңзейді. Демек, 

академик Р.Нұрғали қазақ әдебиеттану ғылымын байыпты байламдармен 

байытатын, тың теориялық толғамдармен толықтыратын, қала берді әдеби 

шығармашылықтың өзін соны қырларға, тың өрістерге шығаратын 

салыстырмалы әдебиеттану ғылымы деп есептейді. 

М. Әуезов шығармашылығы туралы зерттеуінің бір тұсында Р. Нұрғалиұлы 

жазушының әйгілі «Көксерегін» Эрнест Сетон - Томпсонның «Лобо» атты 

әңгімесімен, Джек Лондонның «Ақазу» романымен салыстырады. Қазақ 

жазушысының әңгімесімен жоғарыдағы аталған шығармалар арасындағы 

тақырыптық сарындастықты, концепциялық үндестікті, идеялық ұқсастықтарды 

жан-жақты талдап, жінтіктеп ашып көрсетеді. Алайда ондай ұқсастықтар мен 

сәйкестіктерге қарап, М.Әуезовтің жазушылық талантына, «Көксеректің» бір 

әдебиет шеңберінен биіктеп көтеріліп, әлемдік жауһарлар қатарына қосылған бір 

дәуірдің шедеврі екендігіне мақтануға болғанымен, бұны әсте «бір жазушы 

екінші жазушыдан жиендік жасап, оп-оңай көшіріп ала салған дайын сюжет, 

өзгермес қалып емес, құбылыс сипатынан, обьективті ерекшелігінен туған 

жалпы ұқсастық» деп түсінбеу керектігі ескертіледі [4, 283]. 

Салыстырмалы әдебиеттану ғылымының көбірек ден қоятын тағы бір 

ауқымды саласы – көркем аударма. Р.Нұрғалидың да көркем аударма мәселесіне 

көбірек осы – салыстырмалы әдебиеттану аспектісіндегі ұғым тұрғысынан 
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қарағаны байқалады. Бұл туралы ғалым өз пікірін былай өрбітеді: «Қазақ 

әдебиетіндегі соңғы жылдардағы жақсы құбылыстың бірі – әлем өнеріндегі үздік 

туындылардың, классиканың жүйелі аударылуы. Абай шығармашылығында 

дәстүрлі түрде қалыптасқан бұл тәжірибенің қазір мемлекеттік, жоспарлы 

шаруаға айналуы қуантады. Әр ғасырда, әр елде жасалған асыл дүниелердің ана 

тілімізде сөйлеуі байлығымызға байлық қосады. Әсіресе жас буын, кейінгі 

ұрпақты жан-жақты эстетикалық тұрғыдан тәрбиелеуге мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ профессионалдық тұрғыдан алғанда, қазақ әдебиетінің 

интернационалдық дәстүрлерінің баюына ықпал жасайды» -дейді [4, 138. 

Ғалымның «Салыстырмалы әдебиеттануды лингвистикаға айналдырмай, 

оның әдебиеттік сипатын тұғыр ете отырып, әдебиеттің адам баласының ең 

қымбат құндылықтарын сақтаушы әрі жаратушы екендігін басты назарда ұстауға 

тиіспіз», - деген сөзінен кейін әлемдік салыстырмалы әдебиеттану ғылымына ден 

қоюға жаңа өріс ашылды. Бүгінгі таңда салыстырмалы әдебиеттану ғылымы 

мынадай негізгі үш салаға жіктеледі: Бірінші: нақтылы байланыстарды зерттеу 

ағымы немесе ықпалдастық теориясы. Екінші: эстетикалық кұндылық ағымы 

немесе пареллель зерттеу теориясы. Үшінші: әдебиеттің өзге ғылымдармен 

қатысын зерттеу ағымы немесе пәнаралық байланыстар (interdisciplinary) 

теориясы. 

Салыстырмалы әдебиеттану ғылымы қай кезде де қай ел үшін де рухани 

жаңғыру мен өсудің, ұлт әдебиеті мен өнерінің толысуы мен өрлеуінің қажетті 

қуат көзі дейтін болсақ, жаһандану жағдайындағы жас мемлекетіміз үшін оның 

қажеттігі мен көкейкестілігі тіптен айқын байқалып отыр. Бұл ретте, қазақ 

топырағындағы о бастағы негізін ұлы Мұхаң (М.Әуезов) қалаған, бертін келе 

академик Р.Нұрғали ғылым деңгейіне көтерген салыстырмалы әдебиеттану 

ғылымы аясында бүгінде елімізде әдеби байланыстар, генетикалық һәм 

типологиялық байланыстар, көркем аударма, сапарнама, имагология, әдебиет 

пен кино, музыка, көркем сурет секілді өнердің өзге де түрлері арасындағы 

қатынастардың мәселелері зерттеле бастағанын атап айту парыз. Қазақстан мен 

өзге елдердегі салыстырмалы әдебиеттану ғылымының даму тарихын, пәнді 

зерттеудің теориялық, методологиялық негіздерін, басты категориялары мен 

түсініктерін айқындай түсу үшін нақты ғылыми тұжырымдар жинақталуда. 

Қазақ әдебиеті өзге елдер әдебиетімен терезі тең тұрғыда салыстырыла 

қарастырылуы қарқынды жүзеге аса бастады. Соның нәтижесінде қазақ 

әдебиеттану ғылымы да, ұлттық әдебиет те әлемдік рухани кеңістіктен өз орнын 

иеленудің қамына кірісті десек, осы игі істердің жүзеге асуында академик 

Р.Нұрғалидың еңбегі зор болғанын баса айтуға әбден болады. 

Р.Нұрғали: «Еш уақытта еш бір елдің әдебиет, өнері томаға-тұйық қалыпта, 

ұлттық шеңбердің ішінде ғана өсіп жетілген емес. Ана топырағында жаратылған 

өнер басқа жұрттардың озық, асыл қазыналарынан нәр алып байығанда ғана 

өркен жаймақ. Әдебиеттің интернационалдық сипаты - көптеген халықтар өнері 

мен тәжірибесін қорыта отырып, байлам, тұжырым жасайтын теориялық мәні 

бар, күрделі проблема», - деп атышулы ғалымдардың сараптамасымен сарындас, 
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тіптен олардың пікірін толықтыра және ғылыми жүйелей түсетін ойларын ортаға 

салады [4, 38]. Ал, M. Даулетбаев: «Өзге әдебиеттерден өз халқының ұлттық, 

қоғамдық дамуына үндес маңызды құбылыстарын таңдай отырып, қарым-

қатынас жасау – сол әдебиеттің кемелдену, даму бағытын аңғартады» - дейді.  

Осындай нақты дәлелдер мен ғылыми пікірлерге сүйене отырып, біз 

салыстырмалы зерттеудің туған әдебиетіміз үшін өте маңызды екендігіне көз 

жеткіземіз.Ұлттық әдебиетімізді әлемдік озық деңгейге көтеру үшін оны басқа 

ел әдебиеттерімен салыстыра, салғастыра зерттеу күн тәртібінде тұрған өзекті 

мәселе. 
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МАШИНАЛЫҚ АУДАРМА – ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІҢ 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕСІ 

 

Аударма дегеніміз – бұл түпнұсқаға сәйкес келетін сөйлеу туындысы, бір 

тілде айтылған ойды, басқа тілдің құралдарымен қайта беру, тіларалық және 

мәдениетаралық қарым-қатынастардағы процесс, екі тілдің қолданылу 

қатынасы, тілдердің байланысы. 

Қазіргі ақпараттық технологияның дамыған кезінде аударманы 

электрондық есептегіш машиналарға, яғни компьютерлерге жүктеу мәселесі 

туындаған. Аударманы машина арқылы жүзеге асыру мәселесі негізінен аударма 

жұмысын жеңілдету мақсатында пайда болған. Машиналық аударма мәтін 

аудармасын жылдам алуға көмектеседі. Машиналық аударма мәселесін 

зерттейтін тіл білімі, яғни лингвистика ғылымының өзара ішкі салалары бар. 

Олар қолданбалы және компьютерлік лингвистика. 

Қолданбалы лингвистика теория жүзінде информатиканы, бағдарламалауды 

және тілдік ғылымдарды (лингвистиканы) қамтиды. Компьютерлік лингвистика 

компьютерді қолдануға бағытталған қолданбалы лингвистиканың бір бағыты. 

Бұл бағыт компьютерлік бағдарламаларда, технологияларда, ақпаратты 

сұрыптауда, технологиямен тығыз байланысты орнату және тілдің компьютерлік 

моделін лигвистика мен тағы басқа салаларда қолдануды қамтамасыз етеді. 

Қолданбалы лингвистиканың ғылыми негіздеріне сүйене отырып, 

машиналық аударманы адам мен компьютер арақатынасының салдарынан, адам 

мен комьпютер диалогін орнату нәтижесінде пайда болған деп айтуға болады.  

Қолдабалы лингвистиканың қарастыратын мәселелерінің бірі – машиналық 

аударма. Ғылыми тұрғыдан алғанда бұл мәселе ХХ ғасырдың екінші 

жартысынан бастап қарастырылып, зерттеліп жатыр. Біздің елімізде машиналық 

аударма енді зерттеліп жатқан, жаңа мәселе болып табылады. Машиналық 

аударманың ерекше маңыздылығы, ол арқылы біз аударманы жылдам және тез 

жасай аламыз. 
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Машиналық аударма мәселесі негізінен ХХ ғасырдың 40-50 жылдарынан 

бастап пайда болған. Ең алғаш машиналық аударма электрондық есептегіш 

машиналарда (алғаш пайда болған компьютерлерде) жүзеге асырылған. Әсіресе, 

ХХ ғасырдың 80-90 жылдарынан бастап компьютерлік технологияның 

дамуының салдарынан машиналық аударма мәселесіне деген қызығушылық арта 

түстікен. 

Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы, бүкіл әлемдік интернет 

желісінің пайда болуы, машиналық аударма мәселесіне деген адамдардың 

көзқарастарын өзгерткен. Қазіргі уақытта интернет желісіндегі әр түрлі тілдерде 

жазылған ақпараттарды қолданушылар бірден өз тілідеріне интернет желісінде 

отырып-ақ, аудара алатын мүмкіндіктер бар. Ал қазақ тіліне басқа тілдерде 

жазылған ақпараттарды бірден аудару әлі мүмкін емес, бұл болашақтың 

еншісіндегі іс. Бұған қарамастан қазақ тілінен орыс тіліне және орыс тілінен 

қазақ тіліне сөздерді, сөз тіркестерін интернет желісінде аударатын электрондық 

сөздіктер бар. Бұл жағдай біздің елімізде де машиналық аударма жүйесінің 

қолданыс аясының кеңейіп, дамығандығын көрсетеді.  

Машиналық аударманың ерекше маңыздылығы ол арқылы біз аударманы 

жылдам және тез аудара аламыз. Машиналық аударма әр тілге компьютер 

арқылы аударма жасауға негіз болатын алуан түрлі бағдарламаларды, 

электрондық сөздіктерді қолдану негізінде жүзеге асады.  

Машиналық аударманың мақсаты бір табиғи тілдегі мәтінді электрондық 

есептегіш машинаның көмегімен екінші бір тілге, оны түпнұсқа мәтіннің 

мазмұнына, мән-мағынасына сай етіп дұрыс, толық және жылдам аудару. 

Машиналық аударма аудармаға электрондық есептегіш машинаны қолдану 

негізінде құрылғандықтан, ондағы ең басты мақсат жасалатын аудармаға 

электрондық есептегіш машинаны, яғни компьютерді қолдану болып табылады.  

Машиналық аударманың міндеті компьютер арқылы берілген тілдегі 

мәтінді екінші тілге дұрыс және жылдам аудару, аударма барысында 

қолданылатын әр түрлі электрондық сөздіктерді құрастыру.  

Машиналық аударма – бір табиғи тілдегі мәтінді басқа тілге арнайы 

компьютерлік бағдарламамен аудару процесі. Машиналық аудармаға арналған 

ғылыми зерттеу бағыттарының аттары да, әр түрлі жүйелерді құрастыру да 

машиналық аударма, машиналық аударма жүйелері деп аталады. 

Машиналық (машинный перевод) сөзінің орнына кей кездерде автоматты 

(автоматический перевод) сөзі қолданылады. Бұл екі сөз мағыналас ұғымдар, 

машиналық аударманы кейде автоматты аударма деп те атайды.  

Машиналық аударма тар мағынасында – бір табиғи тілдегі әр түрлі 

мәтіндерді басқа тілге аудару процесін жартылай немесе толық компьютер 

арқылы жүзеге асыру. Осыған байланысты машиналық аударма машинаның 

көмегі арқылы адам жасаған аударма және адамның көмегі арқылы машина 

жасаған аударма деп бөлінеді.  

Машинаның көмегі арқылы адам жасаған аударма дегеніміз – аударма 

жасауға жұмсалған еңбекті бөлу, яғни мұнда аударманы адам жүзеге асырады, 
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ал машина тек техникалық тұрғыдан көмектеседі (мысалы, Электрондық 

сөздіктерден сөздерді іздеу). 

Адамның көмегі арқылы машина жасаған аударма дегеніміз – жұмыстың 

көп бөлігін, жартысынан астамын машина орындайтын аударма, ал оған адам 

аударма барысында кездесетін қиындықтарды шешу үшін араласады. Мысалы, 

аударма барысында адам машинаға омоним сөздердің ішінен сөздің дұрыс 

аудармасын алуға немесе көп мағыналы сөздердің ішінен сөздің мағынасын 

толық, нақты ашатын аударма баламасын таңдап алуға көмектеседі. Бір сөзбен 

айтқанда, адам машина аударатын мәтінді алдын ала және ортасында өңдейді 

(предредактирование и интерредактирование).  

Машиналық аударма деп машинаға енгізген (кіргізілген) мәтінді ешбір 

қосымша көмексіз басқа тілде шығаратын процесті атаймыз, онда машинаға 

енгізілген (кіргізілген) мәтінді машинадан шығатын мәтінге айналдыру адамның 

көмегінсіз жүзеге асады, бірақ кейбір жағдайларда қайта өңдеу 

(постредактирование) жасалынады [1, б. 3-4]. 

Машиналық аударма кең мағынада – математика, кибернетика және 

лингвистика ғылымдарының тоғысқан (түйіскен) жерінен пайда болған жаңа 

ғылыми зерттеу саласы. Машиналық аударманың мақсаты – компьютер арқылы 

аударылатын мәтіннің мағынасын екінші тілде дұрыс беру, компьютерде бір 

табиғи тілден екінші тілге аударманы жүзеге асыратын бағдарламаларды, 

жүйелерді құру. Машиналық аударманың кең мағынасына жоғарыда аталған 

зерттеулерден басқа аудармамен және табиғи тілдегі мәтіндерді автоматты түрде 

өңдеумен байлаысты басқа да математикалық, лингвистикалық мәселелер 

жатады. Жоғарыда көрсетілген мәселелер, яғни бір табиғи тілден басқа тілге 

компьютер арқылы аударманы жүзеге асыратын жүйелерді құру машиналық 

аударманың ғылыми бағыт ретіндегі негізін анықтайды. 

Машиналық аударма жүйелерін құру үшін ең алдымен мынадай мәселелерді 

шешу қажет. 

1. Лингвистикалық мәселелер: таңдалып алынған сала бойынша сөзтізбе 

(сөздікке енгізілетін сөздер тізімі) құрамын анықтау, сөздікте сақталған 

мәліметтерге қосымша анықтағыштар орнату және сөздіктерді құрастыру, 

грамматика түрін таңдау. 

2. Математикалық мәселелер: аударма алгоритмдерінің жалпы құрылымын 

құрастыру, жеке алгоритм кезеңдерін жасау және лигвистикалық деректер 

(мәліметтер) мен алгоритмдерді жазу үшін олардың сыртқы формасы құру. 

3. Машина мүмкіндіктерін жүзеге асыру мәселелері: мәліметтерді сақтау 

тәсілдерін құрастыру, бағдарламалау жүйелерін және алгоритмдерді жүзеге 

асыру, бағдарламалар жиынтығын жасау, әр түрлі қызмет көрсету 

бағдарламаларын құрастыру. 

Қазіргі машиналық аударма жүйелері нақты тілдер жұбына (пары языков) 

негізделген (мысалы, француз тілінен орыс тіліне аударатын машиналық 

аударма жүйелері) және ереже бойынша (қағида бойынша) үстіртін 

(поверхностный уровень) деңгейдегі немесе компьютерге кіретін және 

компьютерден шығатын тілдер арасындағы бірнеше аралық деңгейдегі аударма 



60 
 

сәйкестіліктері қолданылады. 

Машиналық аударма терминінің мазмұнына: "аударма бойынша жұмыстың 

ең басты бөлігі және аударма баламалары мен аударма сәйкестіліктерін іздеу 

машинаға жүктеледі, адам тек аударма барысын бақылап, қателерді жөндеп, 

түзетеді" деген түсініктер тән. Компьютерлік сөздіктер немесе электрондық 

сөздіктер адамға аударма сәйкестіктерін тез табу үшін көмекші құрал, біз осы 

сөздіктер арқылы ғана машиналық аударманы жасай аламыз. 

Бүгінгі күні машиналық аударма жүйелерін дамытудың бір жолы – интернет 

желісі болып табылады. Интернет желісін қолданушылардың саны күннен-күнге 

көбейіп келеді. Қазіргі кезде машиналық аударма жүйесін құрастыратын барлық 

фирмалардың (ұйымдардың) интернет желісінде өздерінің жеке сайттары бар. 

Болашақта интернет желісі хабарласу мен қарым-қатынас құралдарының ең 

негізгілерінің бірі болары күмәнсіз. Электрондық аудармашыларды 

құрастыратын мамандар күннен-күнге машина арқылы аударма жасайтын тілдер 

қатарын кеңейтіп, әлемдегі интернет желісінде аударма жасауға мүмкіндік 

беретін арнайы бағдарламалардың нұсқаларын жасауда [2, ,б. 360-388].  

Қазіргі коммерциялық машиналық аударма жүйелері қарқынды түрде 

дамып келеді және олар келешекте «Бүкіл әлемдік тор (паутина)» негізінде 

құрылып жатқан жер шарын қамтитын ақпараттық бірлестіктің ажырамас бір 

бөлігі болуы қажет. 

Машиналық аударманың болашағы келешекте салыстырмалы тіл білімі, 

жалпы аударма теориясы сияқты ғылыми бағыттардың дамуымен тығыз 

байланысты. Лексикалық бірліктердің аудармасының сапасын жоғарылатуға 

қатаң тәртіптегі лексиканы терминдеу теориясы (терминология саласы) 

көмектеседі, ал аудармаға негізделген формалды грамматика нақты мәтіндегі 

аударма сәйкестігін, аударылатын сөздің мағынасын тез табуға мүмкіндік береді. 

Жаңа бағдарламалау технологиясының және есептемелі техниканың жаңа 

үлгілерінің пайда болуы келешекте машиналық аударманың теориясы мен 

тәжірибесінің дамуына үлес қосады. Машиналық аударманың теориялық және 

тәжірибелік жағдайы қазіргі уақытта алғашқы кезеңге қарағанда біршама 

жақсарған, – деп айтуға болады.  

Бүгінгі таңда ақпараттық технологияның дамуы машиналық аудармаға да өз 

әсерін тигізді. Машиналық аударманың болашағы ақпараттық, яғни 

компьютерлік технологияның күннен-күнге жаңа мүмкіндіктерінің пайда 

болуына, интернет желісінің дамуына тікелей байланысты.  

Ең алғашқы машиналық аударма жүйелері аударманы сөзбе-сөз жасағаны 

бәрімізге белгілі, кейін компьютерлік технологияның даму салдарынан, әр түрлі 

жаңа идеялар пайда болды, машиналық аудармада да бірнеше өзгерістер болды. 

Машина арқылы сөз тіркестерін, сөйлемді аударуға мүмкіндіктер туды. Әр түрлі 

машиналық аударма жүйелері мен электрондық сөздіктер пайда болды. 

Интернет желісінің дамуымен қатар машиналық аударманы интернет желісінде 

жасауға мүмкіндіктер туғызды. Сонымен қатар интернет желісінің пайда болуы 

машиналық аудармаға деген қызығушылықты арттырды. Мұнан біз машиналық 
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аударма болашығының зор екенін көре аламыз. Қазіргі таңда көптеген 

машиналық аударма жүйелері құрастырылып жатыр.  

Компьютерлік лингвистика қолданбалы лингвистиканың бір бөлігі ретінде 

қарастырылады. Компьютерлік лингвистика қолданбалы лингвистиканың 

зерттеу нысаны болатын, әсіресе компьютермен, модельдеумен, 

бағдарламалаумен, жасанды интеллектпен және қазіргі ақпараттық ғасырдың 

басқа да мәселелерін қарастырады [3, б.10-14].  

Келешекте технологиялық құралдар мен компьютер мүмкіндіктерінің одан 

ары дамуы, информатикамен байланысты лингвистика мәселелері мен 

теориясының дамуына өз әсерін тигізері сөзсіз. 

Сонымен, машиналық аударма деп, машинаға енгізген (кіргізілген) мәтінді 

ешбір қосымша көмексіз басқа тілде шығаратын процесті атаймыз, онда 

машинаға енгізілген (кіргізілген) мәтінді машинадан шығатын мәтінге 

айналдыру адамның көмегінсіз жүзеге асады, бірақ кейбір жағдайларда қайта 

өңдеу (постредактирование) жүргізіледі. 

Басқа аудармалардағы сияқты машиналық аударманың мақсаты – 

түпнұсқадағы мағынаны, мазмұнды дұрыс беру, жеткізу болып табылады. 

Машинаға кіретін тілдің мәнін, мазмұнын машинадан шығатын тілде дұрыс 

беру. 

Ақпараттық технологиялардың дамыған қазіргі таңында машиналық 

аударма адам өміріне өте пайдалы. Машиналық аударма жүйелері арқылы біз кез 

келген уақытта жылдам аударма жасай аламыз. 

Машиналық аударма бір табиғи тілдегі мәтінді электрондық есептегіш 

машинаның көмегімен екінші бір тілге, оны түпнұсқа мәтіннің мазмұнына, мән-

мағынасына сай етіп дұрыс, толық және жылдам аудару негізінде, аудармашы 

жұмысын жеңілдету мақсатында пайда болған. 

Машиналық аударма, біріншіден, шет тіліндегі ақпаратты іздеуде және ол 

ақпаратты қарап, оқып шығудағы өте пайдалы құрал болып табылады. Интернет 

желісіндегі машиналық аударманың басты қызметі осы болып есептелінеді; 

екіншіден, машиналық аударма әр түрлі тілдерде сөйлейтін ұлттардың қарым-

қатынастары барысындағы мәселерді шешуге көмектеседі; үшіншіден, 

автоматты түрде аударма қорытындысын алуға мүмкіндік береді. 
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Қ. КЕМЕҢГЕРҰЛЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МҰРАСЫ 

 

Қ. Кемеңгерұлының әдістемелік еңбектері, оқулықтары өз заманында 

қазақтарға болсын, өзге ұлт өкілдеріне болсын қазақ тілін үйретуде үлкен 

көмекші құрал болды. Мұндай еңбектер ХХ ғасырдың басында жазылғанымен 

бүгінгі күні де өз маңызын жоймай отыр деуге болады.  

Қ. Кемеңгерұлы әдістеме бағытында баса назарды өзге ұлт өкілдеріне қазақ 

тілін үйрету ісіне аударды. Солардың қазақ тілін үйренуіне қолайлы, солардың 

қабылдауына жеңіл бірнеше оқулықтар жазып қалдырды.  

Қ. Кемеңгерұлының әдебиет, тарих, тіл білімі саласындағы еңбектері 

еленбей қалған жоқ. Оның өмірі, әдеби мұрасы туралы алғаш рет мақала жазған 

– Р.Рүстембекова. Ғалым Қ.Кемеңгерұлының әдеби мұрасын жинақтап кітап етіп 

бастырып шығарды. Р.Рүстембековадан бөлек Кемеңгерұлының әдеби мұрасын 

зерттеумен Д.Қамзабекұлы, Т.Кәкішев, Д.Ысқақов, З.Нұрмағамбетова секілді 

ғалымдар айналысты.  

1996 жылы Гүлжаһан Ордаева «Қ.Кемеңгерұлының әдеби мұрасы» деген 

тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. Кейін Г.Ордаева «Алаштың бір 

ардағы» атты деректі ғылыми-хикая да түсірді.  

Қ.Кемеңгерұлының әдістемелік принциптерін талдап, тіл білімі 

саласындағы зерттеулерінің әлі де толық жинақталмай келе жатқанын айтқан 

ғалым – филология ғылымдарының докторы Қ.Есенов. «Еленбей келген оқулық» 

атты мақаласында осы мәселелермен қатар, Қ.Кемеңгерұлының әдебиетші, 

тарихшы, жазушы болғандығын да жазады.  

Жоғарыда Қ.Кемеңгерұлының әдебиет шеңберіндегі мұрасын зерттеушілер 

айтылса, ендігі кезекті тілтану саласындағы еңбектерін зерттеушілерге берейік. 

Қ.Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасын зерттеуде Б.Хасанов, Р.Сыздық, 

Б.Әбілқасымов, Ә.Жүнісбек және т.б. тілші ғалымдардың еңбегі зор.  

А.Байтұрсынұлы мен Қ.Кемеңгерұлының әдістемелік мұрасын салыстыра 

зерттеген О.Жұбаева Қ.Кемеңгерұлының оқулықтары өзге ұлт өкілдеріне 

арналған, ал А.Байтұрсыновтікі қазақ жұртына арналғандығын ескерте келе, 

соған сәйкес екі ғалымның мақсаттарының да, ұстанған позицияларының да, 

әдістемелік принциптерінің де екі түрлі екендігін айтады [3, 12-13]. О.Жұбаева 

ол өзгешеліктің себебін қазақ балаларына қазақ тілін үйретуде сөйлеу басты 

орынға, ал өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретуде тыңдау басты орынға ие 

болатынымен түсіндіреді. Қ.Кемеңгерұлының «Оқу құралындағы» әр материал 

оқушының деңгейіне сай берілгендігін ескерген О.Жұбаева осы еңбектің 

бірнеше ерекшеліктерін атап өтеді. Ол ерекшеліктердің басым бөлігі 

А.Байтұрсыновтың еңбектерімен салыстырыла берілген. Айталық, 

А.Байтұрсыновтың оқулықтарында алдымен ереженің берілгендігін, ал 

Қ.Кемеңгерұлында мысалдар бірінші беріліп, соларды талдау арқылы баланың 
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өзі ереже шығаратынын назарға алады. О.Жұбаева Қ.Кемеңгерұлы 

оқулықтарының ерекшелігі мұғалімдерге оқыту әдістерінің қоса түсіндірілуінде 

дегенді де айтады. Тіл үйренушілерге алғашқы апталарда не үйрету керек, неден 

бастау керек барлығының толығымен берілуі, шынымен де, Қ.Кемеңгерұлын сол 

кездегі өзге де әдіскер-ғалымдардан ерекшелейді. 

Қ.Кемеңгерұлы өзінің «Оқу жайы» деп аталатын мақаласында қазақтың 

оқуға ынталы екендігін, хат танитын қазақтың 10 пайыздан кем еместігін айтады. 

Қазаққа оқуға кедергі бірден-бір дүние оның көшпелілігі деп, мұндай елдерде 

оқу-ағарту ісін жүргізудің қиын екендігін ескере келе, халықты сауаттандыруда 

ең қолайлы мезгіл жаз деп көрсетеді. Кемеңгерұлы халықты сауаттандыру ісінде 

қыстың суықтығы, қолайлы киімнің жоқтығы, азықтың аздығы секілді сыртқы 

факторларды ескере келе оқу үшін ең қолайлы мезгіл жаз мезгілі деп атап өтеді. 

Ал қыс уақыты шала оқытушыларды сауаттандыру уақыты болсын деп 

қорытындылайды. Бұдан байқайтынымыз өзге әдіскер-ғалымдар секілді 

Қ.Кемеңгерұлы бірден оқыту ісіне кіріспей, халықтың жағдайын ескеріп, оқуда 

қиындық тудыратын мәселелерді де шешуге үлкен мән бергендігі [1, 150-151]. 

«Жат тілді оқыту әдісі» деп аталатын мақаласында Қ.Кемеңгерұлы талдау 

(анализ) және үйлестіру (синтез) әдістерін салыстырып, осы екі әдістің жат тілді 

оқытудағы пайдасы мен кемшін тұстары жөнінде сөз қозғайды. Үйлестіру әдісі 

әріптен бастап сөйлемге көшсе, талдау әдісі, керісінше, сөйлеуден бастап әріпке 

түсу керек дегенді ұстанады. Талдау әдісінің кемшілігі сол, ол жат тілді терең 

тексерте алмайды және жат тілмен ана тілді салыстыра алмайды [2, 174-178]. 

Осыған ұқсас мәселе А.Байтұрсыновтың «Жалқылау (айырыңқы) әдіс» деп 

аталатын мақаласында да көтерілген болатын. «Жалқылау әдіс – жалпылау 

әдіске қарсы жөндегі әдіс. Жалпылаудың асылы ұсақтан ірілеу болса, 

жалқылаудың асылы – іріден ұсақтату» деп бұл әдіске анықтама беріп, кемшін 

тұстарын да айтып кеткен. Себебі бұл әдіс бойынша балалар әріпті үйренбей 

тұрып тұтас сөзді оқуды үйренеді. Алайда, бұл әдістің кемшілігі – сөзді жаттау. 

Яғни бала әріпті танымай сөзді бірден оқитын болғандықтан, бала оқыған 

сөздерінің неге олай оқылатынын түсінбей жаттайды [4, 323-329 бб.]. 

Жат тілді оқытудың 10 әдісін Қ.Кемеңгерұлы аталған мақаласында нақты 

көрсетеді. Жат тілді оқытудағы ең маңызды әдістің бірі – сабақ үстінде ана тілін 

сирек пайдалану, жат тілде өлең, тақпақ айтуға үйрету, сол тілде кітап оқуға 

дағдыландыру.  

Талдау әдісінің әр ел әдісі, көрнекті әдіс, жаратылыс әдісі деп аталатын үш 

түрін толық таныстырып, олардың кемшіліктерін атап, жеке-жеке талдайды. Қай 

әдістің дұрыс екендігін анықтауда Технердің көрнекті әдісті дұрыс деп, ал 

Мәскеудегі Центральный Гуманитарный Педагогический Институт жанындағы 

комиссияның үйлестіру әдісі деп таныған пікірлерін еске салады. Жат тілді 

оқытуды автордың терең зерттегенін мақалада көрсетілген шетел ғалымдарының 

әдістерін жазғандығын дәлел ретінде алуға болады. Қ.Кемеңгерұлы аталған 

мақаласында Фриденбергтің «Еңбек мектебіндегі әдісі», Ганчина мен Кестеренің 

«Кітап оқу жобасы», Ганчинаның «Сөзге байыту жолдары», Фриденбергтің 
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«Жазу жолдары», Мамунаның «Алғашқы жылдарда оқыту әдісі және програм» 

деп аталатын еңбектеріндегі әдістерімен толық таныстырып өтеді [2, 174-178]. 

Автордың аталған еңбегіндегі әдістерді бүгінгі күні де шетелдіктерге қазақ 

тілін үйретуде қолдануға әбден болады.  

«Оқу құралы» еңбегінің дәйектемесінде Қ.Кемеңгерұлы әр тақырыпты қай 

уақытта оқыту керектігін де жазып өтеді. Үйренушіде түсінішпеушілік тудырмас 

үшін оқулықта кездесетін кейбір ерекшеліктерді алдын ала ескертіп өтеді. Оның 

бұл еңбегі өзге ұлт өкілдеріне арналғандықтан барынша солардың үйренуіне 

қолайлы болатындай икемделген. Оқыту әдісі туралы да бірер сөз қоса кетеді. 

Алғашқы апталарда үйренушінің тілін және құлағын жаттықтыру мақсатында 

сөйлесу әдісі негізгі әдіс болу керек деп, кейінгі апталарда ғана оқыту жағына 

кірісілу керек дегенді айтады. Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретуде аударма 

әдісінің тиімсіз екенін, оның орнына суреттер, шендестіру, айқындау, ымдау, 

интонация сияқты көптеген әдістер қолдануға болатынын да жазады. Егер сөзді 

түсіндіру қиынға соқса, сонда ғана орысшасын айту керек деп бұл мәселені де 

ескереді [3, 48-50]. 

Бүгінгі күнгі мектеп оқулықтарына енгізіліп жатқан «Сөйлесім», 

«Тыңдалым», «Жазылым», «Оқылым» деп беріліп жүрген сөйлеу әрекетінің 

түрлерін шетелден енген жүйе деп қабылдап (Reading, Writing, Speaking, 

Listening), жаңалық деп жүрміз. Алайда Қ.Кемеңгерұлы бұл жүйені ХХ 

ғасырдың басында-ақ айтып, жазып өткен.Ол өзінің аталған еңбегінде «Жазу 

іреті», «Кітап оқу іреті», «Сөйлесу іреті» деген тақырыптармен әр әдістің 

ерекшелігімен, қолданылу ретімен таныстырып өтеді.  

Үш бөлімнен тұратын оқулықтың алғашқы бөлімінде автор өзі айтқандай 

ешбір ереже бермейді. Себебі алғашқы апталарда тек құлақты үйретіп, тілді 

жаттықтыру керек деген қағидаға сүйенеді.  

Ал екінші бөлімде дыбыстардың түрлерінен бастап, буын үндестігі, есімдік, 

сан есім түрлеріне дейін түсінікті әрі тиянақты берілген. Бір ерекшелігі мұнда 

ережелердің берілуінде бүгінгі күнгі оқулықтардағыдай реттіліктің 

сақталмауында. Мәселен, қазіргі оқулықтарда жалғаудың төрт түрі бірінен соң 

бірі өтілсе, Қ.Кемеңгерұлы алдымен көптік жалғауын, кейін жатыс, барыс, табыс 

септік жалғауларын, жіктік жалғауларынан соң шығыс, ілік септік жалғауларын, 

ара-арасында осы шақ, бұйрық рай, реттік сан есім секілді ережелерді де берген. 

Меніңше, ережелерді мұндай реттілікпен бергенде автор сөйлеудегі маңызын 

ескерген болуы керек. Яғни күнделікті өмірдегі қолданылу жиілігіне қарай 

маңыздыларын бірінші беріп отырған.  

Қ.Кемеңгерұлы оқулықтың үшінші бөлімін қазақша-орысша сөздікке 

арнаған.  

1929 жылы «Қазақстан» баспасынан шыққан «Еуропалықтар үшін ІІ 

жылдық оқу құралы» еңбегі «Мектеп тұрмысы», «Жыл мезгілдері», «Тазалық», 

«Газет деректері», «Әйелдер тұрмысы», «Аймақ тану» секілді 6 бөлімнен 

тұрады. [5, 137-244]. 

Бұл кітапта алдыңғы оқулықтардағыдай ережелер берілмеген. Бұл 

оқулықтың мақсаты да сол – балаларды жат көрінетін сөздерге сөйлем 
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құрылысына жаттықтыру, сөздік қорын молайту, кітап, газет оқуға баулу. 

Мәтінде кездесетін тіл үйренушілерге ұғынуға қиын сөздердің барлығы оқулық 

соңындағы сөздікте берілген.  

Қ.Кемеңгеров мәтіндерді жай ғана бере салмай, сол мәтіндермен қалай 

жұмыс жасау керектігін де «Дәйектемеде» жазып өткен. Мәтінде кездесетін 

қиын сөздерді сөздіктен қарап, оларды есте сақтау үшін сол сөздерге ұқсас көп 

мысалдар келтіру керектігін, райлардың сирек кездесетін түрлерін теріп алып, 

сыныпта түсіндіру жұмыстарын жүргізу керектігін және өзге де толып жатқан 

әдістерді толығымен жазған.  

 Қорытындылай келгенде Қ.Кемеңгерұлын ХХ ғасырдың тамаша әдіскер-

ғалымдарының бірі әрі бірегейі деп зор сенімділікпен айтуға болады. Оған 

ғалымның әдістемелік мұраларын талдау арқылы көз жеткіздік. Оқулық 

жазғанда да мәселені бір қырымен қарамай, өзге де туындауы мүмкін кедергілер 

мен қиындықтарды ескеріп, көп еңбек еткен. Аталған оқулықтардағы әдіс-

тәсілдерді қазіргі қазақ тілін оқытатын орыс мектептеріне енгізіп, зор 

жетістіктерге жетуге болады.  
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КОММУНИКАТИВТІК МАҚСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ  

СӨЙЛЕУ НИЕТТЕРІ 

 

Тілдік әсер ету вербалды коммуникацияның ажырағысыз бөлігі, себебі кез 

келген сөйлесім актісі белгілі бір мақсатқа жетуді көздейді. 

Сөйлеу актілері теориясының компоненттері мыналар: сөйлеуші, 

тыңдаушы, сөйленім, жағдаят, мақсат және сөйлеу актісінің нәтижесі. Соңғы екі 

компонент айрықша маңызға ие: сөйлеу актісін осы тұрғыда қарастыру 

адамдардың әлеуметтік өзара қатынасуы барысында пайда болатын көпқилы 

мақсаттарға жету үшін тілді пайдалану механизмі қандай деген сұраққа жауап 

беруге мүмкіндік береді. 
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Дж.Серль тұжырымдауынша, тілдесімнің бірлігі сөз де, сөйлем де емес, 

сөйлеу актісі барысында дүниеге келетін иллокутивті акт болып есептеледі [2]. 

Сөйлеу актісінде сөйлеушінің белгілі бір тілегін, мақсатын, ниетін адресатқа 

жеткізу мақсаты болғандықтан, ол ықпал етуші күшке ие. Кез келген сөйлеу 

актісі – сөйлеушінің тіл арқылы өз интенциясын жеткізуі, яғни көздеген мақсатқа 

жету жолында қолданатын стратегиялық қадамдар жиынтығын үйлестіруге 

ұмтылу. Сөйлеушінің интенциясы коммуникативтік стратегияға сәйкес тілдік 

құралдар арқылы жүзеге асады. 

«Коммуникативтік акт – коммуниканттардың интенциясына бағынатын 

интенциялық акт. Адамдар қатысымға тек сұхбаттасу үшін ғана түспейді, олар 

әрекет етеді. Олардың әрекет етуі, яғни сөйлеу әрекетінің сипаты интенцияларын 

айқындап, сыртқа шығарады. Бұл дегеніміз қандай да бір ашық (эксплицитті) 

немесе жасырын (имплицитті), кейде тіпті көмескі ниетпен сөйлеуші қашанда өз 

мақсатына жету үшін бір нәтижеге ұмтылады» [3, 8]. Коммуникативті акт – 

әрекет түрі болғандықтан, оны талдау барысында кез келген әрекетті сипаттау 

мен бағалау кезінде қолданылатын: субъект, мақсат, тәсіл, жабдық, құрал, 

нәтиже, жағдай немесе шарт, сәттілік т.б. категориялар пайдаланылады. Сөйлеу 

актісі жүзеге асқан жағдайлар мен шарттарға байланысты алға қойған 

мақсаттарына жетіп, сәтті болуымен қатар сәтсіз де болуы мүмкін. Д.Гордан мен 

Дж.Лакофф иллокутивті актіні қарым-қатынастың сәтті өтуімен сәйкестендіреді. 

Мұндағы мақсат – сөйлеу әрекетінің қозғаушы күші, оны қалыптастырушы негіз. 

Тіл арқылы сөйлеушінің өз мақсатын (интенциясын) жеткізуі кез келген сөйлеу 

актісі болып табылады. Мақсат адам мен тіл арасындағы байланыстырушы буын 

қызметін атқарады. 

Зерттеуші Г.С.Иманғалиева сөйлесім барысында қолданылатын келесі 

коммуникативтік ниеттерді атап көрсетеді: 

1) интеллектуалды ниет (мәлімет алу, көбіне: позицияны анықтау, пікірді 

қолдау, тақырыпты өрбіту). 

2) қатынасты ниет (әңгімелесушіні қолдау болмаса шеттету, әңгімені 

жалғастыру болмаса аяқтау). 

3) әрекетке итермелеу ниеті (белгілі бір әрекетке бағыттап, оны орындауға 

итермелеу). 

4) эмоциялық күйді өзгертуге бағытталған ниет (әңгімелесушінің көңілін 

көтеру болмаса аулау)[4, 43]. 

Сөйлеу актілері теориясы адамзат коммуникациясында жеке сөз немесе 

сөйлем арқылы емес, құрылымдық жағынан арнайы коммуникативті міндетті 

тасымалдаушы (иллокутивті актілер қызметі) және белгілі бір нәтижеге қол 

жеткізуге бағытталған (перлокутивті актілер қызметі) көпсалалы тілдік 

әрекеттер (локутивті актілер) арқылы көрінеді. 

Коммуникативистикада қарым-қатынастың сәтті өтуін қамтамасыз етуші 

өзін-өзі ұстауға ықпалдасатын және ықпалдаспайтын тәртіп стилі болады. 

Қарым-қатынастың ықпалдасушы стилінде жағымды сезім-күй беріледі. 

Әңгімелесушілердің біреуінің тарапынан екіншісіне вербалды немесе вербалды 

емес түрде құттықтау, қошемет сөз, мақтау т.б. секілді жағымды эмоцияларды 
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хабарлайды. Ықпалдаспайтын стильге сөйлеушінің сөзін бөлу, аты-жөнімен 

атамау, пікірлесу тақырыбынан аулақтану тән және т.б. 

Тұлғааралық қарым-қатынастың көптеген жағдайларына екінші адамды 

ренжітпестен оның мақсат-мүддесіне әрекеттестік таныта отырып түсінуге 

тырысу тән. Екінші тұлғамен бұлайша тілдесу мен түсінісу эмпатиялық тілдесім 

деп аталады. Эмпатияның сөйлесу барысында әңгімелесуші тарапынан айтылмақ 

ойдың жасырын тұстарын ұғынумен шектелмейді, сонымен қатар субъектінің 

жай-күйін түсіне алу қабілетімен ерекшеленеді. Әңгімелесушілердің бірі 

әрдайым керекті, орнымен айтылар сөзді, стильді, мәнерді (тон) дұрыс таңдай 

бермейтінімен де байланысты. 

Эмпатияның субъектінің эмоционалдық жай-күйінен туындайтын белгілі 

бір қайғылы жағдайға және қуаныш сезіміне ортақтасатын екі қыры бар. 

Біріншісінде жанашырлық таныту, өкініш сезімін білдіретін сөздер қолданылса, 

екіншісінде қуану, тілек, құттықтау, мақтау мәніндегі сөздер айқын сипат 

табады. 

Қазақ тіліндегі эмпатиялық қолданыстардың бірқатары адамның күйзеліс 

жағдайына байланысты айтылады. Мәселен, «Еңсені түсірмеу», яғни мойымау, 

жасқанбау мағынасында жұмсалатын сөз тіркесі көп ретте көңілі құлазыған 

адамды жұбатқанда қолданылады. Мысалы:  

«Бауырым, еңсеңді түсірме, басыңды жоғары ұста»; «Еңсеңді түсірме, әлі-

ақ бәрі орнына келеді» – деген сөйленімдер жұбату, үміттендіру, қолдау мәнін 

білдірсе; 

«Нұргүл, еңсеңді түсірме! Алла тілеуіңді берсін! Бәрі де жақсы болып 

кетсін деймін! Тағдыр... Үміт сәулесі үзілмесінші!» – жұбатумен қатар бір 

мезетте тілек, өкініш, жанашырлық – барлығы бір арнада тоғысқанын; 

«Ешқашан еңсеңді түсірме, бұл бәрі бір сәттік қиналыс. «Өмір өзі – 

арпалыс» сондықтан көңілдірек! Мен сені өте жақсы түсінемін, өйткені өзімде 

кейде сондай көңіл күй болады» – жұбату, өмірге деген оң көзқарас, демеу, 

түсіндіруді байқауымызға болады. 

«Иә, өкінішті-ақ…Қанша дегенмен адамға үйреніп қаласың ғой, күнде 

жаныңда жүрген соң бауыр басып қаласың…» – деген сөйленімнен өкініш пен 

түсіндіруді байқасақ, келесі тұста: 

«Қандай аянышты! Қолдағы алттынның қадірін түсіне алмағаны ғой. 

Мұндайды ешкімнің басына бермесін…» – өкініш, қапалану, түсіндірумен бірге 

шын көңілден туындаған тілектестікті де көреміз. 

«Өмір – сын, сезім – сайқал, уақыт – емші..» Жаным-ау, жассың ғой...Бәрі 

алдыңда емес пе?! – бұл тұста өмірлік тәжірибенің анық байламы, сарабдал 

шешім, жұбату, иландыру сияқты сезім нақты көрініс тапқан. 

«Қапаланба, уақыт – емші, алдыңда сені талай нұрлы таңдар мен шуақты 

күндер күтіп тұр... Алла жазса, талай биік белестерден көрінесің! Ақындар үшін 

мұңсыз күндер – құнсыз күндер...» – жұбату, қолдау, иландыру, тілек, 

түсіндірудің рет-ретімен сатылы түрде өрбитінін көруімізге болады.  

Субъектінің ішкі жан дүниесінің күйзелісі, уайымы, қайғы-мұңы сияқты 

белгілі бір жағымсыз, келеңсіз жағдайларға байланысты айтылатын өзара 



68 
 

түсіністік, жанашырлық, жұбату, жігерлендіру, үміттендіру сөздері сол 

адамның ауыр халін жеңілдетуге тырысу мен ортақтасудан туындайды. Мәселен, 

адамның жақын ағайын-туысы, бауырынан айырылу – орны толмас жоғалту, 

қайғы. Осы секілді ауыр жағдайда өмірдің заңдылығына еріксіз мойынсұнуды, 

шарасыздықты білдіретін: «Тағдырға не шара бар?!», «Тағдырдың/Алланың 

жазғаны шығар», «Амал не?!», «Тартылған жіп үзіледі», «Өлгеннің артынан 

өлмек жоқ», «Жазмыштан озмыш жоқ», «Қазаға қарсы тұрар ешкім жоқ», 

«Ажалға араша жоқ», «Құдай басқа салған соң, тағдырдың ісіне шара жоқ» 

т.б. секілді сөйленімдер эмпатиялық түсінуді, өкінішті, шарасыздықты 

білдіреді. 

Өмірде әртүрлі қиындыққа тап болған адамға психологиялық тұрғыдан 

демеу болу адресаттың сөз әрекетінен көрінуге тиіс.  

- сөйлеушінің проблемасын түсіну экспликациясы: қолдан келер не шара 

бар, тағдыр солай;  

- өзінің ортақтығын білдіруі: қайғыңа ортақпын; 

- тыныштандыруға тырысушылық: өмірде бәрі болады, батар күннің атар 

таңы бар т.б.» [12, 81]. 

Эмоционалды бояуы қанық сөздер «жаным», «қарағым», «жалғызым», 

арысым-ау», «байғұсым-ау» т.б. өкініш, аяу сезімін, жанашырлықты танытады. 

Ал субъектінің тұла бойында өзіне деген сенімді жоғалтпау, жағдайдың 

жақсылықпен аяқталатына деген үмітті ұялату мақсатында жігерлендіру, 

үміттендіру, иландыру сөздері айтылады. 

«Байғұсым-ау, ауырып қалдың ба (аяу), жазыласың (үміттендіру), ештеңе 

етпейді (жігерлендіру)». 

«Жаным(аяу). Қиналсаң да жабықпа! Жасыма! (жігерлендіру) Жазылып 

кетесің (үміттендіру)». 

«Қорықпа (иландыру), дәрігермен сөйлестік (хабарлау). Тез жазылып 

кетесің (үміттендіру)». 

Субъектінің қайғы-қасіретті жағдайында эмпатияның тілдік аясын 

құрайтын сөздердің қолданылу ретін анықтағанда, өкінішті, қайғылы жағдай 

туралы хабарлау, көңіл айту, өмірден озған адам туралы жақсы сөз, яғни 

мінездеме, өкініш және ортақтасудың кезегімен берілетіндігін байқаймыз: 

Хабарлау → Көңіл айту→ Жақсы мінездеме → Өкініш білдіру → 

Ортақтасу: 

«Қалың қазаққа қайғы жамылдырған ауыр қаза болды. Жаны жәннатта 

болсын. Нағыз қазақ зиялысы еді. Амал қанша?! Отбасының қайғысына 

ортақпыз»; 

Сөйлесім әрекетінде пресуппозициялық жағдайды білумен байланысты 

көңіл айту, жұбату сөздері айтылып, екінші адамды уайым-қайғыға салынбауға, 

өзіне-өзі берік, мықты болуға шақырады. 

Көңіл айту → Жұбату→ Жігерлендіру: 

«Қайғының арты қайырлы болсын! Уақыт өте келе бәрі орнына келеді. 

Төзімді, сабырлы болыңыз»; 

Ортақтасу → Өкініш білдіру→ Жігерлендіру: 
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 «Қайғыңа ортақпын. «Адам өмірге жылап келеді, жылатып кетеді» дейді. 

Бекем бол!»; 

Эмпатиялық жанашырлықтың жоғары деңгейі субъектінің көмек 

көрсетуге дайындығы, яғни альтруизмнен көрінеді: 

Көңіл айту → Ортақтасу → Өкініш білдіру → Иландыру → Түсіну→ 

Мойынсұну → Жігерлендіру → Көмек көрсетуге даярлық: 

«Алла иманын берсін! Қайғыңа ортақпын! Амал не?! Сен қолыңнан 

келгеніңді жасадың, ендігісін Аллаға тапсыр! Сені түсінемін, мұндай жағдай 

қиын-ақ! Біздің қолымыздан келетіні тек сабыр ету. Төзімді бол. Қашан да 

жәрдем беруге дайынмын!». 

Эмпатиялық ортақтасудың екінші жағы – адамның ерекше көңілді күйінен 

туындайтын позитивті жағдайына шын ықыласпен ден қоюы. Эмпатиялық 

тілдесім негізінде адамдардың бір-біріне деген ізгі, сыйластық қарым-қатынасы 

байқалады. Біреудің қуанышына ортақтасу – сол субъектінің ерекше жан 

толғанысынан туындаған бақыты, белгілі бір сәтті орындалған іс-әрекеті, 

жетістігіне қуану мен тілектестікті білдіру. 

Мысалы, жұмыс бабында жоғары мансапқа қол жеткізген субъектінің 

қуанышын бөлісуден тілдік қарым-қатынаста мынадай сөйленімдерді 

кездестіруімізге болады. 

Қуанышына ортақтасу → Тілектес болу: 

«Қуаныштымын, Нұрзияш! Сәттілік тілеймін! Алдыңда тек 

жақсылықтар күтсін!»;  

Қуанышына ортақтасу → Қолдау→ Тілектес болу: 

«Сіз үшін ризамын! Осы бетіңізден қайтпаңыз! Ниеттеріңіз қабыл болып, 

Алла тағала қолдап, періштелер оңдасын! Ақ жол тілеймін!»; 

Оң баға беру → Тілектес болу: 

«Жақсы жаңалығың бар екен! Одан да үлкен биіктерді бағындыра беруіңе 

тілектеспін!»;  

Мақтау → Қуанышына ортақтасу: 

«Жарайсың, Нұрзия! Сен үшін сондай қуаныштымын!»; 

Құттықтау → Тілек: 

«Құтты болсын! Биіктерден көріне бер!»; 

Оң баға→ Мақтау: 

«Қандай жақсы бастама! Жарайсың, Нұрзияш! Сен үлгі алуға тұрарлық 

жансың!» 

Адам сезімінің көрінісі тілдік және тілдік емес қарым-қатынаста жүзеге 

асатындығы белгілі. Ал вербалды коммуникацияда субъектілердің эмоциялық 

жай-күйін түсіну үшін сөйлесім әрекеті, яғни диалог болуы қажет. Ғалым 

Х.Кәрімов атап өткендей, диалог – тілдік қатынастың бастапқы және табиғи түрі 

[13, 22]. 

Тілдесім қабілеті – адам өміріндегі ең маңызды қабілеттердің бірі. 

Адамдардың көпшілігі түсіну ниетімен емес, жауап беру ниетімен тыңдайды. 

Олар сөйлейді немесе сөйлеуге ұмтылады.  
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А.К.Жукенова коммуникативті жағдайда екі субъектінің тілдік қарым-

қатынасының алыс-жақындығын басқарушы «жақындастыратын» және 

«алшақтататын» ерекше стратегиялық әдіс-тәсілдер болатынын атап көрсетеді 

[14, 143]. Соның ішінде жағымды қарым-қатынас орнату жолында симпатия, 

этикетті сөз қолданыстары, екінші адамның қызығушылықтарына назар 

аударудың белгісі болатын есімдіктерді қолдану керектігін негіздейді. Осыған 

орай тілдесім мәдениетінің негізгі қағидаларына сай сен мен сіз есімдіктерінің 

өзіндік жұмсалымдық ерекшеліктері бар. Сіз есімдігінің қандай жағдаяттарда 

қолданылатынын А.Д.Сейсенова былайша атап өтеді: «ресми жағдайда үлкенге, 

ата-анаға, таныс емес адамға сөйлеген кезде, яғни қарым-қатынастың түрі (ресми 

жағдай), әлеуметтік белгілер (тұлғалардың жасы, дәрежесі т.б. критерийлер) 

және коммуниканттардың таныстық дәрежесіне байланысты болады. Демек, Сіз 

деп сөйлеу адамның тәрбиесі мен инабаттылығы және кішіпейілділігін 

көрсетеді, сондықтан ізет дәстүрінің белгісі болып есептеледі. Ал сен есімдігі 

жасы кішілерге, балаларға, құрбы-құрдастарына, жақын достарына қатысты 

қолданылады» [1, 41]. Сыйласудың мән-маңызын халқымыз ерте кезден біліп: 

«Сіз, біз деген жылы сөз – тіршіліктің ғанибеті» деп дұрыс айтса керек. 
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ӘОЖ 821.512 

БИЯРОВ Б., ҚАПАЛБЕК Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІН ЖЕТІЛДІРЕ БЕРУ КЕРЕК 

 

Қазақтың жаңа әліпбиіне негіз болатын сипырлы төрт нұсқаның (Қазақ – 28, 

Ағылшын – 26, Кириллица – 42, Түркі – 34) ішінен төл 28-ді таңдап, оны 

пернетақтадағы 26-ға қалай сыйдыру бүгінгі күннің басты мәселесі. 28 төл 

дыбысты бейнелеуге лайық латынның 19 таңбасын жоба ұсынғандардың 

барлығы қолдайды. Мына 9 дыбысқа келгенде ұстаным әр түрлі Ә, Ө, Ұ, Ү, І, Ғ, 

Ш, Ң, У. Мәселен, «Ә» дыбысын А, Ä, Аһ, A', Ә – деп бес түрлі белгілейді. Ал 

«Ң» дыбысын Ń, Hh, Ň, Ņ ŋ – деп төрт түрлі белгілейді. «Ш» дыбысын С, Ş, W, 

Ś, Sh – деп бес түрлі белгілейді және т.б. Тоғызының да төрт-бестен таңбасы бар. 

Әріп пен дыбыстың арасы шартты десек те, латыннан артық қалған 7 әріптің 

кейбірі қазақтың таңбасыз қалған немесе көптаңбалы болып тұрған тоғыз 

дыбысының мазмұнын ашпайды. Оның үстіне, бізге жаһанды жалпағынан басу 

үшін жасанды таңбасы жоқ, жал-құйрығы күзелген, бас-аяғы түртілмеген таза 

әліпби керек. 

Ал бүгінгі күні сол тоғыз дыбыстың әрқайсысын жеке-жеке тереңірек 

қарастыруымыз керек. Мәселен, «у» дыбысын алайық. Бұл дыбыс тіл білімі 

ғылымында жасалу орны, тілдегі қызметі, қолданылу жиілігі, шығу төркіні 

жағынан жан-жақты қарастырылған. Енді оның қазақ жазу тарихындағы 

таңбалануы, өзге түркідегі жайы, сөз ішіндегі тіркесімділігі, орны,латын 

қарпіндегі елдердің бұл дыбысты таңбалау тәжірибесі деген сияқты мәселелерді 

зерттей түсу қажет. Бұндай зерттеуді қалған ғ, ш, ң дауыссыздарына да жүргізу 

қажет.  

Меніңше, ә, ө, ү, і дыбыстарына пернетақтадан орын іздеп керегі жоқ, 

таппайсыз.Олардың басын әрі түртіп, бері түртіп (А', Ä) немесе қосақтап (АЕ) 

әуре болдық. Одан да тарихқа, тәжірибеге жүгінейік. А.Байтұрсынұлы қазақ 

жазуының тарихында «төте жазу» деген атпен 1929 жылға шейін қолданылған өз 

әліпбиінде дауыстылардың сөз ішінде бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке 

айтылу заңдылығына сүйеніп, олардың жуан-жіңішке түрлерін бір-ақ таңбамен 

беріп, сөз алдына дәйекше қойып отырғаны белгілі. Қазір бізге пернетақтада тек 

жуан дыбыстарды ғана белгілеп, бірақ мониторға немесе принтерден қағазға 

олардың жіңішке нормаға сай дұрыс жазылу нұсқасын шығарып беретін 

сингармонизм заңына сүйенген электрон бағдарлама керек. Мәселен, Alypbi деп 

тереміз. Ал ол бағдарлама арқасында бір нүктені басу арқылы немесе автоматты 

түрде мониторға Әlÿpbi немесе Аlÿpbi болып шығады, қағазға да солай 

басылады. Сонда төрт жіңішке дауысты дыбысқа пернетақтадағы 26 таңбаның 
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ішінен жеке таңба іздеп жатпаймыз. Олар жуан дауыстылардың таңбасымен 

теріледі, бірақ көзге сингармонизм заңына негізделген бағдарлама арқылы 

өзгертілген жеке таңба ретінде көрінеді.Қолмен жазғанда, қағазда, әліппеге 

басқанда, әліпби тізбесінде жеке таңба ретінде тұрады. Тіпті оларды жаңа 

әліпбиде көз үйренген Ө,Ә күйінде қалдыра берсе де болады, өйткені 

пернетақтада олар жуан нұсқасымен ғана теріледі. Қазіргі жастар бір-бірімен хат 

алмасқанда амалсыз солай қолданып та жүр. Қазір ХХІ ғасыр. Ақаңның 

кезіндегідей әріптерді қорғасын қалыпқа құятын кез емес, қазір компьютерге 

жақындап сөйлеп берсеңіз, сөзіңізді термей-ақ өзі басып шығаратын 

бағдарламалар жасалады. Желінің арғы басынан жіберілген жобаны өзіңнен 

дайын зат күйінде шығарып алатын 3Д принтерлердің заманы келді. Енді 

сипырлы Қазақстанға айналамыз деп қыруар қаржы жұмсағалы жатқанда, өткен 

ғасырдағыдай әріптерді қосақтап немесе қолмен екі басып таңбалап,механикаға 

бет қоюымыз естіген елден ұят болар. Сондықтан Іt мамандардың бүгінгі міндеті 

– қазақтілінің үндестік заңына арнап бағдарлама жасау. Яғни, Ақаңның кешегі 

дәйекшесінің қызметін бүгінгі электрон бағдарламаға жүктеуге кірісу. 

Енді бір қызық жайт, ұсынылып жатқан ресми жобалардың барлығында да 

өзге тілдің жүйесіндегі таңбалар жүр. Әр ұлттың ұлттық әліпбиінде төл 

дыбыстары ғана таңбаланады емес пе?! Бұрынғы зорлықпен танылған қырық екі 

таңбалы әліпби біздікі емес еді ғой. (42-28=14). Әліпби ұсынушылар он төрт 

таңбаның ішінен біресе анаусын, біресе мынаусын қимай жүр. Бірін алып, бірін 

қалдыруда еш ғылыми принцип жоқ. Олардың он төрті де өзге тілдің жүйесіндегі 

әріптер.  

Сонда өзге тілден енген сөздерді қалай жазамыз дер біреулер. Алатын сөз 

солардың бірінің сөзі болған соң, ағылшын мен орыс қалай жазса, солай 

жазамыз. Оған несіне басымыз ауырады. Біз орыстың бар дыбысын әліпбиімізге 

кіргізіп алып, солардың болашақ емлесін қоса жасап бермейтін шығармыз. Олар 

да шетелге шыққанда аты-жөндерден немесе жер-суының атауларын 

халықаралық стандарттармен латынның 26 қарпімен-ақ транслитера́циялап отыр 

ғой. Басында соны пайдаланармыз, сосын Москваны-Мәскеу, Россияны-Ресей, 

Пекинді-Бейжің деген сияқты өз дыбыстық жүйемізге біртіндеп ыңғайлай 

береміз. Шама жеткенін аударамыз, қазақша жаңа сөз тудырамыз. Бұның бәрі 

әліпби бекітілгеннен кейінде ұзақ мерзімге тоқтаусыз өмір бақи жалғаса беретін 

жұмыстар емес пе? 

Ал қазақ әліпбиінде қазақтың төл дыбыстарынағана орын берілуі керек. 

 
№ кирилше латынша 

1.  А A 

2.  Ә Ә немесе À 

3.  О O 

4.  Ө Ө немесе Ò 

5.  Ұ - 

6.  Ү Жуаныбелгілі болғанда 

7.  Ы Y 

8.  І Ьнемесе ý 
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9.  Е E 

10.  Қ Q 

11.  К K 

12.  Ғ – 

13.  Г G 

14.  Д D 

15.  Т T 

16.  С S 

17.  З Z 

18.  Ш – 

19.  Ж J 

20.  Л L 

21.  М M 

22.  Н N 

23.  Ң – 

24.  Р R 

25.  И I 

26.  У – 

27.  Б B 

28.  П P 

 

Өзі 300 жоба деп айғайлап жүргеніміз осы 4-5 таңбаның төңірегіндегі әңгіме 

емес пе? Сондықтан әркім реформатор болуға ұмтылмай, жан-жаққа тартып 

«аққу, шортан һәм шаян» болмай, бәріміз жұмылып,кестедегі ашық тұрған 5 

дыбысқа (ұ, ғ, ш, ң, у) мына қалған латын таңбаларының ішінен әріп белгілейік. 

(W, F, H, X, V, C, U) 

 

ӘОЖ 811.512.122.574. 

ЕЛУБАЕВА Ж.А. 

Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ, Ақтөбе қ., Қазақстан 

 

ЛИНГВОЭКОЛОГИЯ - ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЖАҢА ҒЫЛЫМИ БАҒЫТЫ 

 

«Тіл – қарым - қатынас құралы, танымның құралы ғана емес, тіл - ұлттың 

мәдени коды.Тілдің жәрдемінсіз, мәдениетті, оқып-игеру, байыптау мүмкін 

емес.Тіл арқылы ұлттың қазіргі кездегі менталитетін, байырғы кездегі тілдік 

ұжымның дүниеге, қоғамға, өзіне деген көзқарасын, сана-сезімін айқындауға 

болады» - дейді ғалым Н.Уәли[1,28]. Ия, расыменде тілдің құдіреттілігі 

шексіз.Тілсіз адамның ойының жарыққа шығуы, тұтас бір тұлғаны танытуы, 

ұлттың мәдени болмыс-бітімін қалыптастыру екіталай еді.Соның ішінде қазақ 

тілі-әлемдік тіл кеңістігінде қайталамасы жоқ, ғасырлар бойы гуманизм мен 

прогреске, қазақтардың ұлттық тұтастығы мен бірлігін нығайтуға қызмет етіп 

келе жатқан тіл.Бірақ қазір қазақ тілінің проблемалық жағдайлары өршіп келе 

жатқан заман десек қателеспегеніміз.Тілдің проблемалық жағдайларының 

шығуы тарихы мен себептерін, алдын алу шараларын қарастырушы ғылым 

саласының бірі - лингвоэкология. 
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Лингвоэкология -тіл білімінің әлеуметтік, психологиялық, философиялық 

бағыттарының тоғысында пайда болған жаңа ғылыми бағыттардың бірі.Табиғат 

пен тілдің үйлесімділігі тіршілік ету идеясын байланыстыруға қадам жасап 

жатқан жаңа ғылыми бағыттардың бастамасы - лингвоэкология. Тіл білімнің бұл 

салаласы тілге, тілдік санаға, сөйлеу мәдениетіне оң және кері әсер ететін 

әлеуметтік және басқа да факторлармен анықталатын семиотикалық жүйе 

ретіндегі тілдің жағдайы (оның семиотикалық саулығы); тілді, бір жағынан, кері 

әсерлерден қорғаудың, екінші жағынан, оны байыту мен дамытудың жолдары 

мен тәсілдерін шешуші ғылым[2,75]. 

Лингвоэкологиялық зерттеудің басты нысаны тілдік орта десек, тілдік орта 

дегеніміз - сол тілде сөйлейтін қоғам мүшелерінің тілдік санасының 

көрінісі,қолданыстағы тілдің жай-күйі, тілдің қоғамдағы орны мен дамуы.Тілдік 

орта ұлттық тілдің өсуіне де, өшуіне де ықпал жасайтын фактор. Еліміздің 

жаһандануы деп қазақ тілін де жаһандандырып жатқанымыз тілдік ортаның 

қазақ тілін қолдануында өз көріністерін тауып жатыр.Бұл жағдай қуанышты 

жағдайдан бұрын, күңірентетін жағдайға әкеліп соқтырып отыр.Себебі, тілдік 

ортаның қазақ тілінің деңгейіне нұсқан келтіріп, өзге тілде сөйлеуі, онымен қоса 

өзге тілді қазақ тіліне араластыра сөйлеуі лингвоэкологиядағы басты қатер. 

Қазақ тілінің тілдік ортасы әр алуан, ауқымды екені белгілі.Бірақ бұл тілдік 

ортаны ақтап алар себеп емес.Мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болғанымен, 

қолданыста кең етек жая бастаған орыс тілі. Жан дүниемізбен сезіп, ақыл-оймен 

қазақ тілінде түсініп, ойлап тұрсақ та тіліміз орыс тілінде қалыптасып келе 

жатқанын тілдік ортадан анық аңғарамыз. «Сәлем-сөздің атасы» демекші, 

амандасып, хал-жағдай сұрасудың өзінде: 

-Сәлем, қалайсың? 

-Жақсы!-деген қарапайым диалогтың өзін: 

-Привет, как дела? 

-Норм! - деп айтатындар қатары баршылық.Бұл жай ғана күнделікті өмірден 

алынған мысал, ең қарапайым түрі. Кейбірулер орысша сөз қоспаса әңгімесінің 

дәмі кететіндей сезінеді.Не болмаса біз осылай сөйлеуге үйреніп 

кеткендейміз.Бара-бара қанға сіңіп жатыр. Бұл жақсы емес. Сөздің басталуының 

өзі орыс тілінен бастау алғаны қазақ тілінің бір сатыға төмен түсуімен пара-

пар.Тілімізге орыс сөздерінен бөлек шетел сөздерін қосып сөйлейтін болсақ онда 

қазақ тілі өзінің көркемдігінен, құндылығы мен маңыздылығынан 

айырылады.Мұндайға жол беруге болмайды. 

Лингвоэкологияда қарастырылатын мәселелердің бірі - тілдік ортаның сөз 

тазалығы. Дөрекі, былапыт, боқтық сөздер - қоғамның, жеке адамның рухани 

саламаттылығына зиянын тигізетін дерттің бірі. Қазіргі қоғамда бұлардың 

жарыққа шығып, ашық түрде айтылу қаупі жоқ емес. Әсіресе жастардың 

арасындағы әрбір екінші-үшінші сөзінен кейін былапыт сөзді араластырып 

сөйлеу сәнге айналып бара жатқандай. Бұл жерде жаһанданудың қоғамымызға 

тигізген кеселінің бірі – батыстан ешбір сүзгіден өтпей әкелініп, таратылып 

жатқан фильм түріндегі туындылары, қала берді бүгінде әрбір адамның 

айырылмас жолдасына айналып отырған интернет желісінде де тұрпайы 
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лексиканың норма деңгейінде орныққаны деуге болады. Одан бөлек қоғамдық 

көліктерде белең алған құлақ жарардай жеңіл күлкіге құрылған мән-мағынасыз 

сөзге толы арзан әзілдер мен бірде-екілі жеңіл-желпі әндер беріп, тыңдарман 

қауымның бар назарын өзінде ұстауға тырысатын әуе толқынындағы шабуылдар 

қоғамның құлағы үшін үйреншікті қалыпқа айналуына өз үлестерін қосуда. 

Сөз тазалығы (тіл тазалығы) - әдеби тілде бейнормалық элементтердің 

болмауын талап ететін сөздің коммуникативтік сапасының бірі.Сөз тазалығына 

нұсқан келтіретін бейнормалық элменттерге: қарапайым, варваризм, жаргон 

және паразит сөздер жатады. Паразит сөздер көбіне жастардың тілдік 

қолданысында кездеседі. Ондай сөздер ауызекі сөйлеуде ғана қолданылады, 

ешқандай мағыналық қызмет атқармайды, қайталанып қолданыла бергендіктен 

тілді шұбарлайды, ойдың берекесін кетіреді. Мысалы, студенттердің тілінде жиі 

кездесетін «және де емес», «яғни», «былайша айтқанда», «сонсоң», т.б. 

қолданыстар ешқандай мақсатсыз, айтайын деген ойға қатыссыз айтыла береді. 

Ондай сөздердің жиі қолданылуы сөйлеушінің сөз мәдениетінің төмен екендігін 

байқатады[1,126]. Кейде күнделікті сөйлеп жүрген сөзімізге мән беріп 

қарамаймыз. Қай елдің тілінде, қандай мағынада сөйлеп жүрміз, құлаққа қалай 

естіледі деген ойлай жүрсек. Әрине, көпке топырақ шашуға болмайды, дегенмен 

ХХІ ғасыр жастарының дені солай. Қазіргі таңда жастар арасында 

« жаргон» және «сленг» сөздер жиі қолданылып жүр. Оның мағынасы 

фразеологизмге ұқсас, өзіндік лексикалық мағынасы бар, бірақ фонетикалық 

және грамматикалық жүйеге бағынбайтын сөздер тобы. Басқа сөзбен айтқанда, 

сөз, сөйлемшелердің өзгеше түрі. Кей жастар сленгпен сөйлеуді сәнге 

айналдырып, оны зор мақтаныш көретіні де рас. Студенттер, мектеп оқушылары 

қазақ тілінде таза сөйлеуді қойды. Онын орнына сленг, жаргон сөздерді жиі 

қолданатың болды. Бұл қазақ тілінің қоғам арасындағы деңгейінің төмендеуі деп 

айтсақ қателеспейміз. Алдымен «сленг» деген не? Ол жаргонның бір түрі, 

сөздерге жаңа мағына беру. Жалпы сленг сөздерді, жастар өзара ерекше сөйлеу 

үшін қолданады. Өздерін басқалардан бөлек, күшті сезіну себебімен де болуы 

мүмкін. Күнделікті естіп жүрген жаргон, орысша, қазақша сөздермен ғана емес 

шетел тілімен де кездеседі. Жастардың күнделікті қолданып жүрген сленгтерінде 

орыс сөздернің көптеген компоненттері кездеседі. Мысалы: «болатной болу» - 

менменсу тіркесімен байланысты, «құлаққа лапша ілу» - өтірік айту, «маяк 

тастау», «гудок тастау» -қысқа ғана қоңырау шалу[3]. Қолданыс аясы жастар 

арасында көп болғанымен орта буын ересек адамдармен бірге ата - әжелерімізде 

осы тіркестерді әңгіме ортасына қосқанда не күлерінді, не жыларынды 

білмейсің. Сонымен қатар мағынасы жоқ, құлаққа тұрпайы естілетін сөздердің 

соңғы уақытта өршіп бара жатырғанын естіп жүрміз. Мысалы:  

Косякқа кіру - ыңғайсыздыққа тап болу 

Қуғынбай - артық сөйлеп кеткен, мылжың 

Крышасы бар, танкасы бар - қолдау көрсететін ағасы бар 

Миді шіріту - көп сөйлеу 

Зың – зың - керемет  
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Мәселен қазір жастар бір - біріне түрлі жағдайда түрлі тілде жауап беріп 

жатады. Оған себеп - тілге деген немқұрайлылық. Жалпы қазіргі жастардың 

тіліндегі негізгі бағалаушылық - метфора деп отырмыз. Себебі олардың ауызекі 

сөйлеу тілінде құрастырып алатын теңеулері ақылға қонымсыз тіпті қызық:  

- Мынауың енді, жынды тұр, жынды екен! - дейтін сөздерді жастар арасында 

естіп жатсаңыз, оның қарапайым ауызекі тілге айналып кеткенін түсіне беріңіз. 

Одан қала берді үстіңізге киген киім жарасып кетсе немесе тұрса оған «жарасып 

тұр» деп айтудың орнына «өлгенский», «өліп кетті» деген сынды теңеулерді 

пайдаланды. Ал бұлардың шығуы қайдан? «өл» деген сөз жалпы қайтыс болған 

адамға байланысты айтылатын сөз. Яғни оның жарасымдылыққа үш қайнаса да 

сорпасы қосылмайды. 

Міне, мысал десе тізбектеп тұрып жазатын мысалдардың саны көп. Тілдік 

ортаның қалыптастырып алған сөз тазалығы ауызекі тілде жоғарыдағы атап 

кеткен мысалдар болса, БАҚ - та қалысып тұрмағанын өздерінің арзан 

көшірмелерінен айқын көрсетіп, халыққа жариялауда. Тележүргізушілердің 

айтылған сөздері қазақша секілді болып көрінгенімен ұғу мүмкін болмай 

жатады. Соның әсерінен жаңа тіл, ерекше мәнер, түсініксіз акцент қалыптасты. 

Телебағдарлама жүргізуші мамандардың қазақтың төл әріптері: қ, ң, ғ, ү, ұ, ә, ө, 

тағы да басқа дыбыстарды бұрмалап, бүлінгені соншалықты жүрек -журекке, кең 

дала - кен далаға, күң әйел - күн айелге айналды. Сонымен қатар аты аңызға 

айналған, жезтаңдай, бұлбұл әншіміз Әміре Қашаубаевтың өзін Амре деп айтып 

жүргендерімен қоймай, Амре деп жарыса жазып та жүр. 

Қорыта айтқанда, лингвоэкология тілдік ортаны бейпіл сөздерден, шеттілдік 

сөздерді уәжсіз қолданудан, жаргон сөздерден, құнтсыздықтан кететін 

қателерден таза ұстау үшін күреседі.Лингвоэкологияның негіздерін тарқата 

отырып, маңызды деген бөліктермен таныстыра өтіп тілдік экологияның 

деңгейіне шолу жасадым . Тілге төнген қатерлердің алдын алу тек 

лингвоэкологияның міндеті болып табылмайды. Яғни оны жүзеге асырушы, 

алдын алушы біз - қоғам мүшелеріміз. Айтар сөзімізді ой елегізінен өткізіп, таза 

да тиянақты шығару әр адамның өз қолында. Өйткені сөз - екі жүзді ұстара 

сияқты абайлап, сақтықпен қолдануды қажет ететін қауіпті құрал. Осы бағытта 

кеткен қателеріміз болса оны ескертіп отыру, сөйтіп алдағы уақытта болдырмау 

- қасиетті борышымыз. Қазақ болғаннан кейін ана тілімізді көкке көтеру, 

ардақтау, қастерлеу басты міндетіміздің бірі. Елбасы Н.Ә.Назарбаев бір сөзінде: 

«Біз бүкіл Қазақстандықтардың басын біріктіретін басты фактор - мемлекеттік 

тіл -қазақтардың туған тілін дамыту үшін күш - жігерімізді жұмсауымыз керек» 

-деген еді[1,29].  

Сөз тазалығы, лингвоэкология үшін күрес те отансүйгіштікті, патриоттықты 

қажет етеді. Сондықтан жаһандану заманның алға тартпай, еліміздегі қолға 

алынған «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағытында, ана тілімізді 

асқақтатып, әлемдік деңгейде танытып, ұлт тілінің құдіреттілігін жұртшылыққа 

паш етуге қазіргі студент жастар, әр аудитория атсалысуы керек деп,- ойлаймыз.  
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ҒАЛАМТОРДЫҢ ТІЛ МӘДЕНИЕТІ 

 

Сөз мәдениеті - сөзді дұрыс және көркем қолдануды зерттейтін тіл білімінің 

бір саласы. Сөз мәдениеті ғылымының негізгі нысаны-тілдік норма, әдеби тілдің 

ауызша түрлеріне тән нормаларын игеру, тілдік амал-тәсілдерді айтылатын 

ойдың мақсатына сай орнымен қолдана білу, сөйлеуде мәдениеттілік, әдептілік 

таныту. Сөз мәдениеті қазіргі әдеби тілдің жұртшылық таныған, үлгі тұтқан 

нормаларын жеке адамдардың сақтауын талап етеді. Сөйлеуде диалектизмдерді, 

қарапайым, дөрекі сөздерді, варваризмдерді қолдану, орынсыз көп сөйлеу, бір 

пікірді қайталау беру, өзіне өзі сілтеме жасау, асқақтап сөйлеу, дене қимылдарын 

араластыра беру сөз мәдениетіне жатпайды. Кірме сөздерді орынсыз жұмсай 

беру, сіреспе құрылымдарды қолдану сөз мәдениетіне нұқсан келтіреді. Сөз 

мәдениетіне нұқсан келтіретін тағы бір құрал ғаламтор желілері [1, 48-49].  

Ғаламтор - компьютерлік желілердің ақпарат алмасуға арналған 

бүкіләлемдік қауымдастығы, бір-бірімен телекомуникация арналары (телефон, 

радио, жасанды жер серігі) арқылы байланыс жасау. Бүгінде ғаламторды, оның 

ішінде әлеуметтік желілерді пайдаланбайтын жан тым сирек. Әрине, айшылық 

алыс жерлерден жылдам хабар алғызатын ғаламтордың игілігі жетерлік. Бірақ 

оның қоғамға тигізер кері әсерлері де жоқ емес. Әсіресе, қазақ тілінің тілдік 

нормаларын бұзып бара жатқаны жанға батады. Әлеуметтік желілердегі қате 

сөздер мен орашолақ сөйлемдердің тасқынын ауыздықтау қолдан келмей 

отырған тәрізді. 

Бүгінгі күннің сәніне айналған әлеуметтік желі біз үшін қаншалықты қажет? 

Сауаттылық, тіл тазалығы мәселелері қаншалықты шешімін тауып жүр? Ең бай, 

оралымды тіл деп бағаланған қазақ тілі заман ағымымен бірге лайланып бара 

жатқан жоқ па? Жасыратыны жоқ, заманауи деп танылған интернет торабының 

қазақ тілінің тазалығын сақтаудағы кері әсері көбейді. Жастардың ғаламтордағы 

жазбаларында немесе бір-бірімен хат алмасқанда пайдаланатын түрлі жаргон 

сөздер, оған қоса бір сөйлемде қолданылатын бірнеше тілдегі сөздер сәнге 

айналып барады. Ғабит Мүсіреповтің «Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, 
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жасап келе жатқан халықтың баяғысын да, бүгінгісін де, болашағын да 

танытатын, сол халықтың мәңгілік мәселесі. Ана тілін тек өгей ұлдары ғана 

менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа басады» деген аталы сөзі бар. Бұған қарап, 

«бүгінгі қазақ жастарының бәрі өз тілімізге өгей болғаны ма?» деген сауал пайда 

болады. Сұрақтың туындауы да заңды. Өйткені жастардың бүгінгі сөйлеу тілімен 

біз жақсы таныспыз [2, 110-114].  

Соңғы уақытта қазақ тілді сайттар көбейді, отандастарымыздың 

жартысынан астамы интернетті тұрақты пайдаланады деп бөркімізді аспанға 

лақтырып, мәз болып жүрміз. Алайда ана тіліндегі ақпараттардың, ғаламтор 

тілімен айтқанда «контенттің» жағдайы лингвистикалық ауытқуларға толы. 

Интернеттегі қазақ тілінде сауатсыздық өрістеп тұр. Мұны мәселе етіп көтеріп 

жүрген кім бар? Мемлекеттік органдардың «тырнақша» үшін өз сайтында қазақ 

тілді нұсқаларын жасап жатқаны бәрімізге белгілі. Әйтпегенде, олар үшін ресми 

тілдегі ақпарат маңыздырақ. Өтірік деп көріңізші? Сенбесеңіз, кез келген 

органның веб-парақшасына үңіліп байқаңыз, көбіндегі қазақша жазылған 

мәліметтерді түсініп болмайсыз. Ал орысшасы бір оқығаннан-ақ көңілге ұнайды. 

Жауапты органдардың дені ақпаратты орысшадан аударып салады. Содан барып 

материалдың мемлекеттік тілдегісінің сапасы құриды. Себебі ол жерлерде 

қазақшаны жарытып білетін мамандар саусақпен санарлық. Мекемеде мемле-

кеттік тілді өзінен артық білетін адам жоқ екенін түсініп алған қызметкер мәтінді 

қалай болса солай аударып, масқара қылады. Сонысымен өз ұлтының тілін 

қорлағанын да сезбейді-ау ол... Жалпы, қазақшасы сүріне беретін мемлекеттік 

мекемелердің домендік атаулары да көбіне ресми тілде құрылған. Яғни, сайтқа 

кіру үшін органның орысша атауының бас әріптерін тересіз. Республикалық 

ведомстволардағы жайттарды айтпай-ақ қоялық, мұндай «қоя» өз өңіріміздегі 

департтаменттер мен басқармаларға да тән. Мысал үшін төмендегі сайттардың 

домендік атауларын қарап көріңіз: upt.pavlodar.gov.kz - облыстық кәсіп-керлік, 

сауда және туризм басқармасы, depzdrav.gov.kz - денсаулық сақтау басқармасы, 

edupvl.gov.kz – білім беру басқармасы, www.dchspavl.kz – төтенше жағдайлар 

жөніндегі департамент, dvdpavlodar.kz – ішкі істер департаменті. Тағы бір ортақ 

кемшілік, мұндай веб-парақшаларды уақытылы жаңартуға да мән берілмейді, 

әсіресе қазақ тілін-дегісін. Ресми жергілікті сайт – http://pvl.kgd.gov.kz домендік 

атауы не мемлекеттік тілде емес, не ресми емес, түсініп болмайды... Бұл 

«Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің» сайты. Ә 

дегеннен бұл сайттың қазақ тілін мойындағысы келмейтіні көзге шалынады. 

Себебі сайттағы толып жатқан жаңалықтардың ішінен қазақ тіліндегісін таба 

алмадық. Үкімет таяу жылдары электронды құжат айналымын бүгінгіден де 

арттырып, мекемелердің веб-сайттардағы салмағын еселеуді жоспарлап отыр. 

Өкінішке қарай, жоғарыдағыдай немкетті тұстар алға басуымызға емес, 

керісінше кері кетуге итермелейтіні анық. Бұдан артық не айтуға болады енді? 

[5]. 

Интернеттегі веб-мәтіндерде нормадан уәжсіз ауытқыған көптеген жайттар 

бар. Мысалы: жіктік жалғауды түсіріп жазу: отырм-отырмын, ұйықтайм-

ұйықтаймын, билмейм-білмеймін, журм-жүрмін, корем-көремін , барам-
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барамын; сөзді жөнсіз қысқартып қолдану: раха-рахмет, см-сәлем, сб-сау бол, 

жнк-жаңалық; сөз мағынасы түсінікті болса, дауысты дыбыстарды түсіріп жазу: 

мысық-мсқ, жүрген-жгн; шетелдік сөздерге қазақ тілі жалғауларын қосып 

қолдану: Каксын? (гибрид сөздер жасау тәсілі) маған плизбен (please) 

сойлессейши; сөзді орфоэпиялық норма бойынша таңбалау: не істеватсың? (не 

істеп жатырсың?) , барат, келет, боп жатыр (болып жатыр), өтүрікш т.б.  

Бүгінде интернет қолданушы жастардың өз «тілі» қалыптасқан. Ең бірінші 

мәселе – қазақ тілінің қ, ғ, ң, ә, і, ү, ұ, ө тәрізді төл әріптерінің қолданылмауы. 

Әлеуметтік желілерді пайдаланатын жастардың басым көпшілігі жоғарыда 

аталған әріптерді алмастырып, қазақ тіліндегі сөздерді жетімсіретіп 

қолданатыны жасырын емес. Желіні қолданушылар көп жағдайда қазақ әріптерін 

орыс графикасында бар таңбалармен алмастырып қолдануды және латын 

графикасындағы таңбалармен жазуды үрдіске айналдырып келеді (әсіресе, агент 

тілінде), яғни оқушы жастар кейбір сөздердің графикалық формасын қалауына 

қарай өзгерте береді. Жоғарыдағы әріптерді қолданып жазатындардың қатары 

бірен-саран. Мұны жастардың өзі де мойындайды. «Әлеуметтік желілерде хат 

жазғанда, қазақ әріптерін қолданбайтындығымызды жасырмаймын. Маған орыс 

тілінен қазақ тіліне ауыстырып, барлық сөзді орфографияға сай жазу қиындау. 

Сондықтан, өзіме ыңғайлы жолмен жаза беремін. Ол үшін әлеуметтік желіде 

мені ешкім сынға алмайды. «Салем», «калайсын?», «жаксы», «бари дурыс» 

деген сөздерде қазақ әріптері алмастырылғанымен, қазір бізге бұл сөздердің 

дұрыс жазылуы осындай секілді болып көрінеді. Өйткені біздің көзіміз осыған 

үйреніп кеткен», – дейді әлеуметтік желіні күн сайын қолданатын жастардың бірі 

Сабырқызы Арайлым. Байқағанымыздай, бұл мәселеге бас ауыртатындар көп 

емес. Екінші мәселе – орфографиялық және пунктуациялық қателер, ауызекі тіл 

элементтері, сөйлемдердің қысқаруы, сөздердің орын алмасуы. Мұндай 

қателіктер интернет қолданушыларының арасында бұрыннан қалыптасқан 

жағдай болғандықтан, оны өзгерту де қиын. Бірақ бұған көз жұмып қарауға 

мүлдем болмайды. Өйткені ғаламтор пайдаланушылар қазақ тілінің тілдік 

нормаларын сақтамауы жастардың сауатсыздыққа бой үйретуіне әкеліп 

соқтыруы әбден мүмкін. Ғаламторда әдеби тілдің нормаларын сақтап отырып 

сөйлесу мүмкін еместігі түсінікті. Кей мамандардың айтуынша, ғаламтордағы 

қарым-қатынас тіліндегі біз атап өткен қателіктердің орын алуы заңдылық 

көрінеді. Ғаламтор тілі тез әрі жылдам қарым-қатынасқа қолайлы тіл. Оның 

басты ерекшелігі де осында. Сондықтан, әдеби тіл нормаларын интернетте 

сақтау міндетті деген қате пікір дегенді қолдайтындардың қатары көп [4]. 

Қазақша БАҚ-тың электрондық нұсқаларындағы жаңа тілдік қолданыстар. 

1. Ең жиі ұшырасатын кемшіліктің бірі - сөз мағынасына мән бермеу. 

Баспасөз бетінен алынған мысалдар: «Өзбек ұшағы аспанымызда неге тайраңдай 

ұшты?» (Сейілбек Асанов. «Қазақстан-Zaman», 1 наурыз 2012жыл);  

2. Сөздердің тіркесімділік қабілетін ескермей, сәтсіз сөз тіркестерін жасау. 

Мысалы: «Астана ақшамы» бетінен «Қаржыгерлер күш қағыстырды » (8 
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желтоқсан 2011 жыл) «Қағыстыр» етістігі 1.Ары-бері қозғау. 2.Соғыстыру, 

түйістіру. 3.Қаққылап, соққылап, тінту және есебін табу, ретін келтіру;  

3. Терминдер қолданысындағы бірізділіктің сақталмауы. «Менің 

мамандығым-мейіргер. 4. Тұрақты сөз тіркестерін дұрыс қолданбау. 

«Ашыққаннан құныққан жаман» (Жас қазақ, 8 қазан 2010 ж.) [3]. Міне осы 

мәселелердің барлығы тіл мәдениеті мен тазалығының дұрыс сақталмауында. 

Қазақ тілінің болашағы жастармен тығыз байланысты деп ойлаймыз. 

Сондықтан, жастар арасында ана тіліміздің нормативтілігін, мәртебесін көтеру 

қажет деп есептейміз. Жастар мен жасөспірімдердің өмір сүретін ортасы - 

әлеуметтік желілер.ғой бүгінгі таңда. Сол себепті, әлеуметтік желілерде бір-

бірімізбен қазақша сөйлесе бастайық, қазақша пікір бөлісейік. Тілді шұбарламай, 

әдемі жазу үшін телефонымызға қазақша әріптерді жүктейік. "Телефонымда 

казакша ариптер жок" деп ақталады кейбіреулер. Сауатты түрде пікір жазып 

үйренейік, оқыған жұрт "мынау өзі мектепте оқымаған адам ба?,- деп ойлап 

қалмасын. Қолға телефон орнына, бір мезгіл кітап алып оқуға да болады. Тілдік 

қорымыз ұлғайып, әдеби тілді, тілдік норма,сапалық белгілерін меңгеруге 

мүмкіндік туады. Абайды оқу - әр қазақтың парызы деп есептеймін. Абайдың 

өсиетін түсіне білген адам бұл өмірде толыққанды адам бола алады. Керек 

десеңіз, Абайдың өлеңдерін жатқа айтуды ғаламтор ішінде жастар арасындағы 

үрдіске, яғни "эстафетаға" айналдырып көруге болады. Сауатты, әдеби, таза 

қазақша сөйлеуді жастар арасында индикаторға айналдыруға болады. Сонда 

бәлкім, замандастарымыз ана тілімізге толық көңіл бөле бастар. Бұл, әрине, 

мәселені шешудің бір жолы.  

Сөзімізді қорыта айтқанда, мемлекет басшысы Н. Назарбаев қазақстандық 

жастарды әлеуметтік желілерде көп отырмауға шақырған болатын. «Твиттерде 

немесе басқа да әлеуметтік желілерде отырып, уақыттарыңды босқа ысырап 

етпеңдер. Ең дұрысы, өз араларыңда көп әңгіме-дүкен құрыңдар. Өйткені нағыз 

дос ғаламторда емес, жаныңда жүргенін ұмытпа. Бүгінгі қоғамда адамдарды 

кітап оқитындар мен компьютерде отырып, уақыт өткізетіндер деп екі топқа 

бөлуге болады. Компьютерде отыратындар өмір бойы кітап оқитындарға қызмет 

етіп өтеді», – деген Елбасы [6]. 

Бар уақытын әлеуметтік желіге арнап, сауаттылық деңгейін 

төмендеткеннен, қолына кітап ұстап, қазақ тілінің көркем сөздерін санасына 

сіңіргені әлдеқайда тиімді,-деген ойымыз да бар. 
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ӘОЖ345.2 

ОРАЗАЛИН С.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ АУЫСУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Жазу – барлық халыққа ортақ, мәдениеттерді жалғастырушы, 

байланыстырушы құндылықтардың бірі. Халықтың ғасырлар бойы 

игерген барлық жетістіктері жазу мұрасы арқылы танылады. Осы тұрғыда 

жазудың өзгертілуі халықтың мәдени өміріне, әлеуметтік психологиясына 

әсер етпей ме? 
Рас, бір жазудан екіншісіне көшу халықтың осы рухани байлықтан 

сусындауына қосымша қиындық келтіруі мүмкін. Сондықтан әліпбимен жазу 

мәселесіне әлеуметтік лингвистика тұрғысынан жете назар аударған жөн. Жазу 

мен әліпби мәселесі бір-бірімен тығыз байланысты болады. Алдымен әр тілдің 

дыбыс қорын анықтап, содан кейін әр дыбысты әріптермен таңбалау қажет. 

Жазбаша тілді ауызша тілдің графикалық бейнесі деуге болады. Жазудың қандай 

түрі болмасын белгілі бір таңбалар арқылы жасалады. Әліпби жасау үшін 

алдымен графикалық лингвистика теориясын терең танып, тілдің дыбыс 

жүйесіндегі фонемалардың өзіндік фонологиялық ерекшеліктеріне жете 

назараударып, бөгде тілдерден енген сөздерге қатысты фонемаларды қалай 

таңбалау керек деген мәселелерді шешіп алу керек, одан кейін тілдің болмысын 

танытатын негізгі заңдылықтарын біліп, тілдің табиғатына сай келетін, өзіндік 

дыбысталу ерекшеліктеріне кері әсер етпейтіндей мәселелерді ескеру керек. 

Жазу барысында әр әріптің өзара кездесу жиілігі де назарға алынуы тиіс. 

Латын әліпбиіне көшу туралы сөз қозғалғаннан бастап жұртшылық 

арасында пікірталас өршіп кетті. Мысалы, «латын әліпбиін қабылдаған жағдайда 

келешек ұрпақ кирилл жазуы негізіндегі бұрынғы бай жазба мұрамызды оқи 

алмай қалады» деген пікірге, екінші біреулер: «Қазақтың жазба мұрасы көп 

жылдық тарихы бар елдерге қарағанда (қытай, араб, француз) аз, сондықтан 

қазіргі жағдайда барлық жазба мұрамыз бен жәдігерлерімізді латын әрпіне бірте-

бірте көшіріп алуға мемлекетіміздің мүмкіндігі жетеді» дейді. Пікірлер көп-ақ. 

Жалпы біздің жаңа бір бастама басталса, соның айналасында ой толғап, жарыса 

талқылай жөнелетін жақсы әдетіміз бар. Оның ішінде дұрыс ұсыныстар да, 

көмескі ойлар да айтылып жатады. 

Сонда не істеуіміз керек? 
Латын графикасына (таңбасы) негізделген қазақ әліпбиін жасау ісінде 

тіліміз дыбыс жүйесіндегі төл дыбыстар мен өзге тілден енген кірме дыбыстарды 

жеке-жеке қарастырып, әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен жазу 

барысында туындайтын әртүрлі заңдылықтары ескерілуі тиіс. Демек, бұл іс кез 

келгеннің қолынан келе бермейді, арнайы фонолог маманның ғылыми тұрғыда 

қарастырған зерттеу жұмыстарына үңілу керек. Ал қазіргі кезде графикалық 

лингвистикадан (тілді таңбалау ісі жөніндегі ғылым саласы) хабары жоқ адамдар 

да латын әліпбиінің жобасын дайындап,өз ойларын, ұсыныстарын ортаға салып 
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жатқаны белгілі. Біз оларға да түсіністікпен қарап, назардан тыс қалдырмауымыз 

керек. 

Құрметті әріптестер! Қазіргі күнде еліміздің алдында дамудың жаңа бір 

сатысын көрсететін үлкен бір мәселе пайда болды. Бұл халқымыздың латынға 

көшуін, меңгеруін қамтамасыз ету. Бұл жерде елге, жерге, отанға деген асқан 

сүйіспеншілік пен патриоттық сезім ерекше роль атқарады деп ойлаймын.Басқа 

елдер жіберген қателіктерге де ұрынбай, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара 

қимылдауымыз қажет. Мәселені тек тіл мамандарына тапсырып, ал енді латынға 

көшіңдер деп, қалған азаматтар қарап отырсақ, дұрыс болмайды. Осы 

бастаманың орындалуы барлығымыздың елге-жерге, отанға деген сүйіспеншілік 

сезімдерімізбен тығыз байланыста (Осы біз қаншалықты патриотпыз, 

қаншалықты ел мен жерді жақсы көреміз? 

Қарап отырсақ, латынға көшу бірер күндік шаруа емес... (ойлар-пікірлер, 

сараптаулар). 

Мәселе бүгін ғана пайда болған жоқ. Ғалымдар 1990-91 жылдардан бері 

айналысып келеді. Бізге осы ғылыми ой-пікірлерді сараптау керек, қажет 

жерінде сол айтылғандарға сүйену керек. 

Қалай үйренуіміз керек: Мектеп оқушылары 2022 жылдан бастап мектепте 

оқиды. 

1.Үйрету аудиториялары, оқытатын ұстаздар дайындау мәселесі маңызды. 

2. Оқулықтар, таңбаларды жазып үйренуге арналған көрнекті құралдар 

дайындау маңызды.  

3. Сабақ беретін оқытушыларды бір орталықтан дайындау. 

4. Жалпы бұл жұмысты өз аймағымызда жүргізудің схема-жоспары 

жасалуы керек (мамандар дайындау рес. өрлеуде қолға алынған екен). 

5. Үйрету орталықтары ретінде Халықтық университеттер мен кешкі оқу 

орындары жұмыс істеуі керек. 

6. Латын мен кирилл ұзақ жылдар қатар өмір сүреді деп сендіргім келеді. 

Өйткені латынға бір түнде көшіп кете алмаймыз, достар! 

7. Мәселенің басында республика көлемінде А. Байтұрсынов атындағы Тіл 

білімі институты тұрса, шығыс өңірдегі орталық-латын әліпбиі және тіл білімі 

қоғамдық кафедрасы немесе халықтық университеті деп аталып, ШҚМУ-да 

құрылғаны абзал. 

8. Бәрі үндестік заңына сәйкес болуы керек. 

Латынға көшуді қоғаммен санаса отырып жүргізу керек (академик 

С. Қирабаев). 

Қазір көптеген мектептерде латын харпін жазып, оқып үйрену мәселесі 

қолға алына бастады. Тіпті шағын болса да, практикалық бағытта оқу құралдары 

пайда болды. 

Латынға көшуге орай көрініп тұрған бәріміз білетін үш жетістік бар: 

1.Түркі халықтарының әдеби-мәдени бай мұрасын оқып үйрену; ақпараттық 

кеңістік кеңейеді; ұлттық мемлекеттік қалыптасуы т.т. 

2. Латынға ауысу үлкен жауапкершілік. Бұл тек лингвистикалық бағыт емес, 

бұл – кәсіби сауаттылық, патриоттық сезім, мемлекеттік жүйені жетілдіру. 
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3. Сонымен қатар орыс тілін сақтап, Мемлекеттік тілді дамыту. Қазақ тілі 

қандай әліпби негізінде болса да даму қарқыны төмендемеуі керек. Ережелердің 

қандайы болсын сақталуы қажет (Бұл белгілі саясаткер Айдос Сарымның сөзі.) 

4. Латын әліпбиіне бүкіл халық болып ауысуымызға байланысты өңірлерде, 

оқу орындарында жоспарлы түрде жұмыс жасайтын, латынға ерте көшкен 

халықтардың тәжірибесін саралап, көшу мәселесінде кемістіктерге жол бермеуге 

тырысатын ұлы мектептер болуы заңды құбылыс. 

5. Әліпбиді жазып, оқып, айтып үйренудің модельдерін қалыптастыру 

маңызды. Бір сөзбен айтқанда, латынға көшу мәселесі жай ғана харіп ауыстыру 

емес, ғылыми лингвистикалық дүние. 

Қорыта айтқанда, күлтөбенің басында күнде жиын жасамай, іске көшкен 

дұрыс болар. 

Латын әліпбиіне ауысу мәселесінде бәріміз бір нәрсені жоғарыдан күтіп 

жүргендейміз. Қазірдің өзінде аталған бағытқа байланысты үйрету, әліпби 

аудиториялары, арнайы мектептер, кешкі үйірмелер, халық университеттері 

жоспарлы жұмыс жасауы керек. ЖОО-ға берілген еркіндікті пайдаланып, қазақ 

тілі кафедраларын «Латын әліпбиі және Тіл білімі» кафедрасы деп жаңартуды, 

сонымен қатар латын әліпбиі мамандығын ашуды ұсынамын. 
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ЖАСТАР ТІЛІНІҢ МӘДЕНИЕТІ 

 

Тіл біздің өміріміздің өзегі, қоғамымыздың айнасы. Тіл даму деңгейі мен 

қоғамның даму деңгейі бірімен-бірі тұтас, тығыз байланысы бар құбылыстар. 

Тілімізде орын таппаған, нақты атауы жоқ ұғымдар мен құбылыстар өмірде де 

жоқ. Әрбір зат пен құбылыс пайда болардан бұрын алдымен тілімізге енуі керек. 

Олай болатын болса, тіл мәселесі ең алдымен философия ғылымының мәселесі 

болып табылады. Осы себепті болар ғұлама тілтанушы В. Фон Гумбольдт 

тілтануды «азаматтық философиялық тарихымен» тікелей байланыстыруға 

шақырса, М.Мюллер оны «қатып қалған философия» деп түсінген екен. 

Тіл – тек қана мыңдаған жылдар бойы үзілмей келе жатқан тарихи үдерістің 

нәтижесі ғана емес, сол тарихты жасайтын үдерістің өзі. Жоғарыда аталған 

Гумбольдт тіл белгілі бір істің (ergon) жемісі емес, сол істің (energeia) өзі болып 

табылады деген екен. Әлемдегі әрбір тіл – «халықтың шынайы рухын, тарихын» 

танытатын, паш ететін, дамылсыз және мәңгі шыңдалатын, дамитын жүйе деп 

түсіну керек дейді ол. Бүл ойды герменевтиканың негізін қалаған философ 

Гадамер «тіл – жалпы таным дегеннің барлығын іске асатын әмбебап орта» деп 

таратады. Немістің тіл танушысы Х.Г. К. фон дер Габеленц «тіл – менің әлемге 

қарайтын рухани көзім» депті. Вильгельм фон Гумбольдт тіл қалған, өлі өнім 

(Erzeugtes) деп қаруға болмайды, оны тек аяғы жоқ жасампаз үдеріс (Erzeugung), 

рухымыздың көзі, қуаты деп тану, түсіну қажет дейді. Оның осы ойын 



84 
 

неогумбольдшіл ілімді қалыптастырған шәкірті Л.Вайсгербер «тіл – 

дүниеқұрудың (микросоздание) өзі» деп дамытып келеді. [1; 3-4б]  

 Халықтың тілі – оның рухы, халықтың рухы – оның тілі, бұлардан басқа 

осындай шендесетінді табу қиын (В. фон Гумбольдт). 

Адамзаттың интеллектуалдық дамуының ең айшықты және дәл көрсеткіші 

оның тілі болып табылады (Н. И. Конрад). 

Тіл біздің еліміздің бейнесіне әсер етеді (Ю. И. Караулов) 

Тіл де сана сияқты көне; тіл дегеніміз практикалық, өзге адамдар үшін де, 

тек сонымен менің өзім үшін де өмір сүретін нағыз сана» деп жазған еді К. Маркс 

пен Ф. Энгельс өздерінің белгілі «Неміс идеологиясында». 

Осы ой-тұжырмдарды қорытындылап өтетін болсақ, әр халықтың тілі – 

оның ең негізгі тірегі мен бір елді басқаратын тетігі деп айтсақ қателеспеген 

болармыз. Өйткені қазақ ағартушысы А.Байтұрсынов: «Өз тілімен сөйлескен, өз 

тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. 

Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі. 

Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын 

дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады», - деген болатын. 

Сондықтан да тіліміздің дамуы мен оның құрып жоғалмуына әсіресе қоғамның 

жас буынды өкілдері атсалысуы керек.  

«Мәдениет» деген терминді бұрын қоғамның оқу-білім, ғылым, өнері тағы 

басқа рухани табыстарының жинтығы деп қана түсінетінбіз. Бұл күнде 

мәдениеттің, әсіресе социалистік мәдениеттің әр алуан салаларына, мазмұнына 

ерекше өң кіріп, қарқыны даму жолына түсумен қатар «мәдениет» деген сөздің 

де ұғымы барынша кеңейіп отыр. Белгілі білім, шаруашылық, басқа да іс-

әрекеттерді игеру дәрежесін меңгеру үшін де, дақылдарды, өсімдікті өсіру 

шараларын да, биология, микроорганизмдер мен тканьдарды өсіру де 

«мәдениет» сөзінің қатысымен айтылатын болды.[2; 10б] 

Мәдениет пен тілдің бір-біріне тигізер әсеріне келер болсақ, жеке кісінің 

мәдениеттілігі қоғамда алатын орнымен, білім дәрежесімен, өнеге 

қанықтығымен өлшеніледі. Оқымысты, мәдениетті кісінің білім, ғылым, өнер 

дәрежесі ғана биік болмайды, солармен қатар оның жүріс-тұрысы, басқалармен 

қарым-қатынасы, әсіресе тіл жұмсау дағдысы ерекше болады.  

Тіл мәдениеті ұғымына көптеген тілші ғалымдар тарапынан анықтамалар 

берілген. М.Балақаев өз ойын былайша көрсетеді: «Тіл мәдениеті дегеніміз – 

тілдік тәсілдердің ширау, жетілу дәрежесі. Сонымен қатар, ол тіл жұмсаудағы 

ізеттілік, сауаттылық қана емес, тілдің тәсілдерді, фонетикалық, орфографиялық, 

морфологиялық, синтаксистік, стильдік құбылыстарды ұқыпты, дұрыс қолдану 

дағдысы» [2:17б] 

«Тіл мәдениеті дегеніміз – сөйлеудегі, жазудағы сыпайылық, ізеттілік қана 

емес, сонымен қатар айқын ойлылық, сөзді дәл айыру шеберлігі, сөйлеу өнеріне 

шыныққандық», деп анықтама береді Н. Уәлиев өзінің «Сөз мәдениеті» атты 

еңбегінде.[3; 7б] 

Ал, тілші-ғалым Рабиға Сыздықова: «Тіл мәдениеті дегеніміз – сөздерді 

дұрыс орнымен қолдану (лексикалық), дұрыс құрастыру (синтаксистік), дұрыс 
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қиюластыру (морфологиялық), дұрыс дыбыстау (орфоэпиялық), сауатты жазу 

(орфографиялық), тілді әсерлі етіп жұмсау (лингвостилистикалық) нормаларын 

ұстану, орнықтыру, жетілдіру», - дейді[4, 24-25 б]. 

Ал ендеше, тіл мәдениетіне жастардың тигізер әсері, жастардың тіл 

мәдениетіне деген көзқарастары, тілдің дамуына қосар үлесі, жалпы алғанда 

жастар тілінің мәдениетіне келіп тоқталайық. 

Жастар — бұл мемлекеттің негізгі тірегі болып табылатын, болашақта ел 

басқаратын ұрпақ өкілдері. «Қазіргі еліміздің болашағы жастардың қолында»-, 

деп айтатыны да сондықтан болар. Жастардың мәдениеті олардың жүріс-тұрысы, 

алған білімі, сөйлеу мәнерімен өлшенеді. Жастар тілінің мәдениеті – орта 

буынды адамдардың сөйлеу мен жазудағы жіберген қателіктеріне байланысты 

көрініп отыратын мәдениеттің бір түрі деп қарастырсақ болады. Бүгінде жастар 

арасында жазуда не болмаса ауызша қарым-қатыната жіберілетін тілдік 

қателіктер көптеп орын алып жатыр. Ол қателіктерді ең біріншіден әлеуметтік 

желілерде (Watssap, Instagram, Вконтакте, Однаклассники, Twitter, т.с.с) орын 

алып жатыр. Міне, осыдан келіп адамдар арасындағы қарым-қатынаста да яғни 

сөйлеу мәдениетінде қазақ тілі пәнінің ережелерін білмегендіктен қателіктер 

кетіп жатқанын байқап жатырмыз. Дұрыс жазу (орфография), дұрыс айту 

(орфоэпия) заңдылықтарын сақтамай келеді. Тек қана осы қателіктер емес, бұл 

қателерден бөлек тағы да өрескел, ерсі көрінетіндері де бар. Оларға тоқтала 

кететін болсақ: 

 Қазақ тіліндегі әріптердің қолданылу ережелеріндегі қателіктер; 

 Пунктуациялық белгілердің дұрыс қойылуы;  

 Тұрпайы, жаргон, сленг сөздер; 

 Стильдік қателіктер; 

 Тілдің шұбарланыуы; 

Қазақ тіліндегі әріптердің қолдану ережелеріндегі қателіктерге, қазақтың 

төл әріптерін ә, і, ң, ғ, ү, ұ, қ, ө, һ қолданбауы қазірде әлеуметтік желілерде ғана 

емес ауызша қарым-қатынаста да орын алып жатыр. «ә» әріпінің орнына «а» 

әріпін, «і»-нің орнына «и», «ң»орнына «н», (ғ-г, ү,ұ-у, қ-к, ө-о, һ-к,х) әріптерін 

орыс әріптерінің орнын ауыстырып жүрген жастар қатары өте көп. Мысалы: 

әдемі-адеми, сезім- сезим, аң-ан, ұзақ-узак, үлкен-улкен, қазақ-казак, Жауһар-

Жаукар,Жаухар деп қалай жазса солай айтуды да әдетке айналдырып барады. 

Бұл ә, дегеннен-ақ көріп тұрғандарыңыздай қазақ тілінің жоғалуына түркі болып 

тұрғанын байқаймыз. Жастар қоғамында мұндай мәселелер назардан тыс қалып 

бара жатқан секілді. Қазақ өзінің кім екенін ұмытуға жақын болып бара жатыр.  

Қазіргі таңда БАҚ-тар мен қоғамдық ортада «сленг» деген термин 

қалыптасып келеді. Ол термин ағылшын тілінен алынған. Ағылшын тілінде 

«сленг» термині «жаргон сөздер» деген мағынаны білдіреді. Жастар арасындағы 

сленгі (жаргон) сөздерге қазірде мынадай сөздерді жатқыза аламыз: 

«шатырымды ашпа», «құлақтан тепті», «лапша ілді», «қоянның суретін салып 

кетті», «базар жоқ», т.с.с сөз тіркестер бүгінде күнделікті қарым-қатынастын 

көркі ретінде қалыптасып келеді. Осы тіркесті сөздер де жастар тіліндегі 

мәдениетсіздіктің белгісі болып табылады. Шындығында сленгі сөздерді жастар 
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ғана емес сонымен қоса орта жастағы аға-әпкелеріміз де осындай тіркесті 

сөздерді өз сөз қолданыстарында қолданып жүр. Алдыңғы арба қайда барса, 

соңғы арба соңғы арба сонда барады демекші, қазақ тілін қайта оқыту жүйесін 

үлкендерден бастаған жөн болмақ деп ойлаймын.  

Болашақта өзіңді көргің келсе – тіліңді түзе, Тарихыңды білгің келсе – 

жолыңды күзе. Бұл сөзді айтып отырғанымыздың себебі, бізге яғни жастар 

қоғамына сеніп артып отырған мемлекетіміздің сенімін жоғалпай барлық жастар 

бір кісідей қазақ тілінің дамуына үлес қосар болсақ, бірлігімізді ғана емес 

өзімізді рухани жағынан болсын көтере алатын халық болар едік. 

Тіл – әр ұлттың келешегі мен ертеңі. Тілі бай елдің, өзі де бай. Жалғыз ана 

тіліміздің рухани мәденилігін жоғалтпай, арыстандай айбатты елдердің 

қатарында, «Мен, қазақпын, қазақтың ұланымын» -, деп, сескенбей айта алатын 

дәрежеден түспейік. Тілімізді, рухани-мәдени байлығымызды сақтасақ, болашақ 

- біздің иелігімізде. 
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ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: АҒАРТУШЫЛЫҚ 

ЖӘНЕ АҚЫН-ЖЫРАУЛАРДЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАРЫ 

 

Ұлттық философия-халықтың өзін-өзі тұрақтандыратын және оның барлық 

әрекеттеріне негіздеме беретін, оның асқақ мұраттарын қалыптастыратын 

рухани ізденіс аймағы. Ұлтымыздың философиясын, дүниетанымын 

зерделеудегі басты мәселе біздің өскелең ұрпаққа басқа елдермен терезесі тең 

барлық рухани қорды жинадық па, жинамадық па деген сұраққа барып тіреледі. 

Адамзат қол жеткізген ғылыми-техникалық жаңалықтардың нәтижесінде 

елдердің арасындағы қарым-қатынас тез өрбіп, күн өткен сайын кеңейіп келе 

жатыр. Бұрындағы ұшы-қиыры жоқтай болып көрінетін үлкен әлем бүгінгі 

коммуникация құралдарының күрделенуі арқасында бір ауылдай кішігірім 

болып қалған сияқты. Осы заман талабы философиялық мұраны да кең тұрғыдан 

қарастыруды қажет етеді, өйткені бүгінгі халықаралық байланыстар, бүгінгі 

мәдени сұхбат деңгейі томаға-тұйыққа жол бермесі хақ. Сондықтан да мәдени 

қор жасау өз халқымыздың қолда бар мәдени мұрасы мен рухани игіліктерін 
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сақтап, оны жаңғыртумен шектелмесе керек. Рухани дүниемізді байытуда бүкіл 

әлемдік алдыңғы қатарлы, озық ой үлгілерінің тәржімаланып,жалпы жұрттың 

қолына жеткізу ісі аса маңызды да жауапкершілікті бастама екендігі сөзсіз. 

Онсыз біз ұлттық философиямызды өрелі өркениеттілікке бас бұрғанын іс 

жүзінде емес, тек сөз жүзінде ғана көрсетіп қойған болар едік. 

Қазақ философиясының ерекшеліктеріне тоқталудан бұрын, жалпы 

«философия деген не?» деген мәселені анықтап алайық. Философия ежелгі грек 

ойшылдары дәуірінен бері «даналыққа құштарлық» деп анықталып келгендігі 

белгілі. Алайда философияның кең танымал осы ұғымынан өзге түсініктері де 

тарихи-философиялық еңбектерде молынан ұшырасады. Мысалы, Платон «... 

геометрия және басқа философиялар» деген сөздерінде философия ұғымын 

«ғылым» сөзінің мағынасына жақын қолданады. Оның айтуынша Сократ 

«философия» терминін даналыққа құштарлыққа, ақиқатқа жетуге деген 

құмарлықты белгілеу ретінде пайдаланған. Ал Аристотельдің шәкірттері болса, 

болмыстың іргелі негіздерін айқындауға мүмкіндік беретін жалпылама ғылым 

ретінде бұл «бастапқы философияны» метафизика деп атады. 

Философиялық ойы бойынша, негізінен алғанда, Жаңа дәуірге-машиналық 

индустрия пайда болғанға дейін қазақ жеріндегі ең тиімді шаруашылық формасы 

көшпелі мал шаруашылығы болды. Сондықтан біздің арғы бабаларымыз 

мыңдаған жылдардың шебінде осы іспен айналысты. Ол, біріншіден, табиғатқа 

бас иуді, оған табынуды талап етті – қазақ халқы басқа да Шығыс халықтары 

сияқты ешқашанда табиғаттың патшасы болу, оны өз еркіне сай етіп қайта 

өзгерту мақсатын өз алдына қойған жоқ. Сондықтан ежелден қазақ халқының 

қазіргі тілмен айтқанда экологиялық санасы биік еді, оған тән саяси формалар-

соғыс демократиясы, әрі кеткенде, алғашқы феодалдық қарым-қатынастар, 

дамыған феодализм қазақ жерінде ешқашанда болған жоқ, ол көшпелілік 

шаруашылық формасының табиғатынан шығады. 

Екіншіден, қазақ философиясында онтологиялық (болмыс) және 

гносологиялық (дүниетаным) мәселелерден гөрі адам мәселесіне көбірек көңіл 

бөледі.  

Үшіншіден, адам мәселесі, қазіргі тілмен айтқанда, көбіне экзистенциялық 

тұрғыдан қаралады және ол көшпелілік өмір туған жерінің ұлан-ғайыр уақыт пен 

кеңістік әлемінде жалпы дүние болмысын барынша бауырластығын сену 

көркемдік таным игілігінің маңызды бір шарты болып табылады. Кешегі мен 

бүгіннің бәрін аялап, адамзат ұрпағының бір-бірімен сабақтастастырып 

жатқанын жоққа шығара алмаймыз. Бұл дүние – нақты құбылыс пен 

бауырластығынан туатын шындық. 

Төртіншіден, көшпелі халықтың арасында әлеуметтік айырмашылықтар аз 

болғандықтан теңдікке негізделген әлеуметтілік құндылығы. Сондықтан да 

бүгінгі таңда жүріп жатқан қайта әлеуметтік топталу – рестрафикация (аса 

байлар мен қатар кедей, қайыршылардың пайда болуы) адамдардың жан 

дүниесінде ауыр жарақаттар қалдыруда. 
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Бесіншіден, байлыққа жетуден гөрі ар-намысты жоғары ұстау, бұл да 

халықтың қанына терең сіңірген құндылық болып табылады. Онымен тығыз 

байланыста бар нәрсеге қанағат ету де қазаққа тән нәрсе. 

Алтыншыдан, ұжымдық мүдені жеке мүддеден гөрі жоғары ұстау – бұл да 

көшпелілік өмір салтынан шығатын құндылық. 

Жетіншіден, өне бойы көшіп-қону барысында неше түрлі қиындықтарды, 

қауіп-қатерді бастан кешуге тура келеді, ол ерлікті, батырлықты қасиет етуді 

талап етеді. Сондықтан беске келгеннен жылқының жалында ойнап, 14-15-ке 

келгенде батырлықты армандап, біздің бабаларымыздың көбі 20-25-інде елін 

аман сақтау жолында өмірлерін қия білген. Ұлы отан соғысында қазақ 

азаматтары осы ұлттық қасиетті бүкіл әлемге айқын көрсетті. Қазақ халқының 

дербестігін көтере алмай жүрген кейбір арам пиғылды саясаткерлер оны білуі 

қажет. 

Сегізіншіден, көшпелінің өмірі қысқа, өне бойы қауіп-қатерден, 

соғыстардан тұрғаннан кейін ол күннен-күнге өмірді бағалап өмірден алудан гөрі 

өмірдің ортасында болуды жаратқан. Әрбір күнді той-думанға айналдыру, өзін 

шешен сөзбен, даналықпен көрсете білу, неше түрлі сайыстарға қатысу, «бір 

сырлы, сегіз қырлы болу» бабаларымызға тән нәрсе болған. 

Тоғызыншыдан, дүниеге, басқа халыққа деген ашықтық, қиналғандарға 

риясыз қол ұшын беру – бұл да біздің халықтың керемет қасиеттерінің бірі. 

Оныншыдан, көшпелілердің негізі құндылықтарының бірі – ата-ана, 

үлкендерді сыйлауы. 

А. Қасабек қазақ философиясының басқа да бітімдік ерекшеліктеріне назар 

аударады. Ақындар мен жыраулар, саясаткерлер мен батырлар, хандар мен 

қолбасшылар, айтыскерлер мен ертекшілер, билер мен серілер-бәрі де өздері 

өмір сүрген заманның объективті құбылыстарын тілге тиек етіп, жалпы алғанда 

жоғарылай даму тенденциясы шеңберінде қазақ халқының қоғамдық, саяси, 

мәдени, сайып келгенде философиялық ойлау, деистік және пентеистік 

көзқарастар, адамгершілік, ізгілік, имандылық, зорлық-зомбылыққа қарсы 

күресу,хұқтың саяси және философиялық жақтары, мемлекет, қоғам, жеке адам 

мәні, тағы басқалар еді. 

XV-XVIII ғасырлардағы қазақ руханятындағы жыраулық дәстүрі, XIX 

ғасырдағы ақын-жыраулық стильмен және ағартушылық идеялармен жалғасын 

тапты. Олар ұстанған бағыт-бағдарына, дүниетаным ерекшеліктеріне, ойларын 

пайымдап жеткізу үрдістеріне қарай былайша топталады: Ыбырай, Шоқан, Абай 

сынды «қазақ ағартушылары» деп аталған ойшылдарымыз Ресей мен Еуропаның 

мәдениетінің озық жақтарына аударды, ділі мен психологиясын да сол бағытқа 

бұрып, ұлттық құндылықтарды да қатар алып жүруге тырысты. Екінші бір бағыт, 

ресейлік отаршылдық саясатпен күрескерлік бағдар ұстанды, тіпті өздері де 

идеялық жағынан ғана емес, қару ұстап оған белсене араласты. Ұлтты 

рухтандырып, өзінің идеяларын осы бағытқа ғана арнаған. Мәселен, 

М. Өтемісұлының шығармаларын « күрескерлік рух толғаулары» деп атауға 

болады. Үшінші бір бағыт – бұрын сарай ақындары деп аталып жүрген, болыстар 

мен хандардың төңірегіне топтасып, солардың саяси-әлеуметтік ұстанымдарын 
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таратушы, іске асырушы, қазіргіше айтқанда идеологтары, келісімпаздық пен 

елдегі бейбітшілікті жақтаушылар болды. Төртінші бір бағыт «зар заман» 

ақындары деп аталған ойшылдар. Олар тек Ресей отаршылдығы ғана емес, 

еуропалық дәстүрлердің бізге жат құндылықтарына да іштей психологиялық, 

иделогиялық қарсылық көрсетумен өз идеяларын еркін таратады, әрі ұлттық 

құндылықтарды сақтауды өздерінің орталық түсініктеріне айналдырады. Бұлар 

өз идеяларын іске асыратын практиктер емес, көп жағдайда сары 

уайымшылдыққа бет бұрады, барлық ұғымды заманның объективті ағымы деп 

түсіндіреді. «Зар заман ақындары» деп аталуы осы себептен туындаған. Бірақ 

бұлардың тағы бір ерекшелігі – футурологиялық (қоғамның келешектегі даму 

бағытын болжау ілімі) болжам жасауда батыл ұстанымдарын еркін жеткізуі, 

болашақ қоғам туралы толғану. Осы болжамдардың бүгінгі күнге сәйкес 

келгендігін уақыт ағымы көрсетіп береді. Дулат, Шортанбай, Әбубәкір, Мұрат 

сынды ойшылдар осы көзқарастың көрнекті өкілдері ретінде танымал тұлғалар. 

Зар заман ақындарының пессимистік бағытта өрбуінің негізгі себебі-

отаршыдықтың зардаптарын мәлімдеу, ұлттық құндылықтар жүйесіне, 

халқымыздың дәстүрлері мен сенімдеріне мүлде жат жағымсыз салттардың 

енуіне қарсылығы, көшпелі өркениеттің тәмамдалуы дәстүр мен салттың 

ережелік, заңдылық үлгісінен ажырай бастауы, тарихилықтың сақталмай бара 

жатқандығын баса көрсету т.б. сыйып келгенде, ұлт тағдыры мен болашағы 

мәселесіне ойысты. Мәселен, Шортанбай Қанайұлының:  

Әзірет қонған Қаратау, 

Аса алмаған онан жау.  

Болмаған онда қанталау, 

Ел соқпағы даңғыл жол. 

«Қасымның қасқа жолы» екен», [1] – деп пайымдаған ой толғаулары 

осының үлгісі. Ол орыс отаршылдығын айыптайды, халқының еркіндігі мен 

азаттығын тежеп тұрған басты күшті көрсете отырып, оған өзінің шынайы 

бағасын береді, осындай аласапыран заманды ол «ақыр заманның» бір көрінісі 

ретінде немесе одан кем түспейтін кері кету ретінде түйсінеді. Бұндай дәуірдің 

туатындығын алдын-ала сезбегенді, болашақ туралы нақты болжаулардың 

болмағандығын, қауіп-қатерді алыстан аңдамағанын да өкінішпен жырлайды, 

халқына былайша үндеу тастайды:  

Күнбатысқа көз салмай, 

Күншығысты еске алмай, 

Бізді алатын жау жоқ деп, 

Алды-артыңды байқамай,  

«Маған не бар» дескенсің [ 2]. 

Демек, бүгінгі таңда да ұлттық руханиятымызға тереңдей еніп, оны зерделеу 

мен қайта жаңғырту қолға алынып отырғаншақта би-шешендер мектебінен алар 

тағылым мол. Қазақ философиясындағы ағартушылық пен ақындық 

философиясы түркілік рухтың еркіндігі мен кеңдігі дала қазағын қала 

шеңберінде ұстаумен үнемі үндеме бермейді, байырғы қазақы адамның 

«даламен» тұтастығы оны белгілі бір заңдылықтар аясына сыйғызады. 
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ҚАЛИХАН ЫСҚАҚ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ «ӨМІР» КОНЦЕПТІСІ 
 
Қазіргі уақытта ғылым саласында белсенді түрде енген ұғымдардың бірі – 

концепт термині. Концепт ұлттық болмысқа негізделген ұжымдық және 
тұлғалық санадағы ақпараттар бірлігі ретінде танымдық лингвистиканың басты 
ұғымы болып табылады. Концептілерді зерттеу мен зерделеу белгілі бір ұлттың 
тілі мен ділін, жан дүниесін жақсы түсінуге, сол ұлттың әлемдік сипатын көзбен 
көруге үлкен мүмкіндік береді. 

Концепт ұғымының айқындайтын мәселесі жеке бір адамдардан бастап, 
бүкіл бір ұлттың дүниетанымдық ерекшеліктерін анықтауда маңызды рөл 
атқарады. Ұлттың таным-түсінігін, мәдени болмысын танытатын ұғымдарды 
мәдени концепт ретінде когнитвті тұрғыда қарастырған жөн. Тілші ғалым 
Б.Нұрдәулетова: «Концепт – индивидтің, тілдік ұжымның дүние, жаратылыс, 
оның түрліше заттары мен құбылыстары туралы өмір тәжірибесі, білімдік аясы 
негізінде, өзі өмір сүретін әлеуметтік ортаның мәдениетінен қабылдап, 
қалыптастырған танымдық, білімдік жүйесі», - деген анықтама берген [1, 59б.]. 
Ал Б.Тілеубердиев концепт сөздерді, олардың мәні мен мағынасын түсіну жеке 
адамнан бастау алып, қоғамдық таптар мен тұтас бір ұлттың ой-өрісі, 
дүниетанымы жайында ақпарат беретіндігін баса көрсетеді [2, 88б.]. 

Тіл – ұлттың айнасы, сондықтан сол ұлттың тілі көркем шығармаларында 
көрініс тауып отырады, сол ұлттың болмысын, дүниетанымын, мәдениетін 
бейнелейді. Жазушы шығармаларындағы концептілерді талдау оның өмірге 
деген көзқарасын, әлем, дүние жайлы түсініктерін анықтайды. «Өмір» ұғымы- 
қаламгер Қалихан Ысқақ үшін өте қасиетті ұғым. Біз жазушының көркем 
шығармаларын оқи отырып көз жеткізе аламыз. Осы орайда мен Қалихан Ысқақ 
шығармаларындағы «өмір» макроконцептісін талдауды жөн көрдік.  

Адам баласының өткен өмірі – ол бақытты балалық шағы. Жазушы «Тұйық» 
романында: «...Ай қырқаға барып құлады. Аспан күмбезі жарты шекесінен қақ 
айырылып, іріген сүттің бетіндегі ақ шандыр көбіктей кіреукеленіп барып семді 
де, қара көк тұңғиықта іркіліп Құсжолы ғана қалды. Жетіқарақшының сүйір басы 
шығыс көкжиекке сұғына кеп тоқтаған екен, мезгіл түн ортасынан ауса керек. 
Сүзіліп аспанға қарағандықтан ба, тоқал там шыр айналып, жер көшіп бара 
жатқандай болды. Қоңыр күздің осынау бір мақпал түнін, тұнық аспанын 
сағынып қалыпты. Ол өзінің алыстап кеткен шағына, балалық шағында 
көкірегіне жаттап алған дәп осы туған ауылдың дәп осы мақпал түні мен тұнық 
аспанына ойша қайтып оралды, өзінің бүгінгі қырық жасын сызып тастап, елес 
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боп кеткен өкініші мол, қызығы кем өткен өміріне – ымырт дүниесіне шомды. 
Ымырт ішінен алдымен шап-шағыр мұздай көгеріп көктен телмірген Алтайдың 
шың-құздары жүзіп шықты, жасауылдай қарақұрым боп самсаған мынау іргедегі 
тылсым орман, орман тұйығындағы кең дүниеден орын таппағандай сығылысып 
келіп бытқылға тығылған шағын ауыл, шағын ауылға сыйыса алмай бірінің есігі 
құбылағы, бірі түстікке теріс бағынып томсарып жататын бір атаның елу шақты 
түтіні...» [3, 19б.], - деп туған ауылында өткен елес боп қалған тәтті балалық 
шағын суреттейді. Шыжығы мен қызығы кем өткен өміріне – ымырт дүниесіне 
ойы ауды. Адам баласының өткен өмірі бақытты балалық шағы екеніне көзіміз 
жетеді. 

Өмір – жақсылығы мен жамандығы қатар жүретін дүние. Жаман болмаса, 
жақсыны да тани алмас. Бұл қара сөздің хас шебері Қалихан Ысқақтың «Тұйық» 
романында: «Уақыты жетсе бұл фәниде тозбайтын дүние бар ма? Диірмен екеш 
диірменді қойып, арқа еті арса, борбай еті борша боп жүріп осыны тұрғызған 
кешегі Тәжімұраттың да сүйегінен қына шығып, есімі де ұмыт болып барады...  

...Бір мініп қайтар көлікке, бір жаз сауынға зәру болған жұрт Тәжімұратқа 
келіп телміретін де, майына білегінің күшін, бетінің арын ұсынатын. Колхоздан 
ел қатарлы еңбеккүн алам деп те әуре болған емес, ер қосып шана иіп, қыл аяғы 
бір ат тағалап берсе де, ақы-пұлын қолма-қол қамбадан түсер бір қадақ болса да 
тіске тиер дәнмен өлшейтін. Тек қара жер естімесін, осы диірменге бір дорба 
бидайын арқалап келген қатын-қалаш, бала-шағадан бір уыс кеусен түсірмесе 
намазы қаза кеткендей болушы еді... Иә, кейде жұрт жақсының бетіндегі 
тыртығын көрмей, жаманның жабулы жыртығын көргісі келеді; шетінен дана 
болса бұл елдің езі кім, өмірдің сынын бұзғанмен, мініп толтыратын 
Тәжімұраттар да керек екен-ау бұл жарық дүниеге... Жаман болмаса, жақсыны 
қайдан таңырсың...» [3, 24-25б.],-деп, уақыты жеткенде барлық нәрсе тозатынын 
суреттейді. Сонымен қатар жақсы адам бойындағы қасиеттерді саралай келіп, 
жұрттың сол қасиеттерді жаман адам арқылы тани алатынын баса айтады. 
Мұндағы фәни, дүние, жарық дүние, т.б. ұғымдар «өмір» макроконцептісін 
сипаттайды. 

Өмір – қызығы мен тауқыметі бар адамзаттың күйбең тірлігі. Ол жазушы 
Қалихан Ысқақтың «Тұйық» романында: «Тамағым сау, қол-аяғым бүтін мен 
мылқауды алмаған әскер сені қайтсін? Бірақ, маған қарағанда сенің бір үмітің 
артық қой, балақай. Өмірдің қызығы мен тауқыметіне жеткенше қиялыңды 
талшық етесің. Мен бейбақ арманымды да тауысып алған жоқпын ба?..» Арман 
таусылса құмарлық сөніп, тірліктің күнкөріс күйбеңі қалған соң өмірдің қызығы 
да қожырайды екен-ау. Өз басын сауын идіру үшін сабан тығып тұзға тастаған 
тұлыптай бос кеуекке балаушы еді, енді байқаса мұның да жарайтын орны, 
жартыкеш болса да жұртқа қажеті бар ма қалай?..» [3, 59б.],-деп, бұл дүниеде 
адамзат баласы өмірдің қызығы мен шыжығынажеткенше қиялың талшық еткені 
баяндалады. Адам үшін бұл жалғанның мәні арман екені айтыла келе, ол 
таусылса өмірге деген құмарлықтың сөнетін суреттейді. Мұндағы өмірдің 
қызығы, тірлік, т.б. ұғымдар «өмір» макроконцептісінің мәнін ашып тұр. 

Өмір – жарық дүниенің саңылауының сәулесі. «Тұйық» романында: «Қырау 
басқан соқыр терезенің ала бұлдыр әйнегі тыстағы жарық дүниенің саңылауына 
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әдейі қойылған сүзгідей сараң сәуле шаша бастапты. Қажымұрат ояу екен, екі 
алақанын айқастыра жастанып, тас төбеге қадалған күйі ойға шомған. Жігіттің 
төресіне ғана лайық сымбатты жүзі жүдеу тартып, екі ұрты солып, сақал-шашы 
өскен соң жоталы қыр мұрыны ұйқы-тұйқы бет аузына үйлеспей қалған сияқты. 
Бұл үйде Зылиха бар ма, жоқ па, аңғаратын емес, әйтеуір беймағлұм дүниенің 
тұңғиығында бейберекет жүзіп, белгісіз қиялдың ұшығын іздегендей меңіреу де 
сіресіп жатыр» [3, 85б.],-деп өмірінде көргені мол адамның жарық дүниенің әр 
сәтіне қуанатыны суреттеледі. Жазушы жарық дүние, сәуле, беймағлұм дүние, 
т.б. тіркестерді қолдана отырып, «өмір» концептісінің мәнін ашып көрсеткендей. 

Өмір – адам баласы үшін қымбат дүние. Бұл сөз зергері Қалихан Ысқақтың 
«Тұйық» романында былайша суреттелген: «Жарық дүниенің қымбат екенін 
Қажымұрат тысқа шыққанда білді, таңғы таза ауа сарайын сары тосаптай осып 
түсті де, қырқадан енді ғана иек артқан күн кірпігі жанарын жасқа толтырып, 
аула ортасында мас болғандай мең-зең тұрып қалды. Қар қылауынан шашыраған 
қылтанақ сағым балға астынан жамыраған қызыл темірдің ұшқынындай өткір 
екен. Есік алдындағы текшелеп үйген отын жаңқасына тізе бүкті» [3, 87б.],-деп, 
бұл жарық дүниенің таңғы таза ауаны сезген адамның күйі арқылы көрсетеді.  

«Бойы сергіп қалған екен. Қарақұсынан кеміріп төбе құйқасын удай 
ашытқан әлгіндегі бір құрысқақ шаншу да құрсауын босатқан тәрізді. Қабағы да 
ашылып, жаны жайлауға шыққандай дүние бірте-бірте жадырай бастады. 
Қажыр-қайрат құйылғандай қаны тасып, тұла бойын дуылдатып жалын 
шарпығандай болды» [3, 88б.],-деп, жалғанда адамға жарық дүниенің жадыраған 
күйінен артық қымбат еш нәрсе жоқ екені суреттеледі.  

Өмір – азабы да, арманы да жоқ тұрмысты аңсаған адамның үміті. Бұл 
«Тұйық» романында: «Қазір де көңілімен Семейдің қиқы-жиқы көп көшелерін 
аралап, Затондағы купецтің көк дарбазалы атам заманғы ағаш үйіне кеп тоқтаған 
еді, жүгіре шыққан әкені де, аймалаған әниін де көре алған жоқ, әйтеуір алыстан 
бұлдыраған көлеңке сияқты, бет-жүздерін де анықтап елестете алмады. Елестете 
алмағанына да өкінген жоқ. Жүз шайысып, көңіл қалдырысқандай реніш болмаса 
да, тең-құрбысынан кем қалып, қамығып көрмесе де, ата-ананың бауырында 
өткізген сол бір балалық шақ тым суытып, тым алыстап, бүгінде біржола өшуге 
айналған екен. Егер Төремұратпен кездеспесе мынау Алтайды көрер ме еді, 
көрмес пе еді? Бұл дүниеде «Мұрат» деген колхоздың бар-жоғын кім біліпті? 
Азабы да, арманы да жоқ тоқмейіл тұрмыс кешкенше келер күннің үмітімен өмір 
сүргенге не жетсін. Сірә, адамның қысқа ғұмырындағы ең бір қимас нәрсесі осы 
үміт болса керек. Зылиха өзін бақытты адамның санатына қосты да, өз тірлігін 
өткен күннің бар қызығынан артық санады» [38, 95б.],-деп, жазушы мына 
дүниеде адам баласы келер күнге үміт артып, өткен өміріне өкініш қалдырмай 
өмір ғұмыр кешуден асқан бақыт жоқ деп суреттейді. Балалық шақ, қысқа ғұмыр, 
дүние, т.б. ұғымдар «өмір» концептісін сипаттайды. 

Өмір – жалғыз адамның қияметі. Жалғыздықтан адам ойға беріледі, 
қиналады. Жазушы мұны «Тұйық» романында: «Жалғыз адамға жалғанның ең 
қиыны ермек табылмайды екен. Одан соңғы қиямет – ой қажауы. Қажымұрат 
керуенннің басына сан рет шығып, көліктердің қамыт-сайманынсан дүркін 
тексеріп келді. Басқан ізіңе қарай берсең бас та айналатын көрінеді. Ақыры аяқ 
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суытпақ боп соңғы шанаға жантайып еді, қайтып тұрғысы келмеді. Жіліншігі 
сырқырап, тұла бойы зіл тартқан сияқты. Шаңырақ мүйіз пар өгіздің ырғалаң-
ырғалаң жүрісі, толқында лықсыған қайықтай изең-изең шұлғыған шана 
шаршаған жігітті шала мас қып маужырата бастады» [3, 114б.],- деп, мына 
жалғанда жақсылығы мен жаман қатар орын алатындықтан, адам баласы өмірдің 
түрлі қияметіне төтеп беруі тиіс екенін суреттейді. Сол қияметтің қиыны деп ой 
қажауын ашып көрсетеді.  

Өмір – көпке көмек көрсетер тірлік ету. Қандай қиын заман болмасын әр 
адамның баласы ауыр жұмыстар жасап, жұртқа қол ұшын созса, одан асқан 
бақыт жоқ. Мұны «Тұйық» романында: «Жырықтың мұзға отырғызғанын білсе 
де көзбен көріп, қолмен ұстамаған соң Қажымұрат мойнына қойып бере алмады. 
Жарты жылдай торлы терезенің дәмін татып, әйтеуір, сәтін салғанда, ісі ақталды 
да, он үшінші шахтаға қайтып оралған, бірақ онда да тұрақтап көп жүрген жоқ, 
күндердің күнінде түнгі сменаға шыққан Жырық карьерден қайтпай қалды да, 
сүйегін тас қорымның астынан тауып алған жұрт оны апатқа ұшырады деп 
жорысты, ал Қажымұрат талай жылдан қолы үйреніп, достасып кеткен кен 
бұрғысымен қоштасуға мәжбүр болды. Майданға барамын деген әрекетінен 
ештеңе өнбеді, ағайынды тапқандағы беті осы. Мұндағы татар дәмі де ащылау 
ма қалай?.. Тәйірі, пешенеңе жазғаны осы болса, дәмге өкпелейтін не тұр? Көпке 
үйреніп қалған басы тыныш тірлікке отыға ламай жүргені де, әйтпесе дені сау 
адамға осыдан артық өмірдің рахаты бар ма?.. Үйде бол, түзде бол, әйтеуір қарап 
отырмайсың, әр нәрсенің кемтігін өзің толтырып, келісімінде өзің пішесің, қан 
майданның үскіріп тұрғаны анау, қам көңіл жұрттың жүзін көргенде қара бастың 
қамын ойлауға мұрсат та жоқ» [3, 117б.],-деп, жазушы ұлтымыздың басында 
өткен сонау қиын заматты күндерде қара бастың қамын ойламай, көпке 
көмектесіп, еңбек ету өмірдің рахаты деп білген.  

Қорытындылай келгенде, Қалихан Ысқақ шығармаларының біразында 
«өмір» макроконцептісі ұшырасады. Бұл Қалихан Ысқақ шығармаларында «өмір 
– жақсылығы мен жамандығы қатар жүретін дүние», «өмір – адам баласы үшін 
қымбат дүние», «өмір – азабы да, арманы да жоқ тұрмысты аңсаған адамның 
үміті» т.б. сияқты ұғымдар арқылы көрініс табылып суреттеліп отырған. Бұл 
концепті жазушының ішкі жан дүниесімен астасып жатыр. Мұнда нәзік 
психологизм, өмірге деген жазушының көзқарасы, сүйіспеншілігі, нәзік сезімі, 
өзіндік көзқарасы, ішкі ой-толғанысы, дүниетанымы ашық аңғарылады. Сөз 
зергерінің шығармаларын оқи отырып, кез келген адам өмірін шексіз сүйгісі 
келетіндей. Қазақ көркем өнеріне өшпес таңба, өлмес туынды қалдырған 
Қалихан Ысқақ шығармашылығындағы «өмір» макроконцептісі толықтай өз 
шыңына жетті деуге болады.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Современная молодежь Казахстана – это принципиально новое поколение, 

которое выросло в кардинально новых условиях, в эпоху трудовых реформ в 

политике, экономике и социальной сфере. 

Воспитание патриота своей Родины во все времена является приоритетной 

задачей государства, а в настоящее время требует научного осмысления и 

выработки конкретной программы действий по созданию стройной системы 

патриотического воспитания детей и подростков в государственных 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования. 

Вопросами патриотического воспитания и культуры межнациональных 

отношений занимались многие ученые. Анализ существующих научных 

исследований показывает, что эта проблема, при преподавании дисциплин 

гуманитарного и естественного циклов рассмотрена в научной литературе в 

достаточной степени. Однако потенциал учебных уроков иностранного языка в 

воспитании патриотизма и культуры межнациональных отношений не получил 

всестороннего рассмотрения. Как следствие, учителя иностранного языка 

испытывают затруднения по реализации возможностей своего предмета в 

воспитании патриотизма и культуры межнационального общения. 

Современные подходы к вопросам сущности патриотического воспитания 

подрастающего поколения свидетельствует об остроте и актуальности данной 

проблемы. Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе - 

объективный, но не стихийный процесс. Патриотизм не заложен в генах, это не 

природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. 

Анализ педагогических трудов М.Е. Демеуовой [1], Н.А. Хайруллиной [2, 7], 

М.С. Джилкишиевой [3] и др., позволил определить, что понятие «казахстанский 

патриотизм» рассматривается учеными нашей страны как отношение граждан к 

своей Родине, выражающееся в готовности беречь и защищать ее. Это 

отношение к необъятным просторам страны, ее природным богатствам, 
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героическому и историческому прошлому, обычаям, традициям казахского 

народа. Казахстанский патриотизм включает в себя: чувство привязанности к 

тем местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к родному 

языку; заботу об интересах родины; проявление гражданских чувств и 

сохранение верности родине; гордость за ее социальные и культурные 

достижения; отстаивание ее свободы и независимости; уважительное отношение 

к историческому прошлому родины и унаследованным от него традициям; 

стремление посвящать свой труд, силы и способности расцвету родины. 

Важную роль в патриотическом воспитании и становлении человека играет 

школа. Иностранные языки занимают особое место среди других предметов 

школьной программы. В процессе изучения иностранного языка, в частности 

английского, у учащихся формируются навыки пользоваться чужим языком для 

получения новой и полезной информации. Коммуникативная направленность 

предмета способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, высоких 

нравственных качеств личности [4]. 

Наряду с ознакомлением с реалиями англоязычных стран изучаются 

государственные символы, история, география, культура Республики Казахстан 

средствами иностранного языка. Народная культура (традиции, обычаи, обряды, 

фольклор и т.п.) воспринимаются большей частью молодежи как анахронизм. 

Между тем именно этническая культура является цементирующим звеном 

социокультурной преемственности. В силу этого без этнокультурной 

самоидентификации невозможно формирование и развитие у подрастающего 

поколения глубоких позитивных чувств к истории, традициям своего народа и в 

конечном счете истинной любви к Отечеству. Нравственные и исторические 

начала неразделимы. Следовательно, формируя историческое сознание, мы 

одновременно укрепляем нравственные идеалы, патриотические чувства 

учащихся и любовь к нашей Родине.  

Народная педагогика представляет собой совокупность приемов и навыков, 

которые используются на протяжении многих веков в целях формирования 

личности. Использование воспитательно-образовательных возможностей 

средств народной педагогики, содержащихся в сказках, легендах, преданиях, 

пословицах, поговорках, песнях, загадках, считалках, поверьях, приметах, на 

уроках в общеобразовательной школе помогает школьникам найти свое место в 

современном поликультурном пространстве. «Средства народной педагогики 

отличаются широтой диапазона и разнообразием тематики. Они учат молодежь 

честности, порядочности и трудолюбию, учат ценить знания, стремиться к 

совершенству, любить Родину и народ, воспитывают в духе патриотизма и 

интернационализма» [5]. 

Также, эффективными формами воспитания патриотизма применительно к 

уроку английского языка являются знакомство с биографиями выдающихся 

ученых, писателей, общественных деятелей, оставивших глубокий след в 

патриотическом служении Родине, своему народу; с материалами о героическом 

прошлом страны, о его мужестве; приобретение и расширение знаний о родном 
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селе, городе; формирования у них потребности в овладении культурой 

межнациональных отношений [6, C.2]. 

Поэтому на уроках английского языка важно стремиться подбирать такой 

материал, из которого обучающиеся могли бы почерпнуть знания о традициях, 

быте, истории и людях своей страны и изучаемого языка, использовать такие 

упражнения, которые способствуют развитию у учащихся умений сопоставлять 

факты и делать выводы. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ МАҚАЛ-МӘТЕЛДІҢ 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 

 

Мақал-мәтелдер - ғасырлар шежіресі. Халықтың көрген білгенін, бастан 

кешкен оқиғаларынан корытқан ақыл-ойының жиынтығы, өмірде үнемі қайталап 

тұратын оқиғалармен, кұбылыстармен байланысты туған тоқсан ауыз сөздің 

тобықтай түйіні. Мақал-мәтелдердің 3 жақты қасиеті олардың тілдік құбылыс 

ретінде бөлек-бөлек зерттеуді қажет етеді. Мақал мен мәтелдер сөйлеу кезінде 

тыңнан жасалынбайды, даяр қалпында жұмсалады, құрамдары әрқашан тұрақты, 

мақал мен мәтелдер талай ғасырлардың жемісі, сондықтан әбден ой елегінен өтіп 

екшеленген, сөйтіп тұракталған оралымдар. Мақал мен мәтелдердің ішінде тура 

мағынасында ұғынылатындары да бар, яғни олардың мағыналары құрастырушы 

сөздердің мағаналарынан туады. Олардың тұрактылығы мағаналарының астарлы 

келетінінде емес, керісінше олардың даналық қортындылары болып келуінде. 

Мақал мен мәтелдер де әр турлі дәуірдегі нақты өмір шындығында, халыктың 

ерте кездегі ұғымына, ой - санасына сай келіп отырады. Ішкі лингвистикалық 
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және экстралингвистскалық даму заңдарына сәйкес белгілі бір макал мен 

мәтелдердің негізгі, тікелей мағынасы әр кез өзгеріп отырады. Мақал мен 

мәтелдердің туынды мағыналары фразеологиялық туынды мағыналарының 

қалыптасуы сияқты, екінші кезекте, бертін келе даму процесінде өрбіген. Осыдан 

келіп, фразеологизмнің және мақал- мәтелдердің де тілде өмір сүруі - олардың 

экспрессив қызмет атқаруына тікелей байланысты деген корытынды туады. Ал 

мақал -мәтелдердің туынды мағынасы өтпеген топтарының мағынасы 

фразеологиятану процесінің үстінде деп түсінуге болады, өйткені мақал-

мәтелдердің бұл тобының әрқайсысының меншікті мағыналық жақтары бар, ішкі 

астарға ие бола бастаған, оларға арнайы талдау жасау нәтижесінде ғана ішкі 

астарында анық-айқын көз жеткізуге болады. Мақал-мәтелдердің игі қасиеттерге 

үндеу, уағыз-өсиет сипатында болатындары баршаға мәлім, яғни ішкі 

мазмұнының сыры олардың өздеріне ғана тән, меншікті мағынасы бар 

оралымдар екендігін дәлелдейді. Мақал-мәтелдер фразеологизмдер сияқты, 

компоненттік құрамы сақтап қолданылады, олардың компоненттерінің орнын 

ауыстыруға болмайды, олар лингвистикалық тұрғыдан болсын, я 

морфологиялық, я синтаксистік тұрғыдан болсын, өзгеріссіз, даяр күйінде 

колданылады. Мәселен, «Аздың қадірін білмеген, көптің қадірін қайтып білер», 

- деген мақалда құрамындағы жеке сөздердің берер мағынасы сөз болып отырған 

жоқ, түгел бір мақалдың тұтас мәні сөз болып тұр. 

«Жүздің көркі - көз, ауыз көркі мақал», - дейді халык. Алайда мақал-

мәтелдер сөздің көркі ғана емес, сонымен бірге халык өмірінің шежіресі. Одан 

халық тұрмысының қай саласын болсын байқауға болады. Мәселен, қазақ және 

ағылшын тілдерінде ауру- сырқаудан сақтандыруға. денсаулық, тазалық, білім 

мәселелеріне арналған мақал-мәтелдерді көптеп кездестіруге болады. Мысаты, 

«Ауруды елемеген өледі, дауды елемеген төлейді»; «Көзің ауырса қолың тый, 

ішің ауырса аузың тый»; «Сынықтан басканың бәрі жұғады»; «Тазалық 

денсаулық негізі, денсаулық байлык негізі»; Ағылшын тілінде: «Еаrlу to bed, 

early to rise makes a man healthy, wealthy and wise»; «Health is above wealth»; 

«Health is never valued till, sickness comes» - деп халық денсаулыққа үлкен мән 

берген, науқастан сақтанудың бірінші шарты тазалық сақтау екенін дұрыс ұққан. 

Әркімге өзінің туып-өскен атамекені, кір жуып, кіндік кескен жері кымбат. 

Өйткені әр халықтың өмір сүруі, өсіп-өркендеуі, бақыты, байыты, байлығы-

сайып келгенде жеріне, жерінің кеңдігіне, табиғатына, байлығына байланысты. 

«Жері байдың елі бай»; «Жер - таусылмайтын қазына»; «Әркімнің туған жері -

өзіне Мысыр шаһары»; «East or west, home is best»; «My home is cradle» деген 

макал - мәтелдер бекер айтылмаған. «Бейнет қыл да, міндет қыл», «Еңбек етсең 

емерсің»; «Туған жерге туың тік»; «Ер туған жеріне»; «No pains, no gains»; «A cat 

in glove cashes no mice»; «As you sow, you shall mow>: деп жерін, елін сүюге, оны 

көркейтіп, гүлденте беруі үшін адал қызмет істеуге баулиды. 

Халық «Өнер алды - қызыл тіл»; «Батырды шешен аттан түсіріпті» деп тіл өнерін 

ерліктен де жоғары санайды. «Тіл - ақылдың көрнісі, бірліктің кілті», «Тілсіз 

жерде бірлік те жоқ, тірлік те жоқ», «Тілдің сондай сырын, сиқырлы күшін жіті 

аңғарған халық», «Қылыш жарысы бітеді, тіл жарысы бітпейді» деп тасқын 
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сумен, алмас қылышпен катар кояды. «Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі»; 

«Brevity is the soul of wit»; «Don't trouble until trouble troubles you»; «First think, 

then speak»; «Practice goes before a falb» - деп ескертеді. 

Бір алуан мақал-мәтелдерде өнер-білім, оқу-ғылым дәріптеледі. Халық олардың 

қоғамдық өмірдегі орнын ерекше бағалаған. Адамзат баласының дүние 

тіршілігіндегі қол жеткен табыстары адам еңбегінің, ғылым - білімнің жемісі. 

Сондықтан халык, «Өнер - ағып жатқан бұлақ, ғылым - жанып жатқан шырақ», 

«Өнер - бұлақ, білім - шырақ» деп өнер мен білімді әрқашан қатар қояды, әрі 

өнер-білімге үндейді. «Білекті бірді жығады, білімсіз мыңды жығады»; 

«Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні кәріп»; «То make a small purse out of the 

sow's ear»; «Live and learn»; «It is never late to learn» де білімді күннің нұрына, 

мыңның күшін балайды. «Білімді адамды қара суды теріс ағызған ғалым» деп 

бағалайды. 

«Тһе leopard cannot change his spots» - Сүтпен сіңген мінез сүйекпен кетеді-

міс. Бірак мінез туа пайда болғанымен жүре калыптасады, түзеледі. Ыбырай 

Алтынсарин бір әңгімесінде балаға бір кисық ағаш көрсетіп: «Ол 

кутілмегендіктен сондай қисық болып өскен тәрбиелемесе, сен де сондай қисык-

кыңыр болып өсесің», - деседі; «Адам мінезін жөндеуге болмайды" деген кісінің 

тілін кесер едім» - дейді Абай. Демек, адамның ақылын толықтыруға мінезін 

жасауға әбден болады. 

Мақал-мәтел - әдеби жанр, әрқайсысы өз алдына дербес мағына беретін 

көркем шығарма. Тілдің кіші мағыналы бірлігі сөз болса, халық шығармасының 

кіші бірлігі - мақал мен мәтел. Мақал мен мәтелдер сөйлемдегі сөздерді қысқарту 

не мағыналы, көркем сөздермен ауыстыру жолында ғана емес, жалғау, 

жұрнақтарды қыскарту ықшамдау тәсілдерімен жетіледі. Мысалы: «Еңбек етсең 

(өміріңше) емерсің»; «Ауыру (жазылып) қалады, әдет қалмайды». «Өлі 

арыстаннан тірі (жүрген) тышқан артық»; Ағылшын тілінде: «As you sow, you 

shall mows; ((Custom is a second nature»; «A bird in the hand is worth two in the 

bush». 

Мақал-мәтелдерді көркейтіп, олардың қолданылу аясын кеңейтетін бірнеше 

әдеби тәсілдер бар. Солардың бірі сөздерді ауыспалы мағынада қолдану. 

Сөздердің тура мағынасын бұрмалап, бейнелеп қолдануды әдеби тілге ауыстыру 

(троп) деп атайтынын білеміз. Ауыстырудың бір түрі - меңзеу. Меңзеу бүтіннің 

орнына бөлшегі, көптің (тек) орнына жекеше (түрі) алынады: 

Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді, Бір жаман мың қолды ірітеді. 

Ағылшын тілінде: A fly in the ointment. The rotten apple injures its neighbors. Too 

many cooks spoil the broth. Макал-мәтелдерде бейнелі көркем сөз айшықтарының 

нелер асылы кездеседі. Оларда теңеу арқылы да көркем өрнек жасалынады. 

Мысалы: «Өнер - ағып жатқан бұлақ, ғылым - жанып жатқан шырақ» Ағылшын 

тілінде «А stitch in time saves nine, Brevity is the soul of wit». Мақал-мәтелдерде 

ауыстырудың жиі кездесетін екі түрі - үлкейте әсірелеу мен кішірейте әсірелеу. 

Халық айтуға оқталған ой-пікірін көпшіліктің көңілін аударып, сөзін әсерлі ету 

үшін белгілі бір затты, уакиғаны әлденеше есе өсіріп, ұлғайта әсірелеп, 
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«түймедейді түйедей етіп көрсетеді». Қазақ тілінде: Ердің аты көлдей, өзі нардай. 

Ағылшын тілінде: Practice goes before a fall. 

Сөз сабан, ic -дән деген мақалдардың бірінші сыңары үлкейте, екінші 

сыңары кішірейте әсерлеуге жатады. Мақал-мәтелдерде ауыстырудың бір ғана 

емес, бірнеше түрі де қатар келуі мүмкін. Кейде, жоғарыда көрсетілгендей, бір 

мақалдағы (мәтелдегі) ауыстырудың бір тәсілін екінші тәсілге жатқызуға да 

болады. Өйткені, әдеби ауыстырудың аталған түрлері біріне-бірі қарама-қайшы 

тәсілдер емес, көбіне (толыктыратын, ауыстыратын белгілер). Қорыта айтқанда, 

мақал-мәтелдер халық мұрасы, халық даналығы, рухани қазына. Мақал-мәтелдер 

- сөздің мәйегі, асылы, саф алтыны. Олар нақыл сөздер ретінде қызмет аткарады. 

Мақал-мәтелдерде халық сөзін үнемдеп колданған. Асыл маржан ару мойына, 

алмас қылыш ер қолына жарасатыны сияқты сөз асылы да өз орнында кұнды. 
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The practical value of the work lies in the fact that the researches of the semantic 

field zoonyms will make some changes in some of the postulates of general and 

comparative phraseology, which became almost axiomatic in the theory of 

phraseology, for example, phraseological ethnisity, uniqueness of phraseological units, 

nonmodelable essence of phraseological units, nonverbal essence of phraseological 

units. The theoretical significance of this study lies in the fact that the researches of 

phraseological equivalents of the semantic field zoonyms in different languages 

significantly enriches the theoretical linguistics universals, typological linguistics, and 

thus a united basis of phraseological system as a component of a single universal 

language.  
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Comparative sphere of linguistics, in particular, a comparative study of different 

systems, structurally and genetically related and unrelated languages, including the 

phraseology of their system is very relevant. [1, p. 76] 

Every linguistic field has its own structure, namely: center, transitional zone, and 

periphery. In the center of the field are usually that units, which have more generic 

sense of field semantics, which are most regular and stylistically neutral units and occur 

when it is carry on one or another correspond semantic or conceptual sphere. For 

example, if we take such semantic or conceptual sphere as “zoonyms”, will occur the 

following word in the English language – “as sly as a fox”, “fox and geese”; in the 

Russian language – тихий как мышь; затаившись как мышь“, "корова не ценит 

хвоста, пока не потеряет его“; in the Kazakh language – “eliktei ademi“.  

They express this concept in the most generic type and are used when affect this 

semantic area. However, in every languages, including English, Russian and Kazakh 

languages, there are a lot of other words and word combinations, including 

phraseological units, which are connected with the concept “zoonyms”, but which are 

not generic in their sense, but have additional semantic, valuation, expressive, 

figurative, stylistic, regional, peculiarities. They are differ from which, that take the 

center in the structure of the given field. For example, in the English language there 

are such words and word combinations as “bleed like a pig”, “buy a pig in a poke”, 

“eat like a pig”, “back the wrong horse”, “beat a dead horse”, in the Russian language 

– “kak sobaka I koshka“, “konei na pereprave ne menjaut“, “chitraja kak lisa“, 

“postavit ne na tu loshad“, in the Kazakh language – “zhylandai zhiryly”, “bes biening 

sabasyndai”, “sauskandai sak”, “at shapyrym sher”, “zholbarystai atyldy”. They are 

certainly situated not in the center of the field of “zoonyms”, but either in the certain 

place of transitional zone, or in the periphery, surrounded by the certain field units, 

because they are differs semantically from the units of the field’s center and from each 

other. Linguistic fields can be different, because the known world and world areas are 

studied cogitatively in different degrees of generality and differentiation, from different 

points of view, and it directly influences on the quantity and the structure of linguistic 

fields. In the history of linguistic onomasiologic approach in learning the language 

carry out in a different areas and manifestation: in the theory of nomination, in the 

connection with the functioning of the language and the necessity of the choice of the 

means of nomination, the means of expression of certain linguistic, under the necessity 

of the developing of thesaurus, during the learning the language as a system and 

systematic relations in the language. One of the brightest spheres of the manifestation 

is the concept of linguistic field, which has direct relation to the problematics in 

linguistic as the language and consciousness, the language and thinking. Historically, 

the idea of the theory of the field goes back exactly to that thinking, is a perfect 

reflection of the world through the language and initially fixed in the language. In this 

sense we have in mind, in thinking something that exists in the native language. 

Between the ideal image of the world and the language means of expression there is a 

complete parallelism. In many languages the real objective world is presented in 

perfect shape, but in many ways different, because each in its own way divides the 

world. The language fields, that are a means of expressing language, cover completely 
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what he knows and is reflected by some people in a particular area of the real world in 

a particular field of knowledge. Among the variety of linguistic expressions, concepts 

and values in terms of linguistic fields, the units of vocabulary words have been 

considered at first. [2, p. 113] 

Structural-typological approach to the study of phraseological systems of 

different languages is a new trend in linguistics and phraseology theory. It is 

completely justified, because phraseological system like all other language systems and 

the languages of the whole has universal properties and characteristics upon which 

linguistic basis, common linguistic features, phraseological system categories itself and 

regularities, typical for phraseological systems in any language can be installed. 

Phraseological language system can and should be studied like any other system of the 

language in terms of universals linguistic and typological linguistic.  

There are three types of language universals in the system of this nonidentical 

science: a) linguistic universals; b) linguistic universals-implications. Only with these 

types of universals we can deeper and more comprehensively reflect and convey the 

essential, which is, universal and typological, characteristic features of human 

languages, because only on the basis of a set of absolute and relative universals we can 

derive the general principles, universal features and patterns of human languages. 

Universal-implications are more hypothetical than empirical universals.  

Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this 

there are a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and 

similarity of the real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of 

their biology, physiology, psychology and of course ascending of modern languages 

phraseological units to the general image-semantic prototype. The fact of similarity of 

phraseological units in different languages on various aspects of their linguistic nature, 

development and operation makes the study’s comparative structural-typological 

principles necessary and relevant.  

Phraseological component of language is one of the most difficult elements in the 

study of foreign languages and language acquisition. Mostly it is connected with the 

complexity of linguistic nature. Its most typical and categorical features are: multi-

component, separately statefulness, phrase form, imagery, semantic integrity, 

phraseological stability in all aspects of its linguistic nature, belonging to the language 

and linguistic phraseological system, therefore, taking them out from of memory or 

phrasebook ready, as much as one man does this with words. The typical, characteristic 

features of phraseology are their attribution not to the primary, but to the secondary 

language system, that is, their genetic unoriginality and structural derivatives. Primary 

linguistic systems make the language, on the one hand, the universal mean of 

communication and cognition, knowledge storage, identification and differentiation of 

real phenomena and expression of different relations between them, and, on the other 

hand, for the speech organization, communication and more complex language and 

speech formation.  

This feature is that during learning and reflection man creates, first of all, ideal 

entities, and in one quality form, namely in the form of generalizations. These are 
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concepts, with the help of which man organizes judgments, inferences, that is, thought, 

thinking activity, speech and communication. [3, p.165] 

The world consists of communities, categories of different order, generalizations 

of objective order of various subject areas as material world phenomena and their 

cognitive-reflective categorical existence, not in the real world already, which, as such, 

exists always, but in the human mind. The most common and regular form of 

consolidation of knowledge about the world is a concept, which encompasses the 

essential features and functions of the objects and phenomena of the real world in a 

summarized form. The notion, in turn, is fixed, as usually, in the language in such the 

most widespread and regular language unit as word. The notion is usually the objective 

world in its natural quality, as it is in reality. For this the concept and the notional 

system in cognitive, conceptual system of a nation are responsible. The subjective, 

human predetermined or nationally and culturally predefined knowledge, reflection 

and representation of the world meet another ideal, conceptual, epistemological 

essence, another unit of consciousness, namely the concept.  

 Comparative structural-typological study of phraseology can effectively 

implement and provide interesting, valuable and useful scientific results under certain 

research conditions: the use of unified theory of methodology, a unified conceptual-

terminological apparatus. Characterization and comparison of phraseology of different 

languages are carried out under different conditions, with different coverage of 

phraseological system and, usually, at the level of the whole phraseological system, the 

definitions of categories, classes of phraseological units, specific and individual 

phraseological units. Among the most important research tasks of comparative 

phraseology are, above all, such as the identification of deep-rooted intralanguage and 

extra-linguistic factors and causes of the similarities and differences of phraseology 

systems, phraseological units, phraseological picture of the different languages world, 

phraseological regularities and universals of various languages.  

Phraseological area or the concept of “zoonyms” is the universal category in the 

in the phraseology system of any language. This fact is confirmed by the phraseological 

systems of three languages, being compared in this study –English, Russian and 

Kazakh languages.  

Phraseological units of the phraseology-semantical field occupy in each 

phraseologycal system of compared languages an independent place and certain 

proportion. The number of such phraseological units is measured for each of the 

compared languages several hundred, and in general, there are more than 2000 

phraseological units in these three languages. Comparative structural-typological 

analysis in term of their similarities and differences showed typical patterns of the types 

of interlanguage phraseological equivalents which are specific only for this 

phraseological semantical field and for the three languages.  

They concern, first of all, a similar number of phraseological units of this type in 

each of the three languages and typology of phraseological images and models. This 

can, firstly, have effect that phraseological units of the phraseological-semantical field 

and each of the studied languages have phraseological equivalents or compliance in 
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other two studied languages. Since this initial study is the English language, it is 

important in the search for phraseological equivalents in other languages. [4, p. 78] 

The linguistic material analysis of English phraseological units from these 

positions allows us to say that English phraseological units of the linguistic field 

“zoonyms” semantics exhibit phraseological equivalents with varying degrees of 

affinity in all three compared languages: English, Russian and Kazakh. Structural-

typological approach to the study of phraseological systems of different languages is a 

new trend in linguistics and phraseology theory. It is completely justified, because 

phraseological system like all other language systems and the languages of the whole 

has universal properties and characteristics upon which linguistic basis, common 

linguistic features, phraseological system categories itself and regularities, typical for 

phraseological systems in any language can be installed. Phraseological language 

system can and should be studied like any other system of the language in terms of 

universals linguistic and typological linguistic. Universal features of phraseological 

systems and phraseological units are expressed and manifested in various ways, but 

only on the phraseological level. Phraseological system of any language, like all other 

language systems, is characterized by two principles, on which it is based: 1) 

paradigmatic and in 2) syntagmatic. 

 Paradigmatic and syntagmatic, language and speech are central universals of 

human languages and any of their systems, including the phraseology. Central 

universals of different languages phraseological systems are set phrases of the 

language. They are the object of study of phraseology. The objects of study of this 

science are universal features and properties of phraseological units and phraseological 

systems of different languages. They are studied from the standpoint of two disciplines 

of universals’ linguistics, typological linguistics, on the one hand and comparative 

phraseology, on the other. The phraseological system consists of two types of defining 

universals: 

a) Conceptual- semantic or extralinguistic; 

b) Systemic and structural caused and interlinguistic.  

The first ones reflect the deep structures of language content, the latter – the 

surface structure, the form of linguistic signs. Phraseological units are a special 

language type of secondary nomination means characterized as multicomponent, 

separately formed and by the structure of certain phrase of figurative-holistic 

indecompoundable semantics. In linguistics it is accepted to distinguish the language 

means of primary, secondary and tertiary category. The first type is basically stated, 

extralinguistically motivated word, the second is linguistically motivated word, and the 

third is phraseological unit, which is situationally motivated by phrase. Lexical and 

phraseological categories differ in the extent of its versatility, the first is omnivorous 

and versatile, and the second shows the limitations and selectivity in this function.  

 For structural-typological study of phraseological systems of different languages 

distinction between two types of universals is essential: lexical-phraseological and 

proper phraseological. In the first case dominates semasiological approach in 

linguistics with elements of onomasiological principle of language learning. From the 

position of lexical-phraseological universals in language and in its nominative system 
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there is an important fact, that vocabulary and phraseology are not separated, but they 

are related to each other and interact with each other, mutually dependent.  

They are one single species of nominative system of linguistic resources 

generalized category. To the sphere of lexical-phraseological universals such general 

semasiological categories as polysemy, synonymy, antonymy and homonymy are 

related, which are inherent in the vocabulary and phraseology. However, they are 

language categories and phenomena, but not only lexical and phraseological. They are 

able to show on their core some differences between the vocabulary and phraseology. 

Some types of derivational bases may be universal in phraseological systems of 

different languages, for example, zoonyms and associative relationship. Types of 

derivational bases may cause different new phraseological universals implications. [5, 

p. 107] 
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COMPARATIVE PHASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH, 

RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES 

 

Expressive potential of phraseological units the most thoroughly described in the 

works of A.I. Fedorov, who connected it with their "connotative essence" and argued 

that phraseological units are not for the name of any new developments, but for the 

concretization and figurative-emotional evaluation of objects, phenomena , qualities, 

which were already mentioned in the language. 

Since phraseology as linguistic phenomenon is a system of interconnected and 

correlative with the words and with each other, insofar phraseological units should be 

studied from different perspectives. This discipline helps to learn the literary norms of 

word usage, namely the use of set phrases, because mistakes in speech reduce its 

expressiveness and effectiveness. 
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Words are givens, already existing in the language and embodied in the human 

mind during the development of language as means of communication, and word 

combinations and sentences are formed in the speech. Compatibility freedom is never 

absolute, it is always relative. However, in language there are many phrases that occur 

in the speech and are used in it as ready verbal units. They are so-called set expressions 

or, as they are often called, phraseological units, set phrases [1]. Thus, in the 

phraseology all set expressions are studied: the units, which are equivalent to the word 

and the units, which are proper to the sentence in the semantic and structural relation 

[2]. 

In the system of phraseological units of any language in this sense a special place 

is occupied by comparative phraseological units, because they reflect the central form 

of mental operations of people, and in this respect in every language there are their own 

stereotypes and national preferences in the comparative thinking, in building 

imaginative analogies and comparisons. 

Comparative phraseological units of impredicative type are stable and replicable 

combination of words, phraseological specifics of which is based on the traditional 

comparison, that is, those set phrases that consist of two or more components having 

the semantics of comparison and combined in one unit, for example: as like as two peas 

– похожи как две капли воды – аузынан түсіп қалғандай. 

Comparison is one of the oldest ways of knowing reality. It expressively, clearly, 

vividly describes a person, natural phenomena, everyday situations. The analysis of 

comparative components gives the opportunity to address the fact of language, where 

the choice of the subject for comparison only committed, as well as to trace the 

formation of the internal form of comparative component. 

Traditionally, comparative phraseological units of impredicative type are 

subdivided depending on the nature of the base of comparison into adjectival, verbal, 

substantive, partial and with implicit module. 

Comparative phraseological units constitute the largest category of adjectival 

phraseological units. Adjectival phraseological units are those that functionally 

correlated with adjectives, i.e., phraseological units, the core component of which is an 

adjective. The share of adjectival phraseological units in the total value of studied 

phraseological units is negligible. 

Among adjectival phraseological units in English, Kazakh and Russian languages 

two main structural subclasses should be divided, they are common for phraseological 

units in these languages.  

I. Adjectival comparative phraseological units. They are phraseological units, that 

have in their composition comparing component (as, сияқты). This subclass most fully 

represented in English: (as) open as the day, greedy as the wolf, soft as butter, as cool 

as cucumber; Kazakh: aidai sulu,mamyktai shumsak. 

II. Phraseological units with the structure adj+prep+n: green with envy, full of 

beans, dead from the neck up, itpen mysyktai. The core and dependent components, 

which are in postposition, are connected to each other by adjoining. Between the 

components of phraseological units attributive syntactic relations are identified, hence 

for this phraseological units adjectival-nominal-prepositional subtype of attributive-
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prepositional type with postposition and adjoining are typical. Dedicated class is a very 

small and atypical in these languages. 

The English language has another subclass with the structure adj+and+adj: high 

and mighty, fair and square, rough and ready, prim and proper. Between the 

components of phraseological unit of this subclass there is coordinative bond, uniting 

equal components of phraseological units [5]. 

Structural and semantic peculiarity of phraseological units of this group is that the 

characteristic of properties or action occurs through the comparative group or 

comparative subordinate clause. Characteristic conjunctions for such structures are 

equivalents in English as (like). For example: as timid as a hare. Comparative group 

or subordinate clause describes the property or action, the condition through the 

concrete image, which shows a comparison. Within the semantics of comparative 

phraseology the meaning is characteristic, representing the intensity of the movement, 

the degree of manifestation of a property, assessment. For example: blush like a rose–

kyrmyzydai kulpyrdy. Semantic transformation is that the comparison group in 

combination with the component receives the new meaning. The second distinguishing 

feature of the comparative phraseological units is firmly fixed compatibility of stable 

comparison with strictly defined terms of adjectives, verbs. This allows to consider 

comparative phraseological units as binomial structures. 

The bases of comparison are the words that denote qualitative attributes 

(adjectives and adverbs) and words, expressing various processes (verbs). On the basis 

of permanently fixed relations of the two constant components phraseological units 

occurs the transformation of comparison element into the element of intention and 

generalized characteristics . 

Like all phraseological units, comparative phraseological units are furnished 

separately. A significant number of comparative phraseological units allows change of 

both the first and second components. Such usage does not mean only a greater degree 

of feature, as used to increase the expressiveness of comparative phrasema. The change 

of the first part of phraseological units has become increasingly common, for example, 

comparative phraseological unit fresh as a daisy had the comparative degree. However, 

in the twentieth century this comparative phraseological unit became widely used in 

the comparative degree in English, American and Australian culture.  

It should be noted the wide development of variance in the comparative 

phraseological units, forming their separately furnishing. Each adjective 

phraseological unit may be used both with primary conjunction as and without it. The 

second conjunction never drops. There is a tendency to omit the initial conjunction as 

in elliptical sentences, that are not answers to the question, with omitted subject and 

link-verb. «Poges: we've been for a run over the fields, lovely; feel as fresh as a daisy 

after it." (S. O'Casey, ‘Purple Dust’, act I) When I've had a good sleep, I'll be as fresh 

as a daisy. (K. S. Prichard, ‘The Roaring Nineties’, ch. 15). 

Comparative phraseological units with as and with omitted conjunction are a kind 

of quantitative variants, normative, rather than occasional. The availability of such 

options is indicative of separately furnishing of comparative phraseological units. This 

kind of quantitative variance differs from all other types of variance that it is 
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characteristic for all comparative phraseological units, having in its composition 

double conjunction as…as. He liked Lucy Moore, in his own way. «She's fresh as a 

daisy, he often thought, and a regular smarter» (A. J. Cronin, ‘Three Loves’, book I, 

ch. 7). 
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COGNITIVE STUDIES OF COMPARATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS 

  
Let us dwell briefly on the comparative phraseological units. Their study involves 

the extensive use of all the methods that have been developed in lexicology. It should 

dominate semasiological approach, although in some cases the use of onomasiological 

methods is also appropriate and effective. For this study, and the research direction is 

important the fact, that the vocabulary and phraseology are not separated from each 

other, but instead form a single phraseological system, they are closely connected to 

each other and find common patterns, trends and penetrating to each other language 

processes. The linguistic of universals and typological linguistics considered first form 

of the language, linguistic signs and the relationship between form and content of the 

linguistic sign.  

At the level of deep structure disappears typological specificity, and analysis of 

linguistic facts is replaced by analysis of extra linguistic reality [2]. Indeed, the content 

of the linguistic signs - is intellectually-reflective content, and the content of thought 

is material, extra linguistic world, the reality, surrounding human. 

The notion of linguistic form is broad; it includes a form of signs and internal 

secondary nomination. Each reinterpreted sign of secondary shaped nomination is itself 

a dialectical unity of semantically transformed values and internal form. Here, the main 

task is to attempt the disclosing those laws, which reflect the inherent characteristic of 

all the languages of the relations between two sides of the linguistic image. It is also 
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necessary to identify what units of the language is used for the semantic transformation, 

which words are in basis of semantic transformation, how are formed connotations in 

the language, how these processes are random and regular, this includes, for example, 

modeling in phraseology.  

In the system of the signs of secondary image nomination are especially effective 

phraseological units. Phraseological system is more compact and transparent than the 

lexical system of the language, and is accordingly a fertile material for a variety of 

research efforts, as well as for verification the hypotheses on the lexical semantic 

universals.  

The third feature of the lexical semantic universals is that study not separate 

language units (words and set phrases), but the total regular correlation (language 

patterns). The regular correlation can have, as you know, on the one hand, universal 

character and, on the other hand, applies only to one specific language or group of 

languages.  

Linguistic universals task in this area is to take stock of all the universal regularity 

and make them an integral part of the general linguistic methodological, that is, 

research tools. Universal lexical semantic categories can be described as a preparatory 

basis, the preparatory material for the development of the general theory of lexical 

semantics. General regularities in the area of lexical semantics should be studied not 

only in synchrony, but in this aspect of the language as diachrony.  

For example, a study of the various types of changes in the value will reveal 

interesting diachronic universals. The regular correlation is none other than the general 

regularities in the relations between different systems, levels, units, classes of various 

types of units. 

For this reason, they are the subject of linguistic universals, by definition. In 

addition, this corresponds to the set, as expressed above thesis about the importance of 

the implications for research-universal structural and typological nature, as regular and 

appropriate relations between the separate linguistic phenomena are expressed and 

manifested, as a rule, in the form of implications or bilateral implications.  

General regularities in the theory of universal lexical semantics is need to explore 

more specifically because the language universals manifest themselves only at a certain 

level of analysis. The more abstract, more common communities analyzed phenomena, 

the greater part, the presence of universals, and vice versa: the specificity of each 

national language appears in the analysis of language-specific facts [3]. This suggests 

that the study of universals in individual language units hardly reasonable.  

The research of the lexical semantic universals cannot be in nature micro 

linguistic. The search of the equivalent phraseological units in different languages with 

identical shaped base and an inner form that is identical to a phrase properly provide 

information only about the individual matches in the specific languages.  

From this it follows that the inherent to all the languages regular correlations 

between linguistic meaning and linguistic form or between the expression and content 

of the linguistic sign are the subject of a universal theory of lexical semantics. Here, 

the preferred language material research is one bit of linguistic signs - a unit of the 

secondary nomination. Thus, the lexical semantic universals can be identified as 
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common to all the languages of the inherent mechanisms of the language nomination, 

securing regular, legitimate relations and the relationships between form and the 

meaning of nominative units.  

The study of each class of universals, phraseological universals require its own 

methods for studying. The study due to extra-linguistic image of phraseological 

universals is a part of the broader problem of the relationship between the language 

and the thinking, the solution of which requires not only the purely linguistic, but also 

logical, psychological research methods. 

The effective method will be onomasiological research. It explores many different 

issues: the specific language division of the universe by means of phraseological means 

of the language, an inventory of those areas of the objective world, which nominative 

mastered by phraseology.  

E.M.Soloduho, who deals with this problem in connection with the analysis of 

borrowed phraseology confrontation, comes to the conclusion that the concepts, which 

are expressed by phraseology of different languages, in most cases, are universal [4]. 

The purpose of the research in this area is not only the proof of the universality of 

the main content categories, which can be expressed by means of phraseological units, 

but the establishment of certain regular qualitative and quantitative preferences of 

choosing by phraseology the variety of categories.  

The literature indicates that phraseological nomination uneven nominative 

mastering the basic referential sphere of the language. In contrast to the language, 

which covers nominative all the areas of the world, phraseological units describe large 

referential spheres.  

The role of phraseology there is high, where it is necessary to nominate such 

phenomena which require the maximum participation of the inner world of the psyche, 

feelings and emotions of people, their experiences, subjective assessment, figurative 

and expressive manifestations of his mental state. According to the opinion of A.D. 

Reichstein, participation of phraseological units in the nomination of the phenomena 

of the world is determined by one factor, which can be defined as the degree of 

subjective importance of the objective reality of phenomena [2].  

Many scholars emphasize the dominant role of negative evaluation and the 

speaker's attitude to the subject, the phenomena of the real world as a meaningful 

category, expressed by phraseological units. In phraseological units, the lexical images 

are grouped around the names of clothing, articles of clothing, the nature, types and 

kinds of human behavior, different types and kinds of life situations, known species of 

animals, plant life and different types of modes of production, professional human 

activity. Greenberg indicates that the current level of the development and the state of 

the theory of phraseology, certain universals can be observed in the semantic 

motivation of certain groups of phraseological units.  

A.D. Reichstein denote this pattern as a "double-anthropocentrism" in 

phraseological system [2]. The problem of "associative areas" or shaped bases of 

phraseological units is isomorphic, similar to the problem of the inner form of 

phraseological units, which on its turn is connected with a phraseological modeling. 

But both of these issues are not identical, because the first can be solved on the 
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associations’ level, that is, on the conceptual level and the second on the level of 

linguistic meanings in their relations and interactions with the linguistic form.  

It should be pointed out, that the phenomenon of the formation of phraseological 

units on the specific models is based, on the one hand, on the psychological constancy 

of verbally attached graphic associations and on the other hand [1]. During the study 

of the techniques of linguistic semantic transformation it is advisable to proceed from 

linguistic signs.  
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АҒЫЛШЫН ЖАНЕ ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНІҢ 

ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 

Мақал-мәтелдер - сөздік құрамның халық өмірі арқылы кезеңдерді, қарым-

қатынас пен қоғамдық құбылыстарды бейнелей сипаттайтын, көңілдегі ойды 

шебер де ұғымды жеткізетін, қысқа да нұсқа тұжырым жасайтын, мән-мазмұнға 

бай бөлігі. Демек, халық өмір шындығын, көңілге түйгенін мақал-мәтел ретінде 

өз ұрпағына үлгі-өнеге етіп қалдырып отырған. Аталмыш тілдік бірліктер 

арқылы жас ұрпақты елін, жерін сүюге, ерінбей еңбек етуге, білім алуға, адал, 

кішіпейіл болуға үндеп, жалқаулық, өсек-өтірік, мақтаншақтық тәрізді 

қасиеттерден бойын аулақ салуға тәрбиелей білген. 

Ағылшын тілінің фразеологиясына қатысты кешенді зерттеулерімен, 

дәйекті тұжырым, пайымдауларымен танымал А.В.Кунин де жоғарыда аталған 

ғалымдардың көзқарасын ұстанады. Алайда, аталмыш тұрақты тұлғалардың 

құрылымдық-мағыналық ерекшеліктерін негізге ала отырып, оларды 

«коммуникативтік фразеологиялық бірліктер» деп атап, жеке қарауды ұсынады. 

Сондай-ақ, автор құрамындағы сыңарлары тура мағыналы болып келетін 

мақалдар тобын яғни, «all is well, that ends well» (сөзбе-сөз ауд.: сәтті аяқталған 

істің бәрі жақсы), «Appearances are deceptive» (сөзбе-сөз ауд.: келбет — 

алқамшы), «Better late than never» (сөзбе-сөз ауд.: ештен кеш жақсы) тәрізді 

оралымдарды фразеологиядан тыс, «фразео-логиялық емес тұрақты 

құрылымдар» аясында қарастырды. 
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Мақал-мәтелдерді жинақтап, сұрыптап, белгілі бір жүйеге келтіруде, тілдік 

бірліктер табиғатының кейбір қырларын айқындауда зор еңбек сіңірген ғалым 

Г.Л. Пермяков аталмыш тұрақты тұлғалардың тілші ғалымдар тарапынан да, 

әдебиетші мамандар тарапынан да зерттелуі қажеттігін ескертеді. 

Осы келтірілген ой-пікірлерге және өзіндік зерттеу нәтижелеріне сүйенер 

болсақ, мақал-мәтелдердің тұлға тұрақтылығы, тіркес тиянақтылығы, мағына 

тұтастығы, қолдануға даярлығы тәрізді сипаттары оларды фразеологизмдер 

қатарына қосып, осы салада зерттеуге толық мүмкіндік береді. 

Паремиология - мақал-мәтелдер мен әр алуан қанатты нақыл сөздерді жан-

жақты зерттеуге байланысты пайда болған тіл білімінің дербес те жаңа 

салаларының бірі. Көркем сөз тәсілдерінің ішіндегі қуаттысы мен құнарлысы 

болып саналатын мақал-мәтелдер тіл атаулының баршасына тән, өзіндік 

ерекшелігімен көзге түсетін универсалдық құбылыс. Қазақ тіл білімінде барлық 

тілдердің екі түрлі қызметін атап көрсетеді: оның біріншісі қоғам мүшелерінің 

өзара түсінуіне, пікір алмасуына қажетті қатынас құралы ретіндегі 

коммуникативтік қызметі де, екіншісі өмір шындығын, барлық болмысты өзінде 

бейнелеп көрсету қызметі. Мақал-мәтелдердің табиғатына тән қасиет тілдің осы 

екінші қызметіне байланысты, өйткені олар белгілі бір тілде сөйлеуші халықтың 

өткен өмірімен барлық болмысының куәгері іспет-тес, оның дүниетанымы мен 

даналығын бойында сақтап, атадан балаға, ұрпақтан-ұрпаққа үзілмей ауысып 

келе жатқан асыл мұра, рухани қазына болып табылады. 

Мақал-мәтелдердің ен бойында поэзияға тән жинақылық, үнділік, 

саздылық, ұйқас ырғақтылық байқалады. Онда артық бір сөз болмайды, барлығы 

өз орнында екшелген, сұрыпталған, жымдаса біріккен, ішкі мазмұнына сыртқы 

формасы сай үндестік тапқан болып келеді. В.Виноградов мақал-мәтелдердің 

тұрақты сөз тіркестерімен бірге зерттелуі қажет дейді. Өйткені олардың 

мағыналық бірліктері тұрақты сөз тіркестеріндегідей дәстүрлі, сазды және дайын 

күйінде қолданылады. 

Қазақ тілінде мақал-мәтелдердің бәрі негізінен жай сөйлем түріндегі 

тұрақты сөз тіркестеріне жатады, яғни, олар тұлғасы жағынан ұзақ уақыттан бері 

қалыптасып, белгілі бір формада тұрақталған, мазмұны жағынан біртұтастыққа 

ие болған жай сөйлем типтері. Құрылымы жағынан қазақ және ағылшын 

тілдеріндегі мақал-мәтелдердің өзара ұқсастықтары жиі кездеседі: 

1) Make hay while the sun shines. 

Темірді қызғанда соқ 

2) Let sleeping dogs lie 

Жатқан жыланның құйрығын баспа. 

Мақал-мәтел тұлғасына тән дәстүрлі тұрақтылық (оны паремиология 

«клише» деп атайды). 

Қаншама берік және тіл үшін нормаға айналған стандарт болса да, 

абсолюттік ұғым емес, ол тілдің тарихи дамуына байланысты, көрші тілдердің 

әсерінен, сондай-ақ тілдің ішкі даму зандылықтарына сәйкес, стильдік 

қолданысқа сөз зергерлеріне сөз саптау шеберлеріне байланысты әртүрлі 

өзгерістерге түсіп отырады. Бірақ бұл өзгерістер мақал-мәтелдердің жалпы 
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мазмұнына, мағынасына, бүкіл тіркеске негіз дәнекер болып тұрған бейнесіне 

бөленденуі сан келтіре қоймайды. 

Мақал-мәтелдердің осылайша әртүрлі өзгерістерге, тұлғалық 

модификацияларға ұшырауы салдарынан пайда болған, тіл практикасында бір-

ақ рет қолданыс табатын түрлерін инварианттар деп атаймыз. 

Инварианттық, өзгерістер авторлық тек өз еркіне, асыл тасты әр қырынан 

бір көрсетіп құбылта білетін шебердей, мақал-мәтелдердің көркемдік өрнегін, 

образы мен бейнелеушілік әсерін, эмоция-экспрессивтік қуатын бойында сақтай 

отыра, пайдаланатын талантына байланысты. 

Мақал-мәтел инварианттары бірде олардың компоненттеріне инверсия 

жасау арқылы, бірде оларды түсіріп, иллипсис түрінде айту арқылы, бірде дербес 

екі түрлі мақал-мәтелдердің элементтерін өзара шебер қиыстыру арқылы, т.б. 

жолдармен жасала береді. 

1. Компоненттерін өзгертіп айтуға байланысты инварианттар: «Қырық жұт 

қырғын болса да ажалды өлер, Қырық жыл қырғын болса да ажалсыз адам тірі 

қалар» деген... (М.Мағауин. «Қияндағы қыстау») «A living dog is better than a dead 

lion» (From the Bible) 

«Haslit was unable to appreciate the writer till he was daed-that he thought a dead 

ass better than a living lion». 

Мақал-мәтелдердің жеке элементтері ғана сақталатын инварианттар: 

«Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам, Есеней оңай тусінді... Қазақ айласының 

құйрығы бір-ақ тұтам» (Ғ.Мүсірепов Ш.Ж, 5-том) 

«Тһе last straw breaks the camel`s back» «He can`t stand to the last straw » 

(Martin Eden, p 45) 

Қай халық болмасын, билік пен байлыққа сүйенген абырой-атақты 

мысқылдап отырған. Ағылшын тілінде бұл қаһарлы Цезарьдың атымен 

байланыстырылса, қазақ әдебиетінде бай-болыстарды мысалға келіп еді. 

Ceaser`s wife is above suspicion. 

Мағынасы 

Цезардың әйелі күдіктен жоғары. 

Қазақша баламасы 

Аузы қисық болса да, бай баласы сөйлесін. 

Мақал-мәтелдер – халық тарихы, оның әлеуметтік тіршілігі, ақыл-өнегесі, 

даналығы мол көрініс тапқан, ой дәлдігімен, ықшамдылығымен ерекшеленетін 

тілдік бірліктер болып табылады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Ағылшын-қазақ тілдеріндегі кейбір ұқсастықтар туралы//Қазақстан 

мектебі. - 2001, №3. 

2. Словаръ употребительских английских пословиц / Москва-1985. 

3. Иманбаева К. Мақал-мәтелдерді қолдану // Ағылшын тілі мектепте, 2006, №3. 

4. Табиғат құбылыстарына байланысты ағылшын және қазақ мақал-

мәтелдері// Поиск-Ізденіс. Серия гуманитарная. Алматы, 2003.189-19166. 

5. Ө.Тұрманжанов. Қазақтың мақал-мәтелдері, Алматы «Раритет», 2004ж. 



113 
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ӘБДІХАЛЫҚОВА А.Ә., АБДРАХМАНОВА Т.М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ СОМАТИКАЛЫҚ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 

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. 

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 [1, 169]. 

Ағылшын тіліндегі жалпы фразеологизмдердің қазақ тіліне аударылу 

мәселесі қазақ аударматануындағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Белгілі бір халықтың жан-дүниесі мен тұрмыс тіршілігі екінші бір халыққа 

аударма тілі арқылы жетеді. Бір халықтың екінші бір халықпен қарым-қатынас 

жасауы, өзге халықтың мәдениеті, тұрмыс-тіршілігімен танысудың басты 

құралы аударма екені белгілі. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылып жүрген 

көркем аудармада өз кезегін күтіп тұрған мәселелер көп. Солардың бірі – 

фразеологизмдер болып табылады. 

Фразеологизмдерді ажырату және оны аудару, аудармашыға көп 

қиындықтар туғызады. Мысалы, фразеологиздердің көп компонентті 

мағыналарының құрамындағы сөздердің мағынасынан алшақ болуы, ең бастысы 

– сөйлем ішінде фразеологиздерді еркін сөз тіркестерінен бірден ажыратып алуға 

болмайтындығы. Осыдан барып түпнұсқа тілден аударылған 

фразеологизмдердің толыққанды мағынасы аудармада күңгірттеніп, мүлдем 

өзгеріп кетеді. 

Фразеологияның жан-жақты теориялық негізін және сөздіктер 

материалдарын басшылыққа ала отырып, ағылшын және қазақ тілдерінің 

фразеологизмдерінің лексика-семантикалық сипатын ашу ғылымға енгізгелі 

жүрген біздің де жаңалық ізденісіміз. 

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. 

Белгілі ғалым С.Аманжолов фразеологизмдерді зерттеуді қолға алудың 

керектігін алғашқылардың бірі болып атап көрсетіп, бағыт бағдар береді және 
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фразеологиялық тіркестердің сөйлем мүшелеріне қатыстылығын сөз етеді 

[2,157 б.]. 

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. 

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. 

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. 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі соматикалық фразеологизмдерге 

компоненттік талдау жасау мақсатында тұрақты тіркес құрамына кіретін ең 

өнімді адам мүше атаулары таңдалынып алынды. 

ауыз – mouth 
Қазақ тілінде ауызға байланысты – 53 фразеологизм, ал ағылшын тілінде – 

20 тұрақты тіркес табылды. Мысалы, ағылшын тілінде: With one mouth, Sing on 

the wrong side of one’s mouth, Open full mouth, т.с.с. Ал, қазақ тілінде: 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’s feet;Be light on one’s 

feet. Аруағын аяққа басты. 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 бйланысты – 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: Бет алды; Бетінен жарылқасын; Бетке 

оттай басылды; т.с.с. 

ерін – lip 
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Қазақ тілінде ерінге байланысты – 7, ағылышын тілінде – 3 тұрақты тіркес 

бар. Мысалы, ағылшын тілінде : Lick one’s lip; Escape smb’s lips: Қазақ тілінде: 

Ерні кезерді; Ернін шүйірді 

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: Көген көз, 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: Арзан қол; 

Қол жалғады; Қол жаулық 

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, Мрнынан шаншылып жүр; Мұрны қанап жатқан жоқ, т.с.с. 

тіс – tooth 
Қазақ тілінде тіске байланысты - 25, ағылшын тілінде – 20. Мысалы 

ағылышн 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 ағылышн тілінде: By nails; Hit the nail on the head; 

Тырнақ алды; Тырнағын батырды [3, 78-79]. 

Қорытындылай келе, соматикалық фразеологизмдер – бұл тіл атаулының 

бәріне ортақ құбылыс, тек олардың пайда болуы, құрылымы, қолданылуы, 

бейнелеуіштік қасиеті тіл иесі 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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ӘОЖ 37.091.3(574) 

ИГИБАЕВА М.М. 

Өскемен қаласы әкімдігінің «№29 қосымша білім беру мектеп-орталығы»  

КММ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

КӨПТІЛДІК ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ТІЛДІК ЖАҒДАЙЛАР 

 

Қазақ тілі, қазақ халқының ана тілі, бойына дарыған қасиеті, яғни бой 

тұмары. Қазақтың туған тілінің байлығы ол қазақтың батырлығының айғағы. Тіл 

тазалығы салт – сананың сақталуын, ұлттық құндылықты дұрыс пайдалана білу. 

Тіл дегеніміз қай халықтың болмасын кешегі, бүгінгі ғана тағдыры емес 

,бүрсігүнгі де тағдыры. Ана тіліміздің тазалығын, оны қолдап – қорғау өз 

қолымызда. Мен осы ана тілміздің алға ілгерілеуіне байланысты Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауында 

үкімет «Тілдердің үш тұғырлылығы» жайында мәдени жобасынан мына сөздерді 

айта кетсем болады. «Үкімет Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасын іске 

асыруды жеделдетуі тиіс. Бүкіл қоғамымызды таптастырып отырған мемлекеттік 

тіл ретінде қазақ тілін оқытудың сапасын арттыру қажеттілігіне ерекше назар 

аударғым келеді: Халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып қазақ тілін 

оқытудың қазіргі заманға озық бағдарламаларымен әдістерін енгізу қажет. 

Мемлекеттік тілді тиімді меңгерудің ең үздік, инновациялық, әдістемелік, 

тәжірибелік оқу – құралдарын, аудио- бейне материалдарды дайындау керек»,- 

деген еді. Ана тіліміз өзінің сан ғасырлық дамуы барысында рулық тіл дәуірінде, 

тайпалық тіл дәуірінде, халықтық тіл дәуірінде басынан кешірді. Қазіргі қазақ 

тілі өркендеген мәдениеттің тілі, дамығын оралымды тіл. Қазіргі таңда бүкіл 

әлемде, әсіресе, мегаполистерде өмір сүріп жатқан адамдар сан алуан тілдік 

ортада өмір сүруде. Осыған орай қазіргі қоғамда билингвизм, тіпті полилингвизм 

феномені кеңінен таралуда. Бұл жаһандық үрдістен біздің еліміз де тыс қалған 

жоқ. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы басым бағыттардың бірі – қазақстандықтардың үш тілді меңгеруі 

болып отыр. Тәуелсіздікке қол жеткізген жылдардан бері әлемдегі көптеген 

елдермен саяси- әлеуметтік, экономикалық және мәдени байланыс жасауға 

кеңінен бет бұрдық. Бұл қарым- қатынастың нәтижелі болуы және ел мен елдің, 

халық пен халықтың өзара ынтымақтасқан бірлігін өркендетуде тіл білудің мәні 

күн сайын арта түсуде. Көптілді білу – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін 

самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін 

танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілігі болып отыр. 

Дегенмен еліміздегі мемлекеттік тілдің алатын орны бөлек екені анық. Осы ойды 

қазіргі өскелең ұрпақ санасына жеткізуіміз қажет деп ойлаймыз. Қазақстанда 

жүзден аса ұлт пен жұрт (этнос) тілі күнделікті тұрмыстық жағдайда 

қолданылады екен [4]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстанда қазақ, 

орыс, ағылшын тілді қолдану, енгізу туралы ойды тұңғыш рет 2006 жылы 

Қазақстан халқының Ассамблеясында жариялапты. Ал 2007 жылы Елбасы 
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«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Жолдамасында «Тілдердің үш тұғырлығы» – 

«Триединство языков» мәдени жобасын қолға алуды ұсынған болатын. Бұдан 

кейін 2008 жылғы ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауында: «Үкімет 

«Тілдердің үш тұғырлығы» мәдени жобасын іске асыруды жеделдетуі тиіс. Бүкіл 

қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін оқыту 

сапасын арттыру қажеттігіне ерекше назар аударғым келеді», – деді [2]. 
Осылайша, қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қарым-

қатынас тілі және ағылшын тілі – әлемдік экономикаға, әлемдік қауымдастыққа 
кірігуімізге қызмет етеді деп көрсетті. Сонымен бірге, Елбасы өзінің 2011 жылғы 
«Болашақтың іргесін бірігіп қалаймыз!» атты Қазақстан халқына Жолдауында: 
«Мен қазіргі заманғы қазақстандық үшін үш тілді білу – әркімнің дербес 
табыстылығының міндетті шарты екендігін әрдайым айтып келемін. Біздің 
міндетіміз – 2020 жылға қарай мемлекеттік тілді білетін қазақстандықтар санын 
95 пайызға дейін жеткізу. 2020 жылға қарай ағылшын тілін білетін тұрғындар 
саны кемінде 20 пайызды құрауы тиіс деп есептеймін» деген болатын [6]. 
Көптілділік деген – әлеуметтік ортадағы қарым-қатынаста көбінесе үш тілден 
артық тілдерді ұштастыра қолдану үдерісі болып табылады. «Көптілділік» деп 
кейде тілдердің көптігін де айтады. Мұндай жағдайда әңгіме үдеріс емес, тілдік 
мәлімет жөнінде болмақ (Хасанов). Қазіргі Қазақстандағы қалыптасқан жағдай 
да осыған ұқсас. 2011 жылғы 29 маусымда Қазақстан Республикасы Президенті 
Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекітті. Бұл бағдарламада үш 
тiлдi (қазақ, орыс және ағылшын) меңгерген тұрғындардың үлесiн (2014 жылға 
қарай - 10%, 2017 жылға қарай - 12%, 2020 жылға қарай - 15%-ға дейiн) ұлғайту 
көзделген. Бағдарламаның негізгі мақсаты: Қазақстанда тұратын барлық 
этностардың тiлдерiн сақтай отырып, ұлт бiрлiгiн нығайтудың аса маңызды 
факторы ретiнде мемлекеттiк тiлдiң кең ауқымды қолданысын қамтамасыз ететiн 
үйлесiмдi тiл саясаты. Бағдарламаны әзірлеуге жауапты орган – Қазақстан 
Республикасы Мәдениет министрлiгi болып бекітілді. Көптілді білім беруді 
жүзеге асыру үшін, алдымен көптеген үлкен мәселелердің шешімін табу керек 
деп ойлаймыз. Солардың негізгілеріне көптілді білім беретін елдердің 
тәжірибесін зерттеу; кадрларды дайындау, олардың жеткіліктілігі; материалдық 
база, т.б. жатқызуға болады. Осы мәселелер өз шешімін дұрыс таппайынша, 
бағдарламаны жоспарлы түрде жүзеге асыру қиындық туғызатыны белгілі. Осы 
мәселелер (көптілді білім беретін елдердің тәжірибесін зерттеу; кадрларды 
дайындау, олардың жеткіліктілігі; материалдық база т.б.) қалай шешімін тауып 
жатыр екен деген сұраққа жауап іздеп көрдік. Бізге төл тәжірибеге ғана сүйенбей, 
шетелдік лингвистикамен тәжірибе алмасу өте қажет. Мемлекеттік бағдарламада 
(2011-2020 жж. арналған): «бағдарламаны әзiрлеу кезiнде 30-дан астам шет елдiң 
мемлекеттiк тiл саясатын жүзеге асыруға қатысты мәселелерiнiң құқықтық 
реттеу тәжiрибесi зерделендi» деп атап көрсетілген [3]. 

Еліміздің дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы елдермен экономикалық, 
саяси, мәдени байланыстарының нығаюы, кеңеюі бір шетел тілін немесе бірнеше 
шетел тілдерін жетік меңгерген білікті мамандарды қажетсінуде. Шет тілі 
мамандары республикамызда бұрыннан-ақ дайындалып келе жатқандығы 
баршамызға аян. Жасыратыны жоқ, шетел тілінен сабақ беретін мұғалімге, шетел 

http://dereksiz.org/aza-handifini-rilui-jene-nifayui.html
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тілін үйренушіге ерекше артықшылықтар (шағын топқа бөліп тіл үйрету, артық 
жалақы, артық сағат т.б.) бұрын да жасалғанын, шетел тілінің бесінші сыныптан 
бастап оқытылғаны кеңестік дәуірден тұрақталған тәжірибе еді. Алайда осындай 
алғышарттарға қарамастан, мектепте, жоғары оқу орнында шетел тілін меңгерту 
сапасы айтарлықтай болмағанын мойындап отырмыз. Себебі тілді меңгерту 
әдісінің, тілді үйренушінің мотивациясының сипаты мүлде бөлек болатын. 
Қазіргі кезде шетел тілін оқытудың жаңа үлгілері, жаңа технологиялары қажет 
екендігін тілдік жағдаят дәлелдеді. 

Тілдің үштұғырлық негізінің сипаты республикалық білім кеңістігінде 
шетел тілін білудің ерекшелікке ие тұстарын туындатады. Мысалы, қазақ-орыс-
ағылшын, орыс-қазақ-ағылшын үштілділігімен қоса, қазақ-араб-ағылшын, қазақ-
қытай-ағылшын т.б. сияқты үштілділіктер де жарыса жүретіндігі анықталуда. 
Халықаралық қарым-қатынас тілі ретінде араб, қытай, тілдері де басым 
бағыттарға ие болмақ. Демек, шетел тілін ана тілі негізінде үйрету, үйренетін 
тілдің қарым-қатынасқа қажетті тілдік аспектілерімен қатар, сөйлеу рәсімі мен 
әдебін ұлттық мәдениет және мәдениетаралық байланыстарға негіздеу шетел 
тілін үйрету әдістемесінің жаңа сипаты болуы керек. Шетел тілін еркін меңгеру 
арқылы халқымызға жат түрлі субмәдениеттің таралуын мүддеге қойған және 
түрлі щетел компанияларының мүдделерін жария және жасырын түрде 
тарататын жайттар да кездесіп жүр. Тіл үйренушінің коммуникациялық 
хабардарлығы қазақ елінің, халқының, тарихы мен мәдениетін, экономикасын 
салыстыра, салғастыра дамытуға қызмет етуі қажеттілік, тіпті, міндеттілік деген 
ойдамыз. [1] 

Ана тілім-ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес мұра. 
Демек, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға, оның тазалығын 
сақтауға тиіс. Амал не, туған тілімізді шұбарлап, басқа тілдің сөздерімен 
араластырып сөйлейтіндерді жиі көремін. Тіпті, туған тілінен безетін 
сорақыларды да, менсінбеушілікпен қарап, қазақша сөйлеуге ұялатындарды 
көргенде, белгілі орыс жазушысы К.Г. Паустовскийдің «Туған тіліне жаны 
ашымаған адам - жәндік» деген сөзі ойыма еріксіз оралады. 

Ана тілі - ар өлшемі. Олай болса, тілді шұбарлау - арды шұбарлау, көңіл 
тұнығын майлау. Ең жақсы адам - ана тілін құрметтеген адам. Бұл сенің басқа 
тілді меңгеруіңе бөгет болмайды, қайта сені адамгершілікке, шын патриот болуға 
жетелейді. Ана тілдің терең иірімдеріне бойлай білу – саналы адам болғысы 
келетін жас адамның бірінші парызы. Ол – туған жеріңді, еліңді, сүйікті 
Отаныңды сүйе білу деген сөз. 

Менің елім - көп ұлтты Қазақстан. Қанша ұлттың баласы бір анадан 
туғандай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақстанда ұлттар арасында татулық пен 
бірлік, ынтымақтастық пен достық орнағаны - бәріміз үшін мақтаныш. Бұл - 
біздің Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының, дана 
ойларының жемісі. Елімізді жарқын болашаққа жетелейтін, халық мүддесін ғана 
ойлайтын Елбасының арқасында біз, қазақ елі, мәңгілік ел болып қала бермекпіз. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2050»: «Бір мақсат, бір мүдде,бір 
болашақ» атты Жолдауында: «Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар! Ана 
тіліміз Мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік тіл болды. Бұл мәселені даудың 
тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн. Біздің тіліміз мемлекеттің 

http://dereksiz.org/azirgi-mektepte-interaktivti-oitu-edisteri-peni-bojinsha-negiz.html
http://dereksiz.org/aza-onimderin-afilshin-tilinde-transliteraciyalaudi-filimi-teo.html
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барлық жүйесінде қолданылуы үшін біз өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек 
және осыған өзіміз атсалысуымыз қажет» деген жолдауындағы сөздерін барша 
қазақстандық құптайды. Мен әлемдегі ең бай, ең сұлу тілдердің бірі - қазақ 
тілінің құдіретіне әрдайым сенемін. Тіліміз - бірлігіміздің тірегі, халқымыздың 
ұлттық байлығы. 

Ұлттық рухани құндылық болып саналатын тілді үйретуге келгенде түрлі 
әдістер қолдану арқылы тез әрі оңай жолдарының бірі деп – мнемоника әдісін 
айтар едім. Тіл мәселесі - еңкейген шал мен еңбектеген шалға дейін құлақ 
түрерлік мәселе екенін ескере отырып, бұл сөздің мағынасын ашып алуды жөн 
көремін түсіретін мнемоникалык таңбалар болып табылады 

Екінші пікір бойынша балалар кішкентай кезде тілдерді тез үйренеді, 
сондықтан балабақшадан бастап үш тілді де қатарынан үйрете беру керек. Бұл 
көзқарастардың туындауына да себеп жоқ емес. Себебі Кеңестік тіл саясаты 
қазақ тілінің қолданысына нұқсан келтірді. Көптеген қала қазағының отбасында 
ана тілінің орнын орыс тілі басқан немесе орыс тілі басым қолданылатын қазақ-
орыс қостілділігі орныққан. Осындай келеңсіз жағдайлар тағы да қайталанбас 
үшін қазақ зиялы қауымы қазіргі үштілділік саясатында қазақ тілінің рөліне 
үлкен мән беріп қарауды көтеруде. Сөзімізді қорытындыласақ, полилингвизм – 
жаһанданып жатқан әлемнің талабы деп білеміз. Сондықтан да біз үштілділікті 
тәуелсіз еліміз үшін стратегиялық мәні ерекше құбылыс деп бағалаймыз. Осы 
тілдік саясатты жүргізуде мемлекеттік тіл – қазақ тілінің орны мемлекетіміз үшін 
маңызды екенін ерекше айтқымыз келеді. Осыған орай, әр тілдің еліміздегі 
атқаратын қызметі дұрыс насихатталып, мемлекеттік бағдарламада 
көрсетілгендей, үш тілдің қызметін, қолданысын айқындап алуымыз қажет [4]. 
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A COMPARATIVE STUDY OF UNRELATED LANGUAGES 

 

A comparative study of languages is not done only in historical terms, that is, 

diachronically, but also from the perspective of the current state and the operation of 

related and unrelated languages, in synchrony. Requirement of simultaneous and 

systematic study of human language was made as it is known by the Swiss scholar 

Ferdinand de Saussure, who proposed to distinguish such things as language and 
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speech, as they are two important features of human language, and they describe it 

from two different directions [1]. In a comparative study of related and unrelated 

languages in synchrony there are three approaches or three varieties of comparative 

linguistics. The first of these is designated as comparative linguistics, and its main aim 

is to identify, mainly similarities, commonalities, both in related and in unrelated 

languages. The second is called comparative and contrastive linguistics, and it sets a 

different purpose, in particular opposite. It aims to find only the differences between 

the languages, that is to look for properties and attributes that are unique to any 

language and absent in all other comparable languages. The third is known as 

typological linguistics, and it combines the first two linguistics, since it reveals both a 

common and distinctive features, and signs in different languages [2]. Linguistics 

emerged as an independent science, as we know, in the middle of the 19th century, and 

its first form, as the science that studies human language was comparison of languages, 

but only from one position - a historical perspective. This direction is known in 

linguistics as comparative historical linguistics and its founders were such scholars as 

F. Bopp, R. Rusk, J. Grimm. Comparative-historical linguistics had its own goals and 

objectives in the study of human languages and in accordance with it carried out their 

investigation. In this direction there were set the following objectives:  

a) to identify affinity of Germanic languages through the study of their language 

similarities in historical perspective 

b) Germanic languages reconstruction on the basis of the original language and 

tracking of deviations from the character in various Germanic languages in the further 

course of their development 

c) the creation of genetic and morphological classification of languages 

d) the establishment of the laws of historical change in the same language at 

different stages of historical development . Vocabulary study of German language in 

historical perspective has been known to the creation and production of etymological 

dictionaries, which have not lost their relevance until the present day [1]. 

Phraseological units, that are stable combinations of words, appear, as you know, 

in any language, so they are linguistic universals, as they are found in all languages. 

Phraseology, as every other science, has its own object of study and its own 

history of development. Phraseology is the science of set phrases of a language or its 

phraseological units. Language is a very complex phenomenon, which has its own 

structure and its units.  

The latter includes the phonemes, morphemes, words, phrases, sentences, text, 

and discourse. Phraseological units in their form and structure are the phrases and 

sentences. But not all the phrases or sentences can be regarded as phraseological units 

of the language. In this regard, in any language there are two types of phrases and 

sentences: 

a) Free or variable; 

b) Stable. 

The first did not belong to the phraseology, because it is created by a speaking 

person himself depending on its communicative intentions and rules of association of 

individual words in a phrase or sentence in a particular language. Such phrases or 
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sentences can make infinite, as these possibilities are endless. Such formations are 

classified as a unit in terms of what a person wants to say. In these phrases, we can 

change any aspect of the structure of the organization according to their linguistic 

system, the grammar, the rules of a language, in any direction phonetics, grammar, 

vocabulary, communication, stylistic transformation. Although the structure of 

phraseological units as phrases or sentences edits or converts them not because they 

have their own language features but because they are unique and they are 

distinguished from the free variables or phrases and sentences.  

Among the various features or categorical attributes phraseological units should 

primarily emphasize the stability of their structure and composition, idiomatic nature 

of their semantics, their national and cultural labeling ability, their belonging to the 

speech, namely to the phraseological system of a language. They are similar in their 

linguistic nature of the word, because they are just like words, ready, already created a 

unit of language, and they should be as the words taken for what they are, and to use 

in the speech, although their structure is in phrases. Like the words, they have a 

linguistic meaning of the words that make up phraseological unit.  

Phraseology is an young branch of linguistics, which was formed as a linguistic 

discipline in the middle of 20th century. It became independent linguistic discipline in 

1940's. 20th century in Soviet linguistics with its problems of phraseology studying is 

not exhausted. 

Despite the diversity of the development of many current issues, relevant to this 

day, a comparative study of phraseological systems of different languages remains. 

Mutual correlation, comparing and contrasting of items, forms, categories and other 

linguistic phenomena appears as a prerequisite characteristic of each, as well as 

establishing significant formal and conceptual connections between them.  

The main element of the linguistic comparison is identification of identical and 

differing of characteristics comparing the facts of language [2]. The comparison makes 

it possible to identify the similarities and differences between languages. Problems of 

comparative phraseology receive widespread coverage in the literature in recent years. 

The first who paid attention to a special category in the system of word 

combinations and noted them as stable phrases, introduced the term of phraseological 

unit, worked out special criteria for their identification, was S. Bally. However, the 

basis of phraseology as a separate independent linguistic discipline was developed by 

an academician Vinogradov, who created a semantic theory of phraseological units 

classification. 

In the modern theory of phraseology narrow and broad understanding of the 

phraseology and interpretation of it as a lexical syntagmatic are distinguished. It goes 

back to the ideas of E. D. Polivanov that phraseology refers to the lexicon in the same 

way as syntax to morphology. This idea was developed by M. M. Kopylenko and Z. 

D. Popova [2]. 

In the history of phraseology as a special branch of linguistics there are three 

periods: classical, modern and postclassical [1], and each of them has its own research 

problems and issues. A comparative study of the phraseology puts even in its classical 
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period, although at this time it is more in terms and categories of purely phraseological 

science in descriptive and historical vein. 

Comparative study of phraseology was prompted by a variety of factors. Collation 

and comparison as one of the areas in linguistics, is aimed at identifying the common 

foundations of human language, patterns of development, change, interaction and 

mutual influence of different languages in the world and in relation to relevant 

phraseology of all languages. These include practical reasons and applications of order 

- the teaching and learning of foreign languages and the theory and practice of 

translation, including machine translation.  

There is a great impact of these factors on the division within a comparative 

analysis of phraseology, comparative, structural and typological and areal phraseology. 

The first is focused on a comparative study of related and unrelated languages, it 

touches the transfer of phraseological units, the second is in the center of attention, 

there are issues related to the creation, nature and characteristics of phraseology, areal 

analysis combines phraseological units by geography [3]. Intensive development is 

characterized by the differentiation of the phraseology of the subject of research, 

methods of its study and the involvement of new problems, which are based on existing 

theoretical framework.  

Comparative analysis of different languages forms a special section - comparative 

phraseology. The special position of phraseological units in the language leads to 

constant comparison of them not only with other phraseological units, but also with the 

formation of other levels, tokens, regular combinations of words, structural and 

syntactic patterns.  

According to Reichstein, everything within a linguistic comparison requires the 

fulfillment of such basic terms as the presence of base mapping, certain fundamental 

identity, against which it is seen as more specific similarities and differences between 

the compared objects and should apply a unified theory, a single method and a single 

conceptual terminological apparatus of the description of the compared objects. Thanks 

to the research in this area many challenges for further work and the regularities and 

principles are overcome. 

One of the most significant achievements in the field of comparative study is the 

work of A. D. Reichstein. It is taking the first practical synthesis of the main areas of 

comparative studies of phraseology, with the following lines: 

a) Nature and number of the compared languages; 

b) Nature of the compared phraseological units; 

c) Nature of the phenomena being compared. 

Critical thinking about the work of these areas allows the author to reveal some 

features of comparative-phraseological research of his time. These include studies such 

as comparing phraseological units’ level of interlingual equivalents, synonyms, 

variations, structural-semantic, lexical and grammatical, semantic categories and 

groups, formal and semantic characteristics of the phraseological units. In the 

comparative study of phraseological units of related and unrelated languages, classical 

and postclassical period of phraseology the favorite objects of phraseological 

benchmarking emerge as comparative, semantic phraseological units [2], and 
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completely unaffected areas and issues of phraseology. As pointed out by Reichstein 

individual couples and groups of languages and the whole system of phraseological 

language in them. In other words, there is identifying the identity and the differences 

of individual languages, groups, places of phraseological units in different languages, 

but not the whole phraseological system. A. D. Reichstein puts in the work task to fill 

this gap in the comparative study of the phraseology of related languages, and outlines 

the main points in this kind of comparative study of phraseology. They consist of the 

following issues: 

a) What is the most significant and profound similarities and differences between 

phraseological system of two or more languages; 

b) How they appear in the main aspects of the language - functional, semantic, 

formal, semantic, and structural; 

c) What intralingual and extralinguistic factors they are due [1]. 

 A. D. Reichstein phraseology comparative study was conducted at three levels: 

at the level of individual phraseological units, phraseological groups and 

phraseological systems. 

 At the first level in the center of attention are matters of ethnic linguistic services, 

that is, identity, partial identities and differences in various phraseological units aspects 

of linguistic organization: 

a) Formal semantic 

c) Total content. 

At the second level there is the subject of a comparative study which did not 

separate specific phraseological units of two languages, and have whole groups of 

phraseological units, paradigmatic associations of phraseological units, in particular, 

phraseological rows, groups, fields, schedules, united by a common sense. The main 

purpose of the comparative analysis here is to reveal the laws of dialectics and the 

relationships and interactions between the very prototypes of the phraseological units 

and thus identify the structural and semantic models, both in synchrony and in 

diachronic. In these work significant models for these invariants at different levels of 

linguistic organization of phraseological unit component, situational invariants are 

revealed. 

The third level provides a comparative study of the characteristics of the 

organization throughout the phraseology of the two languages. Special attention of A. 

D. Reichstein drew the dependence of the research approach of language status in the 

common phraseology of the language system, in particular, on the genetic structure and 

secondary derivation phraseology and the intermediate nature of language status of 

phraseological units - their location between the phrase and word.  

In the phraseology of each language the features of vocabulary and grammar of 

any language are reflected. In some languages there are some grammatical phenomena, 

and in other languages, these phenomena are absent. Comparing different 

phraseological systems, it should be kept in mind that even similar categories, forms 

and other similarities of language levels usually have different significance in the 

language system.  
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TYPES OF LINGUISTIC UNIVERSALS 

 
Structural-typological approach to the study of phraseological systems of 

different languages is a new trend in linguistics and phraseology theory. It is 
completely justified, because the system of idioms like all other language systems and 
the languages of the whole has universal properties and characteristics upon which 
linguistic basis, common linguistic features, the system of idioms and the categories 
itself and regularities, typical for phraseological systems in any language can be 
installed. Phraseological language system can and should be studied like any other 
system of the language in terms of universals linguistic and typological linguistic. 
Universal features of phraseological systems and phraseological units are expressed 
and manifested in various ways, but only on the phraseological level, that is in 
phraseological units’ phraseological system and structure itself. Phraseological system 
of any language, like all other language systems, is characterized by two principles, on 
which it is based: 1) paradigm (the presence of homogeneous set of linguistic units, 
which form a separate independent paradigm, the system in the language system; 2) 
syntagmatic (the presence of certain rules and laws on linear, syntagmatic units’ 
combination of corresponding paradigm, system of skill level in human speech or the 
language and speech formation of more complex structure.  

Phraseological paradigms and phraseological syntagmatics are linked and 
mutually condition each other as paradigms and syntagmatics of any language level 
that is, as interrelated and mutually condition each other’s language and speech. 
Paradigmatic and syntagmatic, language and speech are central universals of human 
languages and any of their systems, including the phraseology. It is universals which 
reflect the basis of the world, namely the presence of a qualitatively different 
independent objects and phenomena of reality, not exist in isolation from each other, 
but come into contact with each other, have a mutual influence on each other, cause 
changes in them and their development. Thus, they are responsible for the generation 
of reality’s new objects and phenomena, existing or entirely new versions, which in 
turn give rise to the further development of related systems and the world at whole.  
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Central universals of different languages’ phraseological systems are set phrases 
of the language. They are the object of study of such science as phraseology. The 
objects of study of this science are universal features and properties of phraseological 
units and phraseological systems of different languages. They are studied from the 
standpoint of two disciplines of universals’ linguistics, typological linguistics, on the 
one hand and comparative phraseology, on the other. The characteristic of modern 
universals’ linguistics is that it does not appear as a separate science, but together and 
in concert with the typological linguistics. Since the general features and characteristics 
of different languages make it possible for the generalization’s second stage of such 
features for the language of a large area, as well as a limited group of languages, so 
this is the reason why the problem of language universals correlates and crosses with 
the problem of language typology. There are three types of language universals in the 
system of this non identical science: a) linguistic universals; b) linguistic universals-
implications. Only with this types of universals we can deeper and more 
comprehensively reflect and convey the essential, that is, universal and typological, 
characteristic features of human languages, because only on the basis of a set of 
absolute and relative universals (universals-implications) we can derive the general 
principles, the principles of the device, universal features and patterns of human 
languages. Universals-implications are more hypothetical than empirical universals.  

As on the whole language level the phraseology system consists of two types of 
defining universals: 

a) Conceptual- semantic or extra linguistic; 
b) Systemic and structural caused and inter linguistic.  
The first ones are defined as the mechanisms of language category common to all 

languages, that is, as means of language capturing and concepts’ consolidation. They 
manifest the laws of human thinking. The latter reflect the universal principles of 
language organization of consolidation, concepts’ storing and information about the 
world, that is, they contain information about the patterns and trends that are common 
to all languages in the concepts’ consolidation arising from the sign and semiotic nature 
of human language.  

The first ones reflect the deep structures of language content, the latter – the 
surface structure, the form of linguistic signs. The notion of linguistic form is treated 
extensively in linguistics, because it includes an internal form of secondary 
nomination’s linguistic signs and the whole sound and language nature. Here 
mechanisms and patterns of language category can be revealed more brightly. 
Phraseological units are a special language type of secondary nomination means 
characterized as multi component, separately formed and by the structure of certain 
phrase of figurative-holistic semantics. In linguistics it is accepted to distinguish the 
language means of primary, secondary and tertiary category. The first type is basically 
stated, extra linguistically motivated word, the second is linguistically motivated word, 
and the third is phraseological unit, which is situational motivated by phrase. Lexical 
and phraseological categories differ in the extent of its versatility, the first is 
omnivorous and versatile, and the second shows the limitations and selectivity in this 
function.  
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For structural-typological study of phraseological systems of different languages 
distinction between two types of universals is essential: lexical-phraseological and 
proper phraseological. In the first case dominates semasiological approach in 
linguistics with elements of onomasiological principle of language learning. From the 
position of lexical-phraseological universals in language and in its nominative system 
there is an important fact, that vocabulary and phraseology are not separated, but are 
related to each other and interact with each other, mutually dependent. They are one 
single species of nominative system of linguistic resources generalized category. To 
the sphere of lexical-phraseological universals such general semasiological categories 
as polysemy, synonymy, antonyms and homonymy are related, which are inherent in 
the vocabulary and phraseology. However, they are language categories and 
phenomena, but not only lexical and phraseological. They are able to show on their 
core some differences between the vocabulary and phraseology. For the lexical-
semantic universals language and semantic motivation of the word, phraseological 
units, vocabulary and phraseology units should be classified. In the system of 
phraseological units we distinguish their component and global motivation. Some types 
of derivational bases may be universal in phraseological systems of different 
languages, for example, associative relationship of certain component types as 
derivational bases of phraseological units with certain aspects of reality. Types of 
derivational bases and their phraseological conceptualization may cause different new 
phraseological universals-implications.  

All universal manifestations and patterns related with motivation are closely 
connected and meet with their own linguistic and conceptual-semantic universals, 
because they discover the associative-psychological substrate. On the one hand we 
speak about linguistic facts, about the relationship between internal form and actual 
phraseological meaning. On the other hand in the base of motion and motivation lay 
the mechanisms processes of cognitive-semantic order, image-associative operation of 
consciousness, memory, perception and recollection, that is, they are logical-semantic 
mechanisms, operations of phrase building and this kind of phrase building laws. 
Proper phraseological universals are completely different type than the lexical-
phraseological universals. They have to do only with phraseological system and 
phraseological units. Their establishment has its stages and approaches.  

On the first stage it is necessary to distinguish three groups of universals: 1) 
specified in extra-linguistic way; 2) lexical; 3) proper phraseological. These problems 
should be solved in in two phases, involving: a) the delimitation of intersystem 
language universals from extra linguistic; b) the delimitation of proper phraseological 
universals from lexical. We say about two options: a) the parameters of lexical-
semantic universals; b) the parameters of proper phraseological universals.  

Regularity in phraseology and phraseological universals manifest themselves very 
clearly and systematically in phraseological models and phraseology simulation.  

Phraseological units of one language, as a rule, have correspondence similar in 
somewhat with phraseological units in another language. With a glance of extent of 
structural-typological proximity of matched phraseological units different types of 
structural-typological correspondences and affinity are allocated: 

1) Inter language phraseological equivalents of various types;  
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2) Inter language phraseological-semantic correspondences of different types.  
Like any other images phraseological images associated with organism’s reflex 

processes, the human memory, perception and reflection of the world, the knowledge 
and associative nature of human psyche. Besides, they largely determine the world’s 
phraseological picture, which has its own characteristics of reflection and 
representation of the world and differs significantly from the lexical world picture.  

Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this 
there are a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and 
similarity of the real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of 
their biology, physiology, psychology and of course ascending of modern languages 
idioms to the general image-semantic prototype. The fact of similarity of idioms in 
different languages on various aspects of their linguistic nature, development and 
operation makes the study’s comparative structural-typological principles necessary 
and relevant.  

Comparative structural-typological study of different languages systems shows 
two patterns:  

a) The existence of thought unity and mental operations in both processes of 
conceptualizing the world ; 

b) Selectivity and national characteristics in the two types of cognitive and 
linguistic human activities. 
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THE LINGUISTIC WORLD IMAGE AND  

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

Under the world image we understand the totality of notions, knowledge of 

ethnos, human about the objective world, which is guided by a person in its relation to 

the material world, as well as its practical and cognitive activity.  
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World image, thus, is a set of ideas and knowledge in the thinking, minds of 

people on the definite stage. Human knows and reflects the world more accurately, that 

is the person has more correct, objective, adequate representations and knowledge 

about the world and has more adequate, true world image.  

The concept "world image" is a imagery, reflection which have certain nations 

about the objective world. The world images are heterogeneous, mostly according to 

three reasons: а) objective world is very various and endless in its variety; b) people 

live in different geographical, social, cultural conditions and it reflects in their world 

image; c) all the sciences reflect their own world, and the sciences are different and all 

of them reflect different spheres of objective world and form accordingly different 

world images in different forms. 

For example, physicists, chemists, mathematicians, linguists, artists, composers, 

musicians and sculptors represent different worlds in different forms. They accordingly 

form different world images. World images are heterogeneous in another way, namely, 

not only whose world image it is – what ethnic group, any social, scientific, industrial, 

professional groups, but also by the degree of generalized forms of expression. In this 

sense, in addition to the universal concept of "world image", which is defined as a 

reflection of the objective world in the mind, a certain image of the material world in 

thinking, memory, distinguishes more universal concept - "linguistic world image", 

thus it is called conceptual. Thus, we can distinguish two universal world images: 

conceptual and linguistic. The relations between them is the main subject of the 

research in the famous triad "objective world - thinking (human) - Language" [1].  

The world image is, therefore, the central concept associated with human and with 

its main activities - educational, labor and communicative. As far as the world image 

is conception, knowledge of people, social groups and individuals about the objective 

world, and the ideas and knowledge it is a system which a person is guided in its 

behavior, orientation in the world, the world image is a system of orientation and 

regulators in human life.  

Human is distinguished from other species by the fact that for his good behavior 

in the world, the right attitude to the world and other people, he uses not only his world 

image, his own conceptions, knowledge of the world, but particularly symbolic, 

semiotic system, mediating world image. 

It could be different symbolic and semiotic signs, dancing, painting, various 

artificial and conventional, symbolic sign systems as Morse code, and a system of 

special signs in mathematics, physics and chemistry. Some scientists define in this 

regard the human as a symbolic, semiotic, sign creature that is building a world in 

symbolic forms [3].  

It is believed that the world picture is created by the two different procedures: 1) 

cognitive activity - creating concepts about the world; 

2) Creation, forming, developing new images of the world, carried out by a special 

reflection, bearing systematic character. In the first case there is a reflection of the 

objective world as it is in reality, but a reflection and representation of the world must 

be objective, accurate, and adequate.  
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In the second case, we say not so much about the objective reflection of the world 

independent from human, but about the world,. created, constructed by human world 

image. It is carrying on a value-cognitive system design, which is placed on the 

adequacy of the known object. As any objective entity, world has not only his own 

nature, self-sufficiency, but the functional significance, its functional purpose.  

The world image in this sense is not only a reflection of the world view of people's 

knowledge about the world, but the outlook component of society and the individual: 

mythological, religious, aesthetic, artistic world image. This underscores the very high 

importance, the value of the concept of world image and spirituality of human, society, 

the ethnic group. The world image is, therefore, a reflection of reality, its image, the 

model and the main part of the world view. World image and world outlook related, 

though certainly not identical concepts and values: world view has two basic functions 

- interpretive (implement the vision of the world) and regulatory (guide in the world, 

to be a universal benchmark of human life). The world image has also these functions.  

Without the world image as a global image of the world could not be carried out 

a human activity in its entirety as biosocial being. Person in the socio-cultural activities 

is rests upon the image of the world, forming the core of human worldview. Without a 

picture of the world it would have been impossible human communication and 

understanding. The world image is a core of the integration of people, a means of 

harmonization of different spheres of human activity, their relation to each other.  

The world image as a complete image of reality, mediates all acts of human 

perception of the world and worldview. It is the basic of all acts of understanding of 

the world. The world image, as a basic component of the human world view, promotes 

human connections and the unity of knowledge and behavior of people in society. 

The world image forms the type of relationship to the world , to the nature, to 

others, to itself, sets the norms of human behavior, defines its relationship to living 

space [2].  

The world image is primarily a global image of the world that exists in the mind 

of people, and it plays the main role of mediator between the different spheres of human 

culture and builds understanding of people. The world image is an effective means of 

intonation of people in society. Needs of necessity in the world image is explained by 

the desire to achieve the unity of vision and understanding of the world.  

Each view of the world is a certain logic associated vision, understanding and 

interpretation of the world, a way of perception of the world and determined thought 

processes, habits. The world image is connected not only with the conceptions of the 

world by humans, but with their value system, which is also characteristic of 

predestination of human behavior, their relationship to the world. Pictures of the world 

are not homogeneous, so they are in some classifications, depending on the basic for 

their comparison. For example, in some studies is distinguishing such world images as 

the world image of adults, the children's world image, everyday view of the world, the 

scientific world image, special and cultural world images, as well as functional, 

informational, theoretic probabilistic world images [2].  

Another important point of the world image, as well as of human cognitive 

activity, is that the results of cognition are fixed in the language and, above all, in units 
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of the nominative activity, in lexical units of the language: in a word, phrases, and 

phraseological units. They form the basic of the linguistic world image. Despite the 

fact that such concepts as language world image and the conceptual world image are 

in the relation of contiguity, there are different points of view on their relations to each 

other. 

The representatives of the another point of view is not inclined to identify the 

linguistic and conceptual world images, believing that they are also different, as 

thinking and the language. "Linguistic world image " cannot be equated with the world 

image, because the language itself cannot be equated to thinking. Differentiation of the 

world image and the "linguistic world image" is as fair, as true the distinction of 

thinking and the language, but not their identity.  

However, the "linguistic world image" as a combination of terminology arose due 

to the inclusion of the language in the direct interaction with reality. In fact, there is no 

such direct contact between language and reality. This is only an apparent interaction; 

it is mediated by the knower and reflective thinking.  

The language is the specific, specially organized material form of the world image 

existence. The language itself may not reflect the reality; this ability is inherent only to 

the brain. Actually the result of the reflection is the concept or concepts. The language 

is connected with reality through symbolic relatedness. The language does not reflect 

the reality, and displays its iconic images.  

The world image is the result and the condition of mental activity. Development 

of the world is going through the thinking and with the help of the language. The 

language is an indispensable attribute of human, and the deep structure of language is 

single. 

The language cannot and does not reflect the world. It is the prerogative of human, 

but in the language the results of cognitive activity are reflected. In the world image is 

accumulated knowledge of mankind, and people communicate with each other with the 

help of the language, due to the language, concentration in it the world image, 

knowledge and understanding of the world. The laws of thought are universal and 

uniform, all people uses the terms, general knowledge, ideas, images, concepts, 

judgments, conclusions.  

The knowledge is required to thinking and this knowledge is necessary to operate 

objectively and logically correct. This knowledge is available in two tanks: a) in the 

minds of people in the world image and b) in the language. The cognitive ability of a 

person determines the level and the nature of human knowledge, but not the language.  

The difference between the language and the thinking and between the conceptual 

linguistic world images is expressed in it. However, the close relation and communion 

between the thinking and the language, conceptual and linguistic world image, the 

unity of the human mind and the human languages in its deep basis is reflected in the 

fact that the diversity of languages and significant differences in their structure cannot 

possibly affect the mental activities of people. It does not influence on people's ability 

to master any language, the ability of people to understand each other and to translate 

from the one language to another language. It should be emphasized, that the world 

image, is specially formed during the learning and reflection of the world, but not 
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derived from the meanings of the words, phrases, phraseological units, suggestions, 

texts, discourse. 

The linguistic world image in this sense exists not due to the semantics, content 

of the language and linguistic, vocal formation, but only as linguistically explicated 

formally reflected and predictive world image or conceptual world view.  

Now we will briefly discuss the concept "phraseological world image." When 

people talk about the linguistic world image, the key role played by the concept or 

phenomenon language nomination, means and methods of language nomination and 

first lexical nomination, that is, the words actually mean something different types. In 

linguistics, it is generally accepted point of view that the nomination is not a label 

attached to each item, phenomenon of objective reality directly and immediately, but 

mediated by the thinking, through the cognition and synthesis of various external and 

internal features of objects and phenomena, which are called motive of nominations 

and make up what is known as a semantic motivation, the inner form of language units. 

The internal form are the signs of phenomena through which perceived, identified, 

differentiated, interpreted and evaluated the world. The lexical means of nomination in 

this sense are that ones, which in linguistics terminology indicated as the language 

world image or lexical world image.  
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КАЖЫБАЕВА Ж.Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, ШҚО, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ШЕБЕРЛІКТІҢ НЕГІЗІ 

 

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңының 51-ші бабының 

3-ші тармағында былай делінген: «Өзінің кәсіптік шеберлігін, зияткерлік-

шығармашылық және ғылыми деңгейін ұдайы жетілдіріп отыруға тиіс» [1]. Олай 

болса, әрбір педагог орта немесе жоғары дәрежелі педагогтық білім алу мен 

қанағатттанып қоймай, ол тәрбие мен оқытудың тиімді жолдарын үнемі 

іздестіріп, өз жұмысында пайдаланып отыруы тиіс. Сонда ғана педагог 

жаңашыл, тәрбиеленушілерге тәрбие және білім берудің теория мен 

практикасын дамытудың қозғаушы күші және шебері бола алады. 
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Педагогикалық шеберлік – оқытушының кәсіби әрекетінің жоғары дәрежесі. 

Ол оқу-тәрбие процесінің мақсатына жетуде және осы процесс барысында 

кездесетін түрлі педагогикалық міндеттерді шығармашылықпен шеше алуында 

көрінеді. Педагогикалық шеберлік педагогикалық міндеттерді шешуді 

қамтамасыз ететін тұлға сапаларының, психикалық процестердің, білім, білік 

және дағдылардың жүйесі болып табылады.  

Өз ісінің педагог-шебері – оқыту және тәрбие әдістемесін жетік меңгерген, 

жалпы және балалар психологиясын біліп түсінетін, өзінің пәнін терең 

меңгерген, мәдениеті жоғары маман. Кез-келген педагог-шебер оқу-тәрбие 

жұмысының қазіргі заманғы жаңа әдістерді толық меңгерген, тәрбиеші және 

оқытушы функциясын атқарады.  

Педагогтың алдындағы басты міндет – тәрбиеленушілерді біліммен 

қаруландыра отырып, сөз шеберлігіне, ойлауға, дұрыс қарым-қатынас жасай 

білуге, еңбек ете білуге үйрету және тәрбиелеу.  

Педагогикалық шеберліктің құрамды бөліктерінің бірі – педагогикалық 

қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың жоғары деңгейде дамуы, 

дұрыс жолға қойылуы педагогтың шебер болуының негізгі шарттары болып 

табылады. 

Болашақ маманға колледж қабырғасында білімділік және бәсекелестікке 

төтеп бере алатын, өз мамандығына ыңғайлы, қабілетті, педагогикалық қарым-

қатынасқа даяр ерекше педагогикалық қасиеттерді қалыптастыру қажет. 

Мұғалімге аса қажеттілігі: педагогикалық мамандыққа бейімділік, балалармен 

жұмыс істеуге айқын берілгендік, бейімділіктің көрінетін басты нәрсесі және 

мұғалім мамандығын таңдай алудағы айқындаушы нәрсе балаларға деген 

сүйіспеншілік т.б. қасиеттер.  

Шынында да балаларға деген сүйіспеншілік және ол өзінің педагогикалық 

шеберлігін де шыңдай алады. Оның негізгі бастамасы болашақ мұғалімдерді 

дайындау, қалыптастыру кезеңінде басталады. Бұл орайда педагогикалық іс-

тәжірибенің алатын орны ерекше, өйткені қазіргі студент–болашақ өзінің 

бейімділігін, шеберлігін, ыңғайлылығын, алған теориялық білімдерін мектеп 

өмірімен байланыстырып отырғанда ғана жүзеге асырады. Тек сонда ғана 

мұғалімге тән педагогикалық шеберлікке, іскерлікке жетуге жол ашылады.  

Болашақ мұғалім кәсіби мамандығының қыры мен сырын, педагогикалық 

қарым-қатынастың оңтайлы жолдарын таба білу педагогикалық іс-тәжірибеге 

араласа бастағанда сезінеді. Жас маманның кәсіби біліктерінің дамуына 

педагогикалық іс-тәжірибенің қосар үлесі зор екеніні педагогтар жақсы біледі. 

Болашақ мұғалімнің жеке басының педагогикалық дағды іскерлігі мен 

икемділігін қалыптастыратын басты шара–педагогикалық іс-тәжірибе болып 

табылады. Болашақ мамандарды кәсіптік білікке баулу педагогикалық іс-

тәжірибеге алдын ала жүргізілген жүйелі дайындықты талап етеді. 

Педагогикалық іс-тәжірибеге дайындық болашақ мамандардың теориялық, 

әдістемелік, психологиялық, этикалық, ұйымдастырушылық, коммуникативтік, 

зерттеушілік, біліктілік іскерліктерін қалыптастыруға бағытталмақ. Осы 
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мәселелерге байланысты қарама-қайшылықтың шешімін табуға болашақ 

мамандарды дайындауда педагогикалық іс-тәжірибе үрдісінің ықпалы өте зор . 

Педагогикалық іс-тәжірибе үрдісінде болашақ мұғалімдерді кәсіби білікке 

баулу нәтижелі болады: егер педагогикалық іс-тәжірибенің кәсіби бағдар беруге 

арналған міндеті мен мақсаты айқындалып, оны ұйымдастыруға байланысты осы 

кезге дейін жинақталған алдыңғы қатарлы іс-тәжірибелер ескерілген жағдайда, 

студенттерді педагогикалық іс-тәжірибеге дайындау кезінде арнайы курстарды 

оқыту барысында олардың әдістемелік, ұйымдастырушылық, болжағыштық, 

диагностикалық, зерттеушілік, дидактикалық біліктерін қалыптастыратындай 

жұмыс түрлері ұйымдастырылса, cонда болашақ мұғалімдерді оқу-тәрбие 

жұмысында даярлау тиімділігі артады. 

Сонымен қатар, практиканттар оқу-тәрбие іс-тәжірибесі үрдісінде ғылыми-

зерттеу және кәсіптік бағдар беру жұмыстарымен шұғылдандырсақ, олардың 

шығармашылық белсенділігі шыңдала түседі. 

Сондай-ақ, мұғалім жаңалық жаршысы ретінде оқытудың тиімді тәсілдерін, 

озық тәжірибелерді сараптап, шығармашылық ізденіс үстінде болуы керек. Әр 

жеке адамның өміріндегі кәсіптік-әлеуметтік психологиялық тұрғыдан дамуы, 

оның оқып білім алуы мен тәрбиеленуіне ұстаздың білігі қажет болып табылады. 

Осыған байланысты мұғалім еңбегі үздіксіз ізденісті, өз білімі мен тәжибесін 

жетілдіріп отыруды талап етеді.  

Мектеп жұмысын өмірдің талабына сай жүргізу, оқу-тәрбие саласындағы 

зерттеушілік, тәжірибе алмасу жақтарына мән беру мұғалімдерінің ізденісіне 

шек қоймау, қайта оған жағдай жасап отыру ұстаздың іскерлік негіздерін 

меңгеруіне ықпал етеді. Ұстаздың өз бетінше білім жетілдіру, осы саладағы 

үздіксіз ізденісі, озат тәжірибені қолдану, оны өзгелерге насихаттауы, 

жаңашылдық танытуы, іскерлік негіздері педагогикалық білікке жеткізудің небір 

жолы болып саналады . 

Педагог еңбегі басқа қызметтермен салыстырғанда, өзіндік ерекшелігі мол 

шығармашылықты сүйеді. Өйткені жеткіншек ұрпақты өмірге, еңбекпен 

әлеуметтік-іс-әрекетіне дайындау – педагогтарды көп іздендіріп, ойландыратын 

жұмыстың ең басты түрі.  

Оқу процесінде педагогикалық қарым-қатынас неліктен педагогикалық 

процесті ұйымдастыруда тиімді болып табылады? Оқытушы мен оқушы 

арасындағы қарым-қатынас сабақты және сабақтан тыс уақытта эмоционалды 

қозушылықты тудырады, не бұл екі жақты қарастырылады: өзіндік эмоционалды 

қозушылығы немесе іс-әрекеттегі қозушылығы.  

Өзіндік эмоционалды қозушаңдық бұрынғы сәтсіздіктер әсерінен және 

мұғалімге, пәнге деген негативті қарым-қатынас салдарынан туындайды. 

Мұндай типтегі жағдай оқуға деген мотивацияны төмендетеді, оқуға деген 

ынтаны жояды және мұғалім мен пәнге жек көру сезімін тудырады. Сондықтан 

мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас осындай эмоцияларды жойып, 

әрекет жасауға қызығушылықты арттырып, оқу-тәрбие процесін әлеуметтік-

психологиялық жүзеге асырылуы керек. Мұғалім мен оқушылар арасындағы 



134 
 

қарым-қатынас педагогикалық қарым-қатынасты ұйымдастыратын әлеуметтік-

психологиялық байланыс болып табылады.  

 Қарым-қатынастың психологиялық құрылымы өте күрделі. Қарым-

қатынасқа түсу кезінде қарым-қатынас жасауға деген қажеттілік, ниет және 

коммуникативті міндеттер қалыптасады. Кәсіби педагогикалық қарым-қатынас 

процесінің құрылымына (В.А.Кан-Калик бойынша): 

1. педагогтың сыныппен қарым-қатынасын алдын-ала модельдеу (болжау) 

– бұл кезең аудиторияның танымдық әрекетінің сипаты, мүмкін болатын 

кедергілер, жұмыс динамикасы сияқты ерекшеліктерін білуді қажет етеді.  

2. бастапқы байланыс кезіндегі қарым-қатынасты ұйымдастыру 

(коммуникативті шабуыл) – топты жұмыс істеуге белсенді тартуды қажет етеді 

және өзін-өзі көрсету мен динамикалық әсер ету әдістерін меңгеруіне 

байланысты.  

3. дамушы педагогикалық процесс барысында қарым-қатынасты басқару – 

оқушылардың инициативасын қолдау, диалогтық қарым-қатынас ұйымдастыра 

алу және шынайы өмірден мысал келтіруіне байланысты.  

4. жүзеге асырылған қарым-қатынас жүйесін анализдеу және оның алдағы 

іс-әрекетін модельдеу. 

 Я.Л.Коломинский және Н.А.Березовин мұғалімнің қарым-қатынас жасау 

стильдерін ажырата отырып, оның оқушылардың оқу мотивациясына жоғары 

дәрежеде әсер ететінін анықтаған. Зерттеушілер мұғалімнің сыныпқа деген 

қарым-қатынасының 3 стилін бөліп көрсетті: тұрақты-жағымды, пассивті-

жағымды және тұрақсыз.  

Тұрақты-жағымды стиль. Мұғалімнің балаларға деген тұрақты 

эмоционалды жағымды қатынасымен, қиын сәттерінде көмек көрсетуімен оқу 

әрекетіндегі кемшіліктерге, іскерлік жауап қайтаруымен, балалармен қарым-

қатынас кезінде сабырлылықпен сипатталады. Бұл топтағы мұғалімдер өздерінің 

педагогикалық бағыттылығымен өз мамандығына және балаларға деген 

махаббатымен балалармен формальды емес қарым-қатынас орнатуға 

қажеттілігімен ерекшеленеді.  

Пассивті-жағымды стиль. Балаларға деген қарым-қатынасының 

эмоционалды жағымды сипатының айқын еместігімен ерекшеленеді. Бұл типтегі 

мұғалімдер балалармен қарым-қатынаста официалдыстильді қолданады. 

Тұрақсыз стиль. Бұл стильде мұғалім өзінің қарым-қатынасын жағдайға 

байланысты өзгертеді. Сондай-ақ мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынас 

жасауы өзінің көңіл-күйіне сол уақыттағы эмоционалдық жағдайына 

байланысты. Мұғалім оқушы тұлғасын туындаған жағдайға байланысты ғана 

бағалайды.  

Көптеген зерттеу және педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, мұғалімнің 

балалармен қарым-қатынас жасау стилі балалардың мұғалімге деген қатынасын 

анықтайды. Осыған байланысты А.А.Леонтьев мұғалімнің оқушыларға деген 

қарым-қатынас стилінің маңызын ашып, мұғалімнің процесс стилі өзіне 

жағымсыз қатынас тудырады дейді.  
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Кез-келген педагог өзінің педагогикалық іс-әрекеті барысында бірнеше 

басқару стильдерін қолданады: 

1. Авторитарлы - өзіне бағытталған стиль. Педагог топтық әрекеттің 

бағытын өзі таңдайды, кімнің кіммен жұмыс істейтінін өзі белгілейді және 

басқалардың пікірін қабылдамайды. Берелген тапсырмалары жүйелі, бірақ жете 

түсіндірілмейді. Топ мүшелерінің байланыс жасау формалары – талап, бұйрық, 

нұсқау. Қателік тапқан жағдайда кінәлі адамға сөгіс айтады және қатені жою 

жолдарын көрсетпейді. Мұндай стильді ұстанатын мұғалім жоқ кезде топтық 

жұмыс баяулайды немесе мүлдем тоқтайды.  

2. Демократиялық – ұжым пікіріне келушілік. Бұл стильді ұстанатын 

оқытушы іс-әрекет мақсатын топқа жеткізуді көздейді және топ мүшелерінің бұл 

жұмысқа қатысу белсенділігін арттырады. Оқытушы әр оқушыға өз пікірін 

айтуға мүмкіндік береді, сол арқылы өз қоластындағыларының өз-өзіне деген 

сенімділіктерін дамытады. Демократиялық жетекші оқушылардың 

индивидуалды бейімділіктері мен қабілеттеріне сай жұмысты бөледі. Топ 

мүшелерімен қарым-қатынас жасау формалары - өтініш, кеңес, ақпарат алмасу.  

3. Либералды – ұжым өміріне араласуды қаламайды, белсенділік 

танытпайды, туындаған сұрақтарды формальді түрде шешеді, басқаша айтқанда 

болып жатқан жағдайға жауап бермейді.  

Әрине кез-келген мұғалім тұтас оқу-тәрбие процесі және ондағы қарым-

қатынастың басқарушысы, лидері, жетекшісі болуы керек. Ал бұл үшін алдын 

ала байланыс орнатудың маңызын түсіну керек, «Біз» сезімін қалыптастырып, 

сыныпқа деген жағымды қатынасын көрсетіп, бүкіл сыныпты оқу-тәрбие 

процесіне жаппай тарту маңызды орынға ие. Мұның барлығы педагогикалық 

әрекеттің басында болатын кедергілерді жоюға көмектседі.  

Қорыта айтқанда, педагогтың оқушылармен жағымды-эмоционалды және 

сенімді байланыс орнатуы адамгершілік мәдениетіне, педагогикалық әдебіне 

негізделеді және педагогикалық шеберлігінің маңызды бөлігі болып табылады. 

Педагогикалық қарым-қатынас барысында педагогтың жалпы мәдениетінің бір 

қырын байқауға болады. Қарым-қатынас орнатуда педагог тек сөйлеуші емес, 

сонымен қатар жақсы тыңдаушы да бола алуы керек. Педагогтардың өз 

шәкірттеріне үлкен құрметпен және сеніммен қараулары оқу процесінде балалар 

жауабын тыңдауда оларды қолдап, құптап, олардың ойларына жауаптарына 

ризашылығын білдіріп отырса, педагогикалық қарым-қатынас әсерлі де тиімді 

болып табысты нәтижесін көп күттірмейтін болады. Сондықтан әр болашақ 

педагог қарым-қатынас түрлерін, оны ұйымдастыру сатыларын, оның кәсіби іс-

әрекеттегі маңызды ерекшеліктерін арнайы зерттеп үйренгені абзал.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. 2007 ж.  

2. Ә.Табылды «Ұстаз тәлімі» Алматы, Білім, 2006ж. 

3. И.Ә.Әбеуова Әлеуметтiк психология. (оқу құралы) - А., 2001, 58 б. 

 

 



136 
 

УДК 81'255:61 

КАЙСАНОВА А.К., ЧЖАН Е.Е. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

Количество терминов в современной науке неуклонно растет, многие из них 

весьма противоречиво переплетаются друг с другом; кроме того, наука 

насчитывает множество конфликтующих школ и выдвигаемых гипотез, что 

приводит к возникновению серьезных трудностей при переводе медицинских 

терминов. Данная проблема настолько остро встает перед специалистами в 

области медицинского перевода, что среди них даже существует расхожее 

мнение, согласнокоторому «Иногда лучший способ сделать медицинский текст 

понятным врачам – это не переводить его вообще» т.е. оставить специфические 

термины на языке оригинала, не подвергая их никаким трансформациям. 

Под языком медицины понимается набор языковых единиц, посредством 

которых специалисты могут вести коммуникацию в профессиональной 

направленности. Перевод в сфере медицины - особая область лингвистического 

искусства, основанная на терминологии, правильность перевода которой требует 

огромной ответственности, ведь зачастую речь идет о здоровье или даже о жизни 

человека.  

Обладая сложной внутренней семантической структурой, термин является 

единой, самостоятельной единицей наименования [1; c. 41-42]. 

Основное требование, предъявляемое к термину, - его однозначность. В 

обще-терминологическом плане это требование реализуется двумя путями, т.к. 

существуют две категории терминов: 1) общенаучные и общетехнические 

термины и 2) специальные (номенклатурные) термины. Общенаучные и 

общетехнические термины выражают общие понятия науки и техники. Термины 

существуют не просто в языке, а в составе определенной терминологии. 

Терминология, как система научных терминов, представляет собой подсистему 

внутри общей лексической системы языка [2; c. 75]. Согласно А.А. 

Реформатскому, терминология - это система понятий данной науки, 

закрепленных в соответствующем словесном выражении [3]. Если в общем языке 

(вне данной терминологии) слово может быть многозначным, то, попадая в 

определенную терминологию, оно приобретает однозначность. 

Медицинский язык требует исключительных знаний медицинской 

терминологии, здесь недопустимы погрешности.Успешная работа медицинского 

работника или переводчика зависит не только от использования 

морфологических, синтаксических и лексических средств языка, но и от 

владения терминологией. 

Под медицинской терминологиейпонимается система понятий, означающие 

болезни и их проявления, состояния и процессы, протекающие в организме 

человека, методы лечения и профилактики заболеваний, медицинское 
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оборудование, лекарства и др. Медицинская терминология имеет свои 

специфические особенности, а именно:  

1) в первую очередь следует заметить, что медицинские тексты не содержат 

достаточного количества метафор и других стилистических приемов;  

2) для медицинских терминов свойственна нейтральность, логичность, 

однозначность и строгость; 

3) в основе многих английских медицинских терминов лежат латинские и 

греческие корни, что делает их интернациональными; 

4) для пополнения терминологии часто используются термины-эпонимы т.е. 

термины, образованные от имен собственных [4; c. 54].  

Принимая во внимание различия языкового происхождения, формы 

письменности и функции, выполняемые на национальном или 

интернациональном уровнях, в отечественной медицинской терминологии 

выделяются нижеследующие основные группы терминов:  

1) исконно русские наименования;  

2) интернационализмы, слова, образованные из классических языков. 

Интернационализмы делятся на слова, которые были заимствованы в готовом 

виде («готовые слова») из греческого или латинского языка, и на слова (научные 

неологизмы), которые возникли искусственно из лексического и 

словообразовательного материала этих языков по их структурным моделям. 

Например, стетоскоп, аллергия, фагоцит, цирроз, лейкемия, и т.д.;  

3) исконные западноевропеизмы, т.е. слова, образованные из лексического 

и словообразовательного материала западноевропейских языков; 

4) латинские термины - это специальные научные наименования, 

графически и грамматически оформленные по правилам латинского языка. 

Посредством терминов, образованных по правилам грамматики латинского 

языка, обеспечивается взаимопонимание между врачами, говорящими на разных 

языках.  

Следует отметить, что наличие фоновых знаний у переводчика 

медицинского текста – важнейшее и серьезнейшее требование, пренебрежение 

которым зачастую может привести к курьезным последствиям. На первый план 

в медицинском переводе выходят точность и строгость языка, исключаются 

смысловые расхождения, возможность двоякого толкования текста; 

недопустимой является неточность при толковании специальных терминов. 

Следовательно, перевод медицинских текстов заключает в себе ряд трудностей 

и проблем. 

Е.М. Солнцев выделяет ряд конкретных проблем, с которыми сталкиваются 

специалисты при переводе медицинских текстов, в общем, и терминов в 

частности. 

Среди наиболее важных проблем, по Солнцеву, отметим: 

1) синонимию терминов, которая в среде терминоведов считается 

нежелательной и рассматривается как повод для сомнений насчет 

терминологичности лексических единиц. Исследователь подчеркивает, что 

медицинское сообщество зачастую противится стандартизации медицинских 
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терминов, а в отношении некоторых предлагаемых вариантов можно говорить о 

некоторой неудачности в лингвистическом плане. Отмечается, что перспектива 

устранения синонимичности в ближайшее время на данный момент крайне 

маловероятна, т. к. нововведения в этой области внедряются медленно [5; c. 132]. 

2) классификационные и номенклатурные расхождения в наименовании 

органов и систем организма; расхождения в методике исследований и способах 

представления их результатов. Например, несколько понятий в одном языке 

могут иметьодин общий термин, однако точного эквивалента данному термину 

в другом языке может и не быть.  

3) крайне сложными для понимания и перевода иногда являются 

сокращения. Несмотря на наличие словарей медицинских аббревиатур, многие 

сокращения, встречающиеся в медицинском тексте, могут носить 

окказиональный характер, т.е. быть придуманными самим автором текста. 

Подобные сокращения не входят в состав словарей и представляют собой 

серьезную проблему при переводе. Медицинские тексты зачастую изобилуют 

окказиональными сокращениями. 

4) однозначное соответствие не всегда легко отыскать, т.к. частотность 

употребления латинского языка в медицинской сфере на данный момент 

существенно снижается. 

5) быстро развивающиеся технологии и соответственное возникновение 

новых терминов представляют собой еще одну серьезную проблему для 

переводчика, обусловленную тем, что двуязычные словари медицинских 

терминов становятся неполными, и даже интенсивно пополняющиеся онлайн-

словари не всегда успевают вовремя зафиксировать новый термин [5; c. 137]. 

Вышеперечисленные проблемы универсальны для любых языков. Одним из 

аспектов проблематики перевода медицинских терминов Е.М. Солнцев также 

считает прагматический. Ученого волнует вопрос, необходимо ли переводчику 

максимально приближать переводимый текст к оригиналу в плане структуры и 

стилистики. «Представляется, что необходима максимальная степень подобного 

приближения, что позволит облегчить медицинское делопроизводство, а также 

избежать непонимания текста и возможного недоверия врачей, которым 

адресован текст, к действиям их коллег из других стран» [5; c. 139]. 

Проблематику перевода медицинских терминов также разрабатывали ряд 

ученых. Например, Д.В. Самойлов говорит о таком способе перевода, как 

простое транслитерирование термина. В частности, объектом для изучения он 

избрал перевод английских медицинских терминов на русский язык. Такой 

метод исследователь называет «вредным». «Обычно это оправдывается 

требованием точности и невозможностью передать все «оттенки смысла», якобы 

содержащиеся в термине. В действительности за этим стоит плохое знание 

российской и английской терминологии, неумение понять истинный смысл 

слова и желание придать тексту модный заграничный вид» [5].Следует заметить, 

что чрезмерноеиспользование данного метода в практике медицинского 

перевода недопустимо. 
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Ученый Т.А. Баева указывает на еще одну довольно существенную 

проблему, которая может стать камнем преткновения для неопытного 

переводчика, не обладающего достаточным багажом фоновых знаний в области 

медицины. Это тот факт, что некоторые лексические единицы, относящиеся к 

категории общеупотребительных, в медицинском контексте могут становиться 

терминами. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что проблемы перевода 

медицинских терминов носят универсальный характер и свойственны для 

любого языка. А перевод медицинской терминологии является сложным 

многоступенчатым процессом, требующим от переводчика глубоких 

лингвистических и предметных знаний. 
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

 

Внутренняя форма языковых единиц один из центральных объектов 

исследования языковой семантики. Внутренняя форма имеет особое значение в 

образовании языковых единиц и является наименее изученным объектом в 

лингвистике. 

Исследования внутренней формы оказались особенно плодотворными для 

теории лингвистики. Благодаря им было установлено, что внутренняя форма 

языковых единиц существенно отличается от внутренней формы слова в целом 

ряде аспектов. Прежде всего, это касается качественной стороны внутренней 

формы словосочетания и слова. В отличие от внутренней формы слова, 

указывающей на признак, по которому назван предмет, внутренняя форма 

оборота передает конкретное представление о каком-либо факте, событии, 

явлении, которые когда-то были актуальными, часто повторялись и обладали 

сходными признаками других явлений, удобными для обобщения, т. е. для 

образования понятий оценочного типа. 
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Внутренняя форма относится к числу языковых категорий, содержание 

которых является предметом исследования в лингвистике. Традиция 

использования понятия «внутренней формы» восходит к античной философии 

Платона и Плотина. Фундаментальные работы о внутренней форме, написанные 

В. фон Гумбольдтом, Паулем, А. Потебней и другими, послужили основой 

последующих исследований данной категории.  

Особенного внимания заслуживают взгляды В. Гумбольдта, который, как 

принято считать, впервые в лингвистике создал стройную концепцию 

внутренней формы. Учение о внутренней форме было центральным в 

лингвистической теории В. фон Гумбольдта, различавшего внутреннюю форму 

языка в целом, которая раскрывает национальное своеобразие языков и 

внутреннюю форму как индивидуальную особенность, реализуемую в речи. 

Более того, Гумбольдт считает, что своеобразие внутренней формы заключено в 

способе обозначения понятий и требует согласованности между элементами 

внутренней и звуковой нормы языка. 

Согласно Гумбольдту внутренняя форма выступает как средство выражения 

народного и национального духа. «Дух народа» объективируется во внутренней 

форме и выражается с помощью языка, который и является духовным 

воплощением народной жизни. «Язык всеми тончайшими фибрами своих корней 

связан с народным духом, и чем соразмернее этот последний действует на язык, 

тем закономернее и богаче его развитие» [1]. 

Внутренняя форма, согласно Гумбольдту, это способ соединения понятий 

со звучанием между сознанием и языковой актуализацией. Внутренняя форма - 

это призма, сквозь которую говорящий коллектив видит и представляет явления 

действительности, способ трансформации внеязыкового содержания в языковое 

содержание. Все эти мысли ученого нашли широкое развитие не только в общем 

языкознании, но и в лексикологии являются крайне актуальными в плане 

сопоставления и типологии картин мира, создаваемых с помощью языков. 

В. фон Гумбольдт придавал чрезвычайно большое значение изучению 

формы языка, так как она позволяет установить, каким путем выражается 

мировоззрение народа, и отличить один язык от другого. Важным в учении о 

внутренней форме языка у Гумбольдта является то, что он определил место 

внутренней формы языка в ряду других категорий значения и в известной 

степени охарактеризовал ее природу: внутренняя форма не только организует 

субстанцию, но от нее зависит, по существу, организация внешней структуры. 

Таким образом, анализ истории вопроса и внутренней форме показал, что В. 

фон Гумбольдт открыл путь к исследованию внутреннего содержания языка, 

определив его как лингвистическую категорию «внутренняя форма». Различая 

при этом еще и «внешнюю» звуковую форму, Гумбольдт имел в виду 

внутреннюю форму не слова, а внутреннюю форму языка в целом, рассматривал 

ее в аспекте определяющей роли в видении, членении действительности.  

А.А. Потебня же использовал это понятие главным образом по отношению 

к слову. В понимании А.А. Потебни внутренняя форма слова шлется как бы 

посредником между именем и соответствующим явлением действительности, 
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связана со значением слова, но не тождественна ему. Она представляет собой 

особый компонент в семантической структуре слова, основная функция которого 

состоит в том, чтобы показать, какой аспект, признак выделяется в предмете и 

каким он должен видеться. Внутренняя форма в таком понимании есть не что 

иное, как способ отражения и представления мира, но не значение слова. 

Признаки внутренней формы, выявляемые, прежде всего на материале 

лексических единиц, в равной степени могут быть отнесены и к идиомам. Но 

между ними есть и определенные различия. Внутренняя форма слова — это 

признак понятия, по которому оно получило название в виде производного 

слова, а внутренняя форма идиом- это элемент представления в его семантике, 

обусловившей его вещественное значение, предметно-понятийную 

направленность всего словосочетания и оценочность выражаемого идиомой 

понятия. 

Внутренняя форма идиом значительно стойкая, чем внутренняя форма 

слова, что объясняется переосмысленным характером значения, 

раздельнооформленностью устойчивых сочетании и спецификой прототипов 

устойчивых словосочетании.  

Внутренняя форма способствует первичному восприятию языкового 

значения, при этом большую роль играет степень ясности внутренней формы. 

Исследование закономерностей переосмысления значения сочетания слов, 

лежащего в основе идиом, показывает: чем теснее связь между значениями 

сочетания слов и устойчивых сочетании, тем шире основание номинации и тем 

яснее внутренняя форма. С увеличением дистантности между понятиями, 

выражаемыми словосочетанием и одноименным сочетанием слов, ослабляется 

связь между их значениями, что приводит к затемнению внутренней 

формыязыковой единицы. Степень ясности внутренней формы уменьшается по 

мере углубления семантического преобразования значения одноименной идиом. 

К таким выводам приходит в своем исследовании проблем внутренней формы 

фразеологических единиц О.А. Леонтович [2]. 

Благодаря системнообразующей функции идиомы обладают особой 

категорией вариантности, которая охватывает область лексики, грамматики и 

семантики. Последняя функция порождает собственно феномен - семантическое 

варьирование идиом. И, наконец, указывается еще одна функция внутренней 

формы - текстообразующая, в которой реализуется потенция внутренней формы. 

При более широкой трактовке внутренняя форма связывается с понятием 

мотивированности языкового знака и практически отождествляется с 

производящей. Следует отметить, что внутренняя форма и мотивированность 

языкового знака взаимосвязанные явления. Под мотивированностью понимается 

наличие корреляции между планом выражения и планом содержания языкового 

знака. Внутренняя форма выступает часто в качестве посредника между планом 

содержания и планом выражения языкового знака. 

Что касается соотношения внутренней формы и мотивированности 

языкового знака, то мотивированность следует связывать с внутренней формой 
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в той мере, в какой она является компонентом внутренней формы и входит в это 

понятие. 

Таким образом, мотивированность по отношению к внутренней форме 

следует рассматривать как свойство внутренней формы, как результат ее 

соответствия значению, а саму внутреннюю форму как основу 

мотивированности лексической единицы. Внутренняя форма - понятие более 

широкое, чем мотивированность. З.К. Ахметжанова уточняет и разграничивает 

данные языковые явления, связанные с процессом номинации. «Мотивация -

процесс, внутренняя форма средство, мотивированность результат 

мотивационного акта» [3]. 
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COGNITIVE AND LINGUISTIC HUMAN ACTIVITIES 

  

Phraseological component is an essential constituent of any language. Between 

the maturity of language and phraseological system there is a direct relationship. In 

addition, visual-image thinking is higher level of human consciousness and more 

complex form of thought, than ingeniously subject, objectively due to conceptual 

thinking.  

Phraseological component of language is one of the most difficult elements in the 

study of foreign languages and language acquisition. Mostly it is connected with the 

complexity of linguistic nature. Its most typical and categorical features are: multi-

component, separately statefulness, phrase form, imagery, semantic integrity, 

phraseological stability in all aspects of its linguistic nature, belonging to the language 

and linguistic phraseological system, therefore, taking them out from of memory or 

phrasebook ready, as much as one man does this with words. The typical, characteristic 

features of phraseology are their attribution not to the primary, but to the secondary 

language system, that is, their genetic unoriginality and structural derivatives. Primary 

linguistic systems make the language, on the one hand, the universal mean of 

communication and cognition, knowledge storage, identification and differentiation of 
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real phenomena and expression of different relations between them, and, on the other 

hand, for the speech organization, communication and more complex language and 

speech formation.  

This feature is that during learning and reflection man creates, first of all, ideal 

entities, and in one quality form, namely in the form of generalizations. These are 

concepts, with the help of which man organizes judgments, inferences, that is, thought, 

thinking activity, speech and communication. Generalization is a necessity in cognitive 

and mental activity of man, otherwise it would have died in the individual and separate 

particulars, also in the isolated from each other events and would not have an idea about 

the integrity and coherence of the world and its phenomena, about its categorical 

nature, that is, its class system, that the world consists not so much from the individual, 

separate events, as from the classes, genera, species, groups, subgroups of various 

objects and the world’s phenomena. The world consists of communities, categories of 

different order, generalizations of objective order of various subject areas as material 

world phenomena and their cognitive-reflective categorical existence, not in the real 

world already, which, as such, exists always, but in the human mind. The most common 

and regular form of consolidation of knowledge about the world is a concept, which 

encompasses the essential features and functions of the objects and phenomena of the 

real world in a summarized form. The notion, in turn, is fixed, as usually, in the 

language in such the most widespread and regular language unit as word. The notion 

is usually the objective world in its natural quality, as it is in reality. For this the concept 

and the notional system in cognitive, conceptual system of a nation are responsible. 

The subjective, human predetermined or nationally and culturally predefined 

knowledge, reflection and representation of the world meet another ideal, conceptual, 

epistemological essence, another unit of consciousness, namely the concept.  

Comparative structural-typological study of phraseology can effectively 

implement and provide interesting, valuable and useful scientific results under certain 

research conditions: the use of unified theory of methodology, a unified conceptual-

terminological apparatus. Characterization and comparison of phraseology of different 

languages are carried out under different conditions, with different coverage of 

phraseological system and, usually, at the level of the whole phraseological system, the 

definitions of categories, classes of phraseological units, specific and individual 

phraseological units. Among the most important research tasks of comparative 

phraseology are, above all, such as the identification of deep-rooted intralanguage and 

extra-linguistic factors and causes of the similarities and differences of phraseology 

systems, phraseological units, phraseological picture of the different languages world, 

phraseological regularities and universals of various languages.  

Phraseological units of the phraseology-semantical field occupy in each 

phraseologycal system of compared languages an independent place and certain 

proportion. The number of such phraseological units is measured for each of the 

compared languages several hundred, and in general, there are more than 1000 

phraseological units in this four languages. Comparative structural-typological analysis 

in term of their similarities and differences showed typical patterns of the types of 
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interlanguage phraseological equivalents which are specific only for this 

phraseological semantical field and for the four languages.  

They concern, first of all, a similar number of phraseological units of this type in 

each of the four languages and typology of phraseological images and models. This 

can, firstly, have effect that phraseological units of the phraseological-semantical field 

and each of the studied languages have phraseological equivalents or compliance in 

other three studied languages. Since this initial study is the German language, it is 

important in the search for phraseological equivalents in other languages.  

The language is as a system structural organized and language units are closely 

connected. As they are different in quality structurally, semantically, functionally and 

practically, language units have only their own means and capabilities in 

communicative implementation of the language.  

The existence of all the language’s units in two forms and types as the units of the 

language and using it in speech are relevant to phraseological units too[1]. In this case 

there is direct parallelism between the term linguistic system and others subsystems of 

the language, including the phraseological system of the language. The following terms 

are typical to the system of the language in general: the levels units of the language 

levels, different types of paradigmatic, syntagmatic, hierarchical, derivation relations. 

[2].These traits, characteristics, relations are also typical to the phraseological level. 

We can speak in the native language or in the foreign language without using 

idioms. But it is only theoretically, in reality it is not so, because when people 

communicate in their native language, they use a variety of types of set phrases like 

expressive and non-expressive, like imaginative and non-imaginative, like idiomatic 

and non-idiomatic. There is objective reason for it: in each language there is a 

developed system of phraseological units, which develops during all the history of 

formation and functioning of the language. There is not full language without 

phraseological units, because they perform their special functions. All the different 

problems, issues, which are connected with the role of phraseological units in the 

language, speech, communication, the peculiarities of their status is studied by the 

special field of linguistics – phraseology. [4]. As the units of the whole language or 

separate levels of the language, phraseological units also make the system of 

heterogeneous, but connected by different relations and different degrees of proximity 

or remoteness from each other. Such relations between the units of any levels are called 

paradigmatic, which are one of the system generating factors of the language. They are 

the base of nominative language systems or any sub-system’s segmentation of the 

language, including phraseological system of the language to separate categories, 

classes, groups. In the scope of which there are relations and connections between their 

units. The base of unification of one or another unit of the language to a certain 

categories, including macro and micro fields, is always some generality, which is 

inherent to each unit of corresponding unification in different level and form. Such 

base, as a rule, is meaning, notion and function. The language is exists and operates to 

fix and express the results of human’s consciousness, linguistic and vocal sense, 

meaning, notion, which are existing in every linguistic sign, both in the language’s unit 
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and unit of the speech. At the heart of the field approach as a way of learning a language 

is precisely this regularity of the language.  
The developers of this method is considered as the language of the field, 

especially combining of the words that expressed the same meaning or referring to the 
same conceptual space, or to the same semantic field. One of the first lexical fields was 
the field of relationship, which describes the types of connections and relations that 
exist between the words in the given field. The concept of linguistic field in their 
treatment had methodological meaning and theoretical significance. With the help of 
this tool, namely, the field, the language drop-down from the same point of view as a 
systematic device with a variety of systemic, paradigmatic relations. In addition, a 
research tool of the field was intended to confirm the theoretical postulate that not a 
single word has its own independent value, and it only gets in the field. The specific 
meaning of the word in this case depends on the neighbors - the words of one semantic, 
what other qualities surround it. [3]. 

Volume, content, structure, of linguistic field depends on many different factors. 
First, because, that serves as the basis of allocation of the field and unification of the 
members of the field: what type of linguistic meaning, concepts, language function, 
and what degree of generalization they have. In this case, there is onomasiological 
approach in learning the language or units of an appropriate level of the language. The 
point of linguistic analysis is to identify generalized meaning or concept or language 
category, function, and the goal is to build all the units and processes that focus on 
expression and representation. The point of linguistic analysis is defined generalized 
meaning or concept or language category, function, and the goal is to build all the units 
and processes that focus on expression and representation. Composition, that is, 
quantitative and qualitative aspects of units representatives field depends not only on 
the nature, degree of generalization of hyper lexeme field, but also on the cognitive 
elaboration and evaluation of the corresponding space, the field of human thinking in 
a particular language. How much and which units are united by a particular field 
depends on it. However, the release of the field and the establishment of the field, 
almost onomasiological approach analysis of the field is not completed. The main task 
is ahead, namely, the establishment of the field structure and types of semantic relations 
and connections between all the members, units within the corresponding field. But in 
this case we are dealing with semasiological approach and analysis of the field, because 
we start from the existing in the field of linguistic units and investigate the semantic 
features and semantic relations with other units in the field, the nature and quality of 
their semantic characteristics and relations. Such relations and connections within the 
system of the field in linguistics are called paradigmatic relations and connections [1].  

Every linguistic field has its own structure, namely: center, transitional zone. In 
the center of the field are usually that units, which have more generic sense of field 
semantics, which are most regular and stylistically neutral units and occur when it is 
carry on one or another correspond semantic or conceptual sphere.  

Historically, the idea of the theory of the field goes back exactly to that thinking, 
is a perfect reflection of the world through the language and initially fixed in the 
language. In this sense we have in mind, in thinking something that exists in the native 
language. Between the ideal image of the world and the language means of expression 
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there is a complete parallelism. In many languages the real objective world is presented 
in perfect shape, but in many ways different, because each in its own way divides the 
world. The language fields, that are a means of expressing language, cover completely 
what he knows and is reflected by some people in a particular area of the real world in 
a particular field of knowledge [1]. Among the variety of linguistic expressions, 
concepts and values in terms of linguistic fields, the units of vocabulary words have 
been considered at first. Therefore, the first type of linguistic fields, which was 
operated by linguistics were lexical-semantic or lexical field. They promoted the 
systematic dissection of vocabulary system, systematic relations in the vocabulary and 
the formation of a picture of the lexical-semantic system of the language in terms of 
the lexical-semantic fields. This is ensured by the fact that each semantic field under 
which originally meant lexical or lexical-semantic field is a definite ordered piece, a 
fragment in the lexical or lexical-semantic system. However, one should always 
remember that it is a reflected by consciousness, thinking of people, in its language, a 
piece of reality. The totallity of content units’ concepts and words, covering a specific 
area of the human experience... [1]. However, each nation allocates in the real world 
their own "pieces" of reality and its various aspects, the moments in the phenomena of 
this slice of reality, so the experience of people in the pieces of reality and the 
perception of their elements are very different. This is directly related to linguistic 
fields, and then they are also in many ways not the same in different languages. The 
number of lexical and semantic fields in the lexical-semantic system of a particular 
language is in direct proportion to the number of words in the lexicon in general and, 
in particular, from the words of a generalized semantic type relation, color, quality, 
thinking, animal, furniture, etc. Lexical-semantic or lexical field is relevant only to the 
lexical system to a specific site: «semantic (verbal) field is a lexical paradigm in a 
structural class, which occurs when the segmentation of lexical-semantic continuum at 
different periods, corresponding to the words of the language. These segments are 
directly opposed to each other on the basis of simple meaning-signs. «One verbal field 
can be included to another field of the highest level» [2]. 

In the area of lexical and lexical-semantic fields are developed different ideas, 
methods and techniques of isolation and analysis [3]. They were then moved to 
different areas of human language, and the field approach is widely used in the study 
of a variety of language levels and types of linguistic units. For example, in connection 
with the study of grammatical semantics, grammatical categories, syntactic functions 
are widely used such linguistic terms as morphosemantic, grammar, grammar lexical, 
functional semantic fields [4]. 

Also methodology touched upon the field phraseology, because phraseology, its 
areas and units also reflect the reality, definite spheres and areas of real world. In this 
sense they are very different from grammatical and lexical system, but they also take 
part in the general process of conceptualization and categorization of the world. They 
form their phrase semantic fields and come into the defined lexical-phraseological and 
functional-semantic fields. Under phrase semantic field we mean a totality of stable 
combinations of phraseological units of a language that represent a particular concept 
or linguistic meaning and therefore related and belong to one and the same semantic 
field. Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this 
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there are a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and 
similarity of the real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of 
their biology, physiology, psychology and of course ascending of modern languages 
phraseological units to the general image-semantic prototype. The fact of similarity of 
phraseological units in different languages on various aspects of their linguistic nature, 
development and operation makes the study’s comparative structural-typological 
principles necessary and relevant.  

Comparative structural-typological study of different languages systems shows 
two patterns:  

a) The existence of thought unity and mental operations in both processes of 
conceptualizing the world and phraseology building, that is, phraseological derivation; 

 b) Selectivity and national characteristics in the two types of cognitive and 
linguistic human activities.  

Phraseological component is an essential constituent of any language. Between 
the maturity of language and phraseological system there is a direct relationship. In 
addition, visual-image thinking is higher level of human consciousness and more 
complex form of thought, than ingeniously subject, objectively due to conceptual 
thinking.  
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Like all phraseological units, comparative phraseological units are furnished 

separately. A significant number of comparative phraseological units allows change of 

both the first and second components. Such usage does not mean only a greater degree 

of feature, as used to increase the expressiveness of comparative phrase. The change 

of the first part of phraseological units has become increasingly common, for example, 
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comparative phraseological unit «all cats love fish but fear to wet their paws» had not 

had the comparative degree. However, in the twentieth century this comparative 

phraseological unit became widely used in the comparative degree in English, 

American and Australian culture. For example: All her emotions are quite sincere, but 

she cannot help being a little larger than life (J.B. Priestley). 

It should be noted the wide development of variance in the comparative 

phraseological units, forming their separately furnishing. Each adjective 

phraseological unit may be used both with primary conjunction as and without it. The 

second conjunction never drops. There is a tendency to omit the initial conjunction as 

in elliptical sentences, that are not answers to the question, with omitted subject and 

link-verb. «the black dog is on one's back». Conjunction as is often omitted where the 

comparative phraseological unit is moved to the beginning of the sentence or if before 

phraseological unit stands the conjunction but or yet. For example: to see which way 

the cat jumps, to wait for the cat to jump.  

Comparative phraseological units with as and with omitted conjunction are a kind 

of quantitative variants, normative, rather than occasional. The availability of such 

options is indicative of separately furnishing of comparative phraseological units. This 

kind of quantitative variance differs from all other types of variance that it is 

characteristic for all comparative phraseological units, having in its composition 

double conjunction as…as. 

It should be noted that the deviation from the norm is the use of conjunction like 

instead of as. It's safe to say that in such cases there is the emergence of a new form, 

as in spoken English there has been a tendency to use like as a conjunction. For 

example: like a bear with a sore head – сильно рассерженный, злой как черт. 

For adjective comparisons, as well as for other types of comparisons, double-

planning of meaning is characteristic: one is compared with another. This structure of 

meaning allocates it as a phraseological meaning of special kind, namely comparative. 

The first component of adjectival comparisons usually used in its basic literal 

meaning. The function of the second component is always intensive, as it represents 

the degree of the feature, expressed by the first component. The first component is 

called a base of comparison, and the second - the object of comparison. The 

conjunction as is a link. The subject of comparison is a variable element that is in the 

text. For example: eat like a pig Adjectival comparison therefore arise in the language 

that there is a need to transfer additional information compared with the information 

transmitted by the first components of comparisons, taken separately. There are 

comparative phrases, used only with the adjective in the comparative degree: to lead a 

cat and dog life.  

Figurativeness of the phrase is due to the fact that in the speech comparison refers 

to a particular class of objects, phenomena, or entities that denotes its second 

component, such as: he is as brave as a lion. 

The figurativeness is created by the human comparing with the lion, but if we 

compare, say, a lioness with the lion, the figurativeness of comparison disappears and 

instead of the figurative comparison (simile) occurs unfigurative (comparison). 
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Comparisons are usually phraseological units with pronounced estimated 

meaning, both positive and negative, for example: (as) bold (or brave) as a lion – 

храбрый как лев – арыстандай айбатты; (as) fierce as a tiger – свирепый как 

тигр – жолбарыстай долданды; (as) pretty as a picture – хороша как картинка – 

ай мүсіндей.  

Intensive nature of the evaluation depends on the semantics of the first 

component. In some cases, a crucial role is played by the semantics of the second 

component, for example: (as) fat as a pig – жирный, откормленный как свинья – 

шошқадай семіз; (as) fat as butter – пухленький, полненький – толықтау. For such 

comparisons hyperbola is peculiar, it is an exaggeration of attribute to make more 

expressive allocation. 

The study of comparative phrases is competent both in terms of the variety of 

formal means of comparison expressions, and from the point of view of synonymous 

variation of comparison semantics. Studies of this nature carried out many times. But 

phraseological units with comparative meaning remained in the shadow. We consider 

the comparative idioms as a special type of phraseological units with a rich system of 

degree and comparison expression means. Comparative phraseological units with 

intention meaning, syntactic idiomatics, phrasal enhancers have been studied by many 

Russian linguists. 

For the first time issue of the intensity in the phraseology of the English language 

was raised in the Logan P. Smith’s "English idioms", which was printed in the works 

"Society for Pure English" in 1922, and then included in the author's book "Words and 

Idioms" in 1925. L.P.Smith states the fact of the presence in the language of a small 

group of phraseological units - comparative phrases with the meaning of the intensity 

and gives a list of 23 comparative phraseological units. As an example, some of them 

: as dull as ditch, as good as gold, as large as life, as mad as March Hare, as pleased as 

Punch, as cool as cucumber, as cross as two sticks and others.N.P. Geraskina, A.F. 

Artemov in dissertation studies consider structural-semantic transformations of 

phraseological units, aimed at strengthening their meanings. 

So, A.F. Artemov, studying the meaning of phraseological units and their 

pragmatic potential, points to the fact that the intensity of phraseological units as a 

means of influencing the listener is not associated with any quantitative skills of 

phenomena, but only one that shows a deviation from the norm. The author explains 

this statement in the following example: women jump to conclusion that men do not. 

The expression to jump to conclusion characterizes, according to A.F. Artemov, one of 

the features that characterize women who, unlike men, do not always come to the right 

conclusions and not always think about the committed action, often succumbing to any 

momentum. To come to conclusion/to jump to conclusion we can interpret in terms of 

measures degree as to come to conclusion very quickly. However the phrase, according 

to A.F. Artemova, actualizes not so much action "to come to the conclusion" as its high 

degree, and not so much real action - "come to the conclusion very quickly" as the idea 

of such an action. In other words - from the world of observation and indicating the 

meaning moves to the world of imagination and experience. 
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I.I. Turansky raises the question of comparative phraseological units performing 

the function of intention and offers their classification according to three principles: 

I. According their semantic content he divides them into four groups: 

1. Structures, in which physical properties of inanimate objects are the basis for 

comparison: as light as gossamer. 

2. Comparative structures, based on the comparison with natural phenomena: as 

free as the wind.  

3. Structures, including the names of the fauna, when a basis for comparison are 

the most common traits, habits, lifestyle, dominant physical qualities: as slow as a 

tortoise, as obstinate/stubborn as a mule. 

4. Allusions, associated with biblical, mythological stories and historical figures: 

beware of a silent dog and still water. 

II. Depending on the use or absence of alliteration, class of comparative 

phraseological units is divided into: 

1. Comparative phraseological units, in structure of which alliteration is used: as 

blind as a bat, as pleased as Punch, as thick as thieves.  

2. Comparative phraseological units without alliteration: as happy as a lark, as 

black as sin, as like as two peas. 

III. On the basis of compliance or non-compliance of Russian and English 

versions, comparative phraseological units can be divided into three subgroups: 

1.  Demonstrating of full compliance in the compared languages ( barking dogs 

seldom bite- не бойся собаки, которая лает). 

2. Characterized by partial compliance (all cats are grey in the dark/ in the night)- 

ночью все кошки серые). 

3. With the absence of any compliance between the options under consideration 

(able to make a cat speak /able, enough to make a cat speak - кому угодно развяжет 

язык). 

Important note about the comparative phraseological units makes A.F. Artemova: 

"comparative phraseological units, in which imagery is not expressed so implicit as in 

the metaphorical, perform more amplifying function. In other words, the function of 

intensifying them dominates also present emotional-evaluating". 

The internal form and linguistic motivation phraseological meaning represents 

important aspects of semasiological relation of phraseological meaning with the 

internal form of phraseological unit, including comparative phraseological units. They 

have a number of features. Comparative phraseological units, that lost internal form, 

available in each of the languages. According to the degree of motivation of 

comparative meaning of comparative phraseological units, we distinguish three main 

groups: 

1) Comparative phraseological units with full comparative motivation, for 

example: all cats love fish but fear to wet their paws -кошка хочет рыбку, а замочить 

лапки боится; 

2) Comparative phraseological units with incomplete of motivation, for example: 

to see which way the cat jumps, to wait for the cat to jump — ждать, откуда ветер 

подует-жел қайдан соғады; 
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3) Unmotivated comparative phraseological units, which have not diachronic 

relation between phraseological units and internal form of phrase, for example: биться 

как рыба об лед. 

In its semantic development phraseological units move from the concrete-

pictorial representation of reality, transmitted their literal meaning, to the generalized 

meaning. Comparative phraseological units with the structure of the phrase repeatedly 

subjected to special study: character of similes and metaphors was determined, the 

process of turning comparative phrases into phraseological units was disclosed, their 

structural organization, lexical structure, their function in the text was analyzed. 

Dissertation of N.V. Dmitrieva is one of the last works, where the role of feature in the 

choice of comparison standard is studied (based on adjective comparisons of English 

and Russian ). 

Z.V. Bozheeva suggests the classification of comparative constructions with the 

semantics of equality, according the nature of the objects being compared three 

semantic type of comparison are allocated: comparison subjects, comparing action, 

comparing qualities. 

The object, standard and basis of comparison represent the generalized scheme of 

compulsory components of the comparison structure, without which there is no this 

form of human thinking and comparison as a special unit of language. In this 

formalized and structured manner: the subject of comparison - the basis of comparison 

- the standard of comparison or aRb - this form of thinking or the type of the linguistic 

sign or linguistic unit exist in all languages, forming the universals in the thinking, 

logic and linguistic respect. It is understandable, because without comparison and 

correlation of the world phenomena human thinking is not available. And as soon as it 

is presented in the mindset, so it is necessarily also in the language. Comparative 

phraseological units occupy a special place in the language, and differ significantly 

from the subject-logical comparisons though by the fact, that they represent a unit of 

language and phraseology of the language system. Like the words, comparative 

phraseological units appear in the sentence and saying as a member, its constituent 

components, usually in the predicate function and as a single, integrated structure and 

semantic unity. Only in the assemblage of all compulsory structural components of 

comparison and all aspects of the linguistic organization the comparative 

phraseological units are perceived as the particular type of phraseological units in their 

particular status and their specific functions. Communicative- pragmatic functioning 

of comparative phraseological units in speech and communication has in each language 

its own features, even when it comes to comparative phraseological units with the same 

meaning. Moreover, when it is used in speech and communication, the whole structure 

and formula of comparative phraseological units and their linguistic functioning is 

revealed. Comparative phraseological units of studied languages are united primarily 

by the fact that the structure of this form of thinking as a comparison generally is 

similar. The coincidence between comparative phraseological units of studied 

languages is evident on the degree of reality spheres, that supplying the necessary 

structural components and elements of the logical and linguistic comparison. But at the 

same time between them there are significant differences. 
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The basis of comparison refers to the first member of the comparative relation, 

serving as an object of knowledge. It plays an active role in the comparison, since 

encompasses properties to be studied. The basis of comparison predetermines also the 

national character of semantics of comparative phraseological units and their internal 

form. This suggests that the scope of supply and reference standards sources, species 

of reference standards themselves in comparative phraseological units of different 

languages are largely the same, but the basis of comparison and association excited in 

this regard with respect to reference standards are often national-psychologically, 

national-aesthetically, national-culturally specific and ideoethnical . 

Y.S. Stepanov first noticed to such a typology of comparison basis: "describing 

the constant theme of comparisons, to a certain extent we can describe the semantic 

fields, speres, regularly inscribed in the language by the help of comparisons. These 

fields in different languages do not coincide. Suppose a Russian comparisons 

constantly characterized by the phenomena that the French language in their everyday 

life sometimes just would not have noticed: дуется как мышь на крупу, ломается 

как новый грош, носится как со списанной торбой ... French from his side knows 

many such semantic cells that in Russian language expressed in the most general terms, 

without comparison, the uniqueness of which therefore, not sealed and unnoticed". 

As the basis of comparison in these languages mostly occur the verbs, adjectives 

and adverbs, less - nouns. Regular semantic spheres of comparison basis in these 

languages, expressed by the verb, are physical movements (to fly, летать, ұшу), static 

state (to sit, сидеть, отыру), speech activity (to yell, визжать, қышқыру), physical 

condition (to tire, устать, шаршау), visual perception (to look, смотреть. қарау), 

physical action (to work, работать, жұмыс істеу). Regular semantic spheres of 

comparison basis, expressed by adjectives and adverbs, are signs of size, volume, 

height, i.e. the external data of person (fat, толстый, семіз), further the signs of color 

(black, черный, қара), character traits (meek, кроткий, момын), physical condition 

(hungry, голодный, аш), the physical properties of the object (cold, холодный, суық), 

mental abilities(clever, умный, ақылды) and social characteristics (poor, бедный, 

кедей). Basis of comparison, expressed by nouns, stacked in three semantic group , 

mostly they are parts of body, abstract nouns to describe physical data and concepts of 

the scope of mental activity. 

Isolation of the types of comparative phraseological units from perspective of 

lexical meaning of expression means of comparison standards is also part of the 

typology of internal form of comparative of phraseological units. Comparison standard 

is the bearer of already learned properties; it must be relatively known to the objects, 

at least, in the area of the property, which performs as the comparison base. The first 

object, the object of comparison, is cognizable object and its properties are learned 

through its relation to other objects. Property, by which two objects form comparative 

attitude, are called basis of comparison (tertium comparationis). The basis of 

comparison is the common, that is inherent in the objects being compared. This third 

element brings a variety of objects to unity. 

Comparison standard - is structurally necessary component, the element of 

comparative constructions and it is characterized by the fact, that it has both universal 
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and national-ethnically distinctive features. However, it can only show a comparative 

study of comparative phraseological units in general and through the comparative 

standard in particular. Comparison standard of comparative phraseological units are 

characterized by the fact, that the British take them from different systems of artifacts 

in the life of the English people. The main sources of comparison standards are the 

following: people, animals, plants, birds, insects, artifacts. Certain differences were 

observed here on the gender level. To characterize the males the most regular are 

certain representatives of the animal world, the plant world and for females - others. 

A microsystem of comparative phraseological units occupies a central position in 

the phraseological system of three languages. In categorical regard comparative 

phraseological units of English are verbal , that is indicative and in this form 

characterize the subject or the theme of comparison. Phraseology is characterized, 

according to A.D.Reichstein, by the double anthropocentrism. This is reflected in the 

fact, that phraseological units in its derivational base and on its current value focus to 

the human. Comparative phraseological units do not constitute an exception in this 

sense. It means, that comparative phraseological units in their comparative nature 

characterize mostly a man. But, of course, there are some exceptions. So according the 

subject and the standard of comparison comparative phraseological units of considered 

languages are divided into two categories: anthropocentric and non-anthropocentric 

comparative phraseological units, and the first ones fully prevail over the latter. The 

first ones associated with comparing of different parts and entities of human in term of 

his qualities, actions, states with different standards of comparison. For example, 

mental, thinking, intellectual features unique to human and therefore the subject, theme 

of comparison can only be a man. Comparative phraseological units, the comparative 

note subject of which is a not a man, but any other aspects of reality, in these languages 

arealso much. Nevertheless, the main trend of semantics of shaped comparative 

phraseological units in English, Russian and Kazakh languages is that they are focused 

on a comparative description of some aspect of nature and qualities, conditions and 

human actions. 

The article discusses comparative phraseological units that relate to the specific 

method of comparison expressions. They are a system of expression means, in which 

a significance of inner form, the wealth of fine language resources are evidented and 

at the same time the identity of the national culture, national habit of imaginative 

thinking are revealed. In order to determine the nature of the internal form of 

comparative phraseological units, you must firstly consider the notion of "inner form" 

and the internal form of phraseological units.  

Internal form refers to the number of linguistic categories, the content of which 

was and still the subject of research in linguistics. The tradition of using the concept of 

"inner form" goes back to the ancient philosophy of language. 

The internal form, according to Humboldt, is a way of concepts connecting with 

the sound between consciousness and language actualization. The internal form - is the 

prism, through which a speaking collective see and imagine the phenomena of reality, 

a way of transforming of extralinguistic content into language content. All these 

thoughts of scientist widely development not only in general linguistics, but also in 
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lexicology and phraseology and are highly relevant in terms of comparing and typology 

of worldview, pictures of the world, created by the help of languages.  

The studies of inner form of phraseological units with relation to the inner form 

of the word were particularly productive for the theory of phraseology. Thanks to them, 

it was found that the inner form of phraseological units is significantly different from 

the inner form of the word in a variety of ways. First of all, it concerns the qualitative 

side of the inner form of phraseological units and words. In contrast to the inner form 

of the word, pointing to a feature, according which the object is named, the inner form 

of the phraseological expression conveys a concrete representation of any fact, events, 

phenomena that were once relevant, often repeated and had similar attributes of other 

phenomena, comfortable for generalization, that is to form concepts of evaluating type. 

Internal form of phraseological units finds great importance for the formation of 

not only denotative-significative, but also connotative aspects of semantic structure of 

the phraseological units. Peculiar in this case are not only images, but also associations, 

connotations, and so they do not have analogues in other languages. 

Along with the concept of "inner form" for the formation of idiomatic meaning 

important area is the notion of "phraseoloqical imagery". According to A.A. Koralova, 

linguistic picture - is a two-pronged image, created by the language means and based 

on the expression of one object through another. Two plans of images are described by 

many researchers: they are identified and identifying components according A.K. 

Dolinina, identified and identifying parts according A.M. Melerovich, characterized 

and characterizing components of imagery according O.A. Leontyevich. Some 

scientists include into the structure of phraseological image a common feature, that 

combines phraseological meaning of the same combination of words – tertium 

comparationis. 

In the phraseological meaning itself there are two sides: the content of the plan 

(designant), in which there should be distinguished significative, denotative and 

connotative aspects, and the plan of expression, that is, material covering of 

phraseological units. This double aspect character of meaning represents the unity of 

content and form.  

Denotative component of the meaning means the part of the sign, which reflects 

in a generalized form the objects and phenomena of extralinguistic reality. Denotative 

component is basically a concept that characterizes the extra-linguistic object. 

Significative component of the meaning correlated with complex of features, that 

directly make the concept content. 

Connotative aspect – is a "stylistic coloring of phraseological units, their 

emotional and expressive side, ie, the relation of native speakers to extralinguistic 

entities, or increasing the efficiency of language impact, where there is lack of 

assessment element". 

Due to the fact that "language is a form of culture, embodiing the historically 

emerging "national type of life in all its diversity", in the study of any phenomena of 

the language we encounter with elements of national culture. N.S. Troubetzkoy 

believed that "in its national culture, every nation must clearly identify all their 
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individuality, in such a way that all the elements of this culture were in harmony with 

each other, being painted into a single national tone". 

The notion of "culture" – is a complex and polyhedral phenomenon. Culture – is 

a purely human category. According to S.E. Isabekova nowhere "ethnicity does not 

express itself in the fullness of their material, spiritual and cultural content as in the 

language". At the present stage of development of science the traditional definition of 

culture as "the totality of the material and spiritual values, created by man in the process 

of socio-historical practices" no longer satisfies the scientists. Even a clear distinction 

between the material and spiritual culture is not possible, since, according to 

V.N.Toporova, a thing can acquire symbolic meaning (cross, wreath, banner), in other 

words, the world of things is switched to the spiritual realm. 

Thus, in modern linguistics interconnection between language and culture is not 

in doubt. Each language is inseparable from culture, which makes it the substantive 

aspect. Language not only minutely reflects contemporary culture, but also captures its 

previous states and transmits values from generation to generation. Language and 

culture exist in dialogue with each other. For the first characteristic all the processes, 

taking place in the culture. 

One of the areas of learning culture, ethnicity through language in Kazakhstan, 

are the direction, the head of which is academician A.T. Kaidarov. In this direction, the 

language appears the main and direct object of analysis; ethnology, history, cultural 

and other non-linguistic disciplines involved as a helper. Everything in language, in 

which the life, modern being and ethnic history , its material and spiritual culture are 

reflected, is identified and scrutinized, and not only directly in the "ethno-cultural" 

vocabulary and phraseology, but also in onomastics, in phonosemantics. A.T. Kaidarov 

emphasizes the importance of the cumulative function of language, through which from 

ancestors to descendants passed the precious heritage of people's history. 

Kazakhstan's geographic location, especially climate, soil and agriculture are 

reflected in a number of comparative phraseological units, the imagery of which, 

defined by the objective world around and background knowledge, is rooted in the 

history of the Kazakh people, in the history of their life. Internal form of comparative 

phraseological units of Kazakh language is closely linked with the life, religious items, 

material and spiritual culture and customs of a given society. The image that serves as 

a comparison standard, explains the national-cultural life of the people, for example 

бес биенің сабасындай (literally, as a vessel from mare skin; definition: full, plump, 

large), қасықтай қаны қалғанша (literally, as if spoon of blood left; definition: until 

the last minute of life). In the literal meaning of phraseological units includes not only 

national- specific component ( саба – is an element of traditional Kazakh utensils for 

storing kumys), but also specific the national idea of the duration of something (spoon 

of blood symbolizes a certain limit). 

The analysis of the internal form of comparative phraseological units in the ethno-

cultural aspect revealed the following main types: 1) The inner form of comparative 

phraseological units and features of the flora and fauna of the country; 2) The inner 

form of comparative phraseological units and domestic realities; 3) The inner form of 

comparative phraseological units and the economy; 4) The inner form of comparative 
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phraseological units and words of material culture; 5) The inner form of comparative 

phraseological units and traditions and customs; 6) The inner form of comparative 

religion and phraseological units ; 7 ) The inner form of comparative phraseological 

units and spiritual culture; 8) The inner form of comparative phraseological units and 

mythology; 9) The inner form of comparative phraseological units and features of 

national psychology. 

The first type "the inner form of comparative phraseological units and features of 

the flora and fauna of the country" in the Kazakh language presented in two varieties: 

1) "The inner form of comparative of phraseological units and features of fauna of the 

country" and 2) "The inner form of comparative phraseological units and features of 

the flora of the country". The first variety of the internal form of comparative 

phraseological units represents typical for living places of Kazakhs vegetation. In the 

dictionary of T.Konyrov they are divided into 10 thematic groups: 1) гүл 2) 

тал,шыбық 3) жемістер 4) жайлау, көк 5) дақылдар 6) ағаш 7) балдыр, қамыс, 

құрақ, қоға 8) шөп 9) жапырақ 10) басқалары. The main sources of comparison 

standards of the Kazakh language are thematic groups "гүл" (flowers) and "ағаш" 

(trees). Typical structure of comparative phraseological units are names of flowers 

бәйшешек (snowdrop), қызғалдақ (tulip) and here trees емен (oak ), қайың (birch ), 

бәйтерек ( poplar). The national-cultural identity of the internal form of comparative 

phraseological units of the Kazakh language in this model is shown, however, when it 

is compared with the internal form of comparative phraseological units in English, 

Kazakh and Russian languages. For example, in Russian culture birch is synonymous 

with slim girls (slim as birch), about slim figure of girls Kazakh says қамыстай әдемі 

(beautiful as reeds). T. Konyrov confirms this by the context "Нәзипаның мынау 

қамыстай әдемі тұлғасын, ойнақшыған мінезін Шалматай қалай алдандырсын" 

(І. Жансүгіров). 

In the Kazakh language a large number of comparisons with standards - names of 

pets: қой, ит, жылқы, түйе, ешкі, сиыр, мысық, шошқа, есек and others. Animals, 

who have not played in the life of Kazakh people a significant role, as the comparison 

standard found rarely, for example: шошқаша шыңғыру (there are only 3 comparative 

phraseological units with component "шошқа"). Examples of these groups include 

comparative phraseological units құлын-тайдай ойнау, өкірген сиырдай, қозыдай 

жуас. The names of pets, that are a comparison standards of Kazakh comparative 

phraseological units, differ in that they are typical for the economy Kazakhs, for 

example, түйе (camel). Camel – is a very important animal for the Kazakh nomads 

mode of life. In the inner form of comparative phraseological units different names for 

the animal are used бота (camel), бура (camel - male). The number of differences 

within a given semantic field indicates the degree of cultural interest. In the Kazakh 

language there is a large number of terms for one type of pet – for horse (жылқы, ат, 

бие, тай, құлын, жабағы, құнан, байтал, жорға), for others, for example, ит, 

мысық, сиыр, шошқа, есек –only one term for all animals of this species. Motivating 

force for various terms of the horse is the importance and the interest which Kazakh 

people attaches to this type, that accompanied them throughout the centuries.  
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The internal form is an important semantic component of both lexical and 

phraseological units. The internal form of the word and the internal form of 

phraseological units play an identical role in a way of the organization of meaning. 

However the internal form of phraseological units is an element of representation in its 

semantics, caused its material meaning, a subject and conceptual orientation of the 

generalized verbal complex-prototype and estimation of concept expressed by the 

phraseological unit. A free or variable phrase in literal sense and the contents, 

designating any fact or the phenomenon, a situation from history, lives, and cultures of 

these or those people is always the internal form of phraseological units. From this 

follows that the internal form of phraseological units always in this or that form is 

national-culturally marked. In any internal form of phraseological unit thereby is stored 

cultural information and it affects to the semantic status, a national-cultural marking of 

phraseological units. The typology of an internal form of phraseological units is in 

direct correlation with typology of national cultural marked phraseological units. From 

this point of view the national-cultural marking of phraseological units is one of types 

of phraseological universals, as well as the comparative phraseological units, which 

are available in phraseological system of any language. 

Phraseological units are genetically structurally derivative and separately 

furnished units of the indirect nomination, whose appointment is not so much to reflect 

gnoseological aspect of activity of the person, and thereby to provide the nomination 

of all new that the person learns during cognitive activity, how many to characterize, 

estimate in an unestimating form of the phenomenon of reality, to express the attitude 

of the person towards them. For this reason, one of categorial features of semantics of 

phraseological units is its connotative and national-cultural marking. 

The internal form of phraseological units combines two features: it, certainly, 

substantial category, as this is a content of this or that free phrase in its literal sense, 

which is cornerstone of this or that concrete phraseological units. The content of such 

phrase are unique, single, as the situation, designated by this phrase is unique and 

single, therefore the phraseological image, caused by the corresponding internal form 

of phraseological unit is unique. 

The internal form of phraseological units represents first of all reflection of the 

objective world in the form of representation and a certain semantic content, objekted 

to the maintenance of this or that free combination. Being the concrete phrase with 

national-cultural marked semantics an internal form of phraseological units possesses 

different aspects in the language organization and all of them have a direct relation to 

the formation of phraseological units, phraseological meaning. 

 Cultural information is stored in an internal form of the comparative 

phraseological units which, being figurative idea of the world, gives to the 

phraseological unit cultural and national color. Internal forms of the comparative 

phraseological units reflect first of all history, a way of life, situations from literature, 

arts and so on of these or those people. At the heart of an internal form of the 

comparative phraseological units lie images and the representations, connected with 

realities of this or that country, with material and spiritual culture of the people, with 

their traditions and customs. 
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Phraseology of each language makes a decisive contribution to the imaginative 

picture of the world. The way of seeing the world through language images, captured 

through phraseological system, being deeply national, nevertheless rests on universal 

logical-psychological and linguistic bases. Forms of knowledge about the world, 

presented in comparative phraseological units appear as certain types of structures of 

knowledge representations, in particular, as the types of concepts - mental images, 

frames, scripts, that are the kind of conceptual intermediaries between the actual 

linguistic and represented by the reality meanings. 
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ӘОЖ: 070.23(574.4) «19/20» 

ҚАСЫМОВ А.Қ. 

Шығыс Қазақстан облысының Өнер музейі, Өскемен қ., Қазақстан 

 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ТІЛ, ӘЛІПБИ, БАҚ 

 

Халқымыздың сан ғасырлық тарихына қысқаша ғана шолу жасайтын 

болсақ, қазақтардың оңайлықпен отарлыққа түсе қоймағанын көреміз. Егер 

Қазақ хандығы тұсындағы күрес үш-төрт ғасырға созылған болса, отарлыққа 

қарсы күрес бір жарым ғасырға созылған екен. Осыншама уақыт бойы қазақтың 

қаймағы бұзылмаған мәйекті тілі де, бағалы қазынадай ұлттық құндылықтары да 

Ресей империясына бодан болған замандарда бұзылып, сарқыла бастады. Бұл 

процесс негізінен Столыпин реформасы мен патша өкіметі кезіндегі орыс 

шаруаларының қазақ даласына қарай ағылған көші-қонының кезінен бастау 

алған. Одан кейінгі Кеңес заманындағы сталиндік қуғын-сүргін, 

коллективтендіру, қаптаған еңбек-түзету лагерьлері, Ұлы Отан соғысы кезіндегі 

депортацияланған ұлттардың Қазақстанға қоныс аударылуы, екі миллионнан аса 

тың игерушілердің қазақ жерінде тұрақтап қалуы, атом полигоны мен 

экологиялық апаттар сияқты тарихи оқиғалар да Қазақстан халқының өз еркінен 

тыс «көп ұлтты ел» болуына, ең бастысы - қазақ халқы санының өз жерінде, 

атамекенінде азайып кетуіне үлкен әсер етті. Әрине, бұл факторлардың барлығы 

Қазақстанның тілдік жағдайына кері әсерін тигізбей қойған жоқ. Міне, «мың 

өліп, мың тірілген» қазақ халқының бүкіл тарихын, ұғар құлақ болса, 

Президентіміз Н.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында әркімнің санасына жетерліктей етіп айтып өтті. 
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 «Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі 

бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі 

дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын 

қағидалардан арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық 

түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына 

икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек» [1], 

- дей келіп, Елбасы қазақтың құрдымға кете жаздаған тілі мен мәдениетін 

жаңғыртуды қолға алудың жолдарын нұсқаған нақты бағдарламаларды 

халықтың назарына ұсынды.  

Олардың ішінде алдағы жылдарда мықтап қолға алу қажет болатын 

жобаның бірі – қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстары. 

Кеңестік кезеңдегі тарихта біздің халықты Қазан төңкерісінен кейін ғана сауат 

ашқан халық деген солақай саясат болған. Сонау VІ–VІІ ғасырлардан бері қазақ 

даласында ата-бабаларымыз ғылымға «Орхон-Енисей жазулары» деген атаумен 

танылған көне түркілердің руникалық жазуларын, оның бер жағында 900 

жылдан аса, ХХ ғасырға дейін араб жазуын қолданып келген халықты қалайша 

сауатсыз елдер қатарына жатқызуға болады?!  

Әліпбиден бұрын, мақаламызда қазақ тілінің мәселесіне, еліміздегі бүгінгі 

тілдік ахуалға қысқаша тоқтала кеткеніміз орынды болар деп ойлаймыз. Тіл 

туралы тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына 

да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі» деп Алаш қайраткері Ахмет 

Байтұрсынов өткен ғасырдың басында-ақ айтып кеткен болатын.  

Бұл проблема қай кездері де көтеріліп келді, соның біреуіне ғана 

тоқталайық. Кеңестік кезеңде ұлт, дәстүр, тіл туралы ой толғау «ескіліктің, 

ұлтшылдықтың» белгісіндей, тіпті өзіне өзі қол жұмсаумен бірдей еді. Бірақ 

жанын шүберекке түйіп, ұлтының баға жетпес байлығынан айрылып бара 

жатқанын біле, көре тұрып үндемей қалуын болашақ ұрпақтың алдында ар 

санаған - Алаш арыстарының рухани мұрагері, ержүрек Бауыржан Момышұлы 

еді. Ол 1944 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің хатшысы 

Әбдіқалықовқа жазған көлемді хатында «Қазақ тілі еш уақытта өзімен көршілес 

халықтың тілдерінен сорлы болып, қатардан қалып өмір сүрмегендігін, өз 

сыбағасын ешкімге жегізбегендігін мыңдаған жылғы тарихында 

айқындағандығын» айта келіп, сол кездің өзінде өршіп тұрған төмендегідей 

өзекті мәселелерді қояды: 

«Қазақстанда қазақ тілі заңының әділдігі бойынша мемлекет тілі болып 

саналып, өз орнына – төрге шығарып отырғызылып, бұрынғы қалпына кешікпей 

келтіру шаралары тездеп қолға алынып, тіл бұрмалау ежелден келе жатқан ескі 

ауруға айналып бара жатқанын ескере отырып, іс жүзіне қатал төңкеріс түрінде 

асырылуы жөн.  

Аяқасты, елеусіз болып кеткен қазақыландыру мәселесін алдымен 

қазақтардың өздерін тіл жөнінен тәртіптеуден бастап, барлық үкімет, кеңсе, 

ғылым, оқу, өндіріс, өнеркәсіп орындарында қайтадан әділдікпен көтеріліп, 

қолға алынуы жөн. 
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Барлық оқу орындарында қазақ тілі, қазақ әдебиеті, қазақ тарихы міндетті 

сабақ болуы керек!» [2].  

Міне, сол тілдік жағдайдың осы күнге дейін ең күрделісі, посткеңестік 

мемлекеттердің кез келгенімен салыстырғанда - Қазақстанда. Неліктен? Өзге 

елдерде мемлекет құраушы ұлттардың саны өз елдерінде анағұрлым басым 

болса, Қазақстанда қазақтардың саны әлдеқайда аз, енді ғана бүкіл халықтың 

жартысынан асты. Қазақтардың біраз бөлігі мен елдегі диаспоралар қазақ тілінен 

гөрі орыс тілін меңгерген. Екіншіден, билік мемлекеттік тілден гөрі орыс тілінде 

«жақсы сөйлейді». Осы орайда, мынадай бір ресми дерек келтіре кетейік: 

Тәуелсіздік жылдары қазақтілді тұрғындар саны 1991 жылғы 37%-дан 2016 

жылдың соңында 82,3%-ға жеткен көрінеді. Сондай-ақ, қазақ тілін 

үйренушілердің саны осы аралықта 22,3%-ға артқан екен. Жарайды, бұл 

статистикаға сенейік делік, бірақ бұл көрсеткіш қоғамда өз нәтижесін мүлде 

көрсетіп отырған жоқ. Мәселе тілді меңгеруде емес, оны қолдануда болып отыр. 

Және де тіл саясатының ең басты факторы – тілдік орта. Қатынас ортасы жоқ тіл 

өзінен өзі өлген тілге айналады. Тек пәндік оқыту тілдік ортаны алмастыра 

алмайды. Мен, міне, осы Шығыс Қазақстан облысында қырық жылдан аса 

журналист болып еңбек ете жүріп қалалық, я болмаса облыстық деңгейдегі бір 

де бір ресми жиналыстың толық қазақ тілінде өткізілгенін көрген емеспін. Ал 

енді Тәуелсіздік алған 27 жылда сол үрдістің өзгеріп кеткенін тағы да көрген 

жоқпыз. Неге? Азшылық болдық делік, тілдік саясатты күшпен жүргізетін 

болсақ ел ішінде дүрбелең, қарсылық туады деп жасқандық делік... Ал енді 

табаны күректей жиырма жеті жылда жеті сөз үйренбеген, үйренуге еш құлқы 

болмаған «Қазақстан азаматтарын» қалай қорғаштап, қалай ақтауға болады?!.. 

Міне, осының барлығын саралай келіп, Президент жуықта Парламенттің 

жұмысын мемлекеттік тілде өткізуге тапсырма берді. Төменнен емес, ең 

жоғарыдан басталған мұндай үрдіс ертеректе айтылған «Қазақ қазақпен қазақша 

сөйлессін» дегендей құрдымға кетпей, бүкіл Қазақстан аумағындағы барлық 

деңгейдегі билік орындарына таралатын болса – өз елінде өгейдің күйін кешіп, 

босағада жүрген өзінің ана тілі үшін күйзеліп, қорланып жүрген қаншама 

қандастарымыздың санасы нұрланып, еңселерін көтерер еді. Міне, менің 

түсінігімдегі рухани жаңғырудың бір мысалы – осы. Еліміздің ең жоғарғы 

биліктегі басшылары шетел көшбасшыларын, дипломаттары мен 

делегацияларын қабылдағанда аудармашы арқылы өзіміздің мемлекеттік 

тілімізде сөйлеп, сұхбаттасып отырса қандай ғанибет болар еді!  

Ендігі әңгіме – біз тоқталып өткен тілдік ахуалға тікелей байланысты, келелі 

мәселенің бірі – Қазақстанның қоғамдық-саяси сахнасында қызу пікірталас 

тудырып жатқан латын әліпбиіне көшу мәселесі. Бұл мәселенің тарихы да 

бүгінгі күннен басталып отырған жоқ. Оған дейін араб әліпбиін пайдаланып келе 

жатқан қазақтарды «латынға көшіру» саясаты 1924 жылғы маусымда Орынборда 

өткен қазақ ағартушыларының съезінде көтеріліп, Ахмет Байтұрсынов –

арабшаны, Нәзір Төреқұлов латыншаны ұсынды. Одан соң 1926 жылғы Бакудегі 

түркологтар съезінде талқыланып, «латынға ауысу – уақыт талабы» деген Нәзір 

Төреқұловтың ұсынысы басым дауыс алды. «Өйткені, бұл пікір сол кездегі 
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Орталықтың көздеп отырған саясатымен үндесіп жатты. Мәскеу қалай дегенде 

де түркі тектес халықтың ғасырлар бойы үзілмей келе жатқан алфавитін араб 

харпінен алшақтатуға барынша күш салған. Түпкі сыры, әрине, кім-кімге де 

жұмбақ емес" [3]. 1940 жылдан, тағы да сол Мәскеудің орыстандыру саясатымен 

– барлық бұратана халықты бір ғана орыс тіліне, бір ғана кириллицаға 

ауыстыруға бағыт ұстаған жымысқы саясатының «арқасында» әліпбиімз тағы да 

ауысып, кириллицаны қабылдадық...  

Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан кейін кириллицадан латын әліпбиіне көшу 

мәселесін алғаш рет академик Ә.Қайдари қозғаған еді. Одан бері де біраз дау-

дамай болып, енді, міне, бұл мәселені Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» атты мақаласында жан-жақты көтеріп, түйіндегендей болды. 

Дегенмен, дуалы ауыздан шыққан бұл мақала да халықтың талқысына түсіп, 

пікір екіге жарылып отыр. Бір топ «Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңа 

белесі» деп алақайлап жатса, екінші бір топ «Латын әліпбиіне көшуге 

қарсымыз!» деп қынжылыстарын білдіруде. Алғашқы топтың айтар уәжі – 

Советтер одағы ыдырай салып кириллицадан латыншаға көшкен Әзірбайжан, 

Өзбекстан, Түркіменстан, Молдова сынды мемлекеттерді үлгі ете отырып, 

олардың тәжірибесін зерттей отырып тілімізді реформалау – ұлттық сананы жаңа 

деңгейге көтеретін қадам. 

Ал енді екінші топ не айтады, олар неліктен қарсы? «Әліпби ауыстыру 

арқылы мүшкіл халде тұрған тіліміздің жағдайын онан сайын әлсірететінімізді 

көп адамның түсінбейтініне қайран қалудамыз, - дейді А. Айталы, Ш.Елеукенов, 

М.Мырзахметов, М.Шаханов сынды зиялы қауымның алпыстан аса танымал 

тұлғалары, ҚР Президентіне, ҚР Премьер Министріне, ҚР Парламент 

депутаттарына жазған Ашық хатта, - егер Жапонияда бала 12 жасқа келгенше тек 

өз ана тілінде тәрбиеленіп, бірінші кезекте ана қуатын бойына сіңірсе, бізде 

балабақшадағы нәрестеден және мектептерде 1-ші сыныптан бастап «Үш 

тұғырлы тілдің» салтанат құруы, әрі оған латын әліпбиіне көшу идеясының келіп 

қосылуы ана тіліміздің болашағын қанатсыз, мүлде ажарсыз етері даусыз» [4].  

Бұдан кейін ашық хат иелері өз ұстанымдарына бірнеше бұлтартпас 

дәлелдер келтіреді. Солардың негізгі деген бірнешеуін келтіре кеткен орынды 

болар. Ең алдымен, жоғарыда аталып кеткен, кириллицадан латын әліпбиіне 

көшкен мемлекеттердің барлығында да халқы өз ана тілдерінде сөйлейді, біздегі 

мемлекеттік тіл ретіндегі қазақ тілінің бейшара халімен салыстыруға мүлде 

келмейді. Екіншіден, латын қарпіне бүкіл республика тұтастай емес, 

«мемлекеттік тіл» деген аты бар да заты жоқ қазақ тілі ғана көшпек. Бұл еліміздің 

бірлігіне, тұтастығына орасан нұқсан келтіреді. Үшіншіден, кирил әліпбиі 

тұсындағы маңызды да құнды мәдени мұрамыздан айрылып қалмаймыз ба деген 

алаңдаушылық білдіреді ашық хат иелері.  

Ашық хатқа қол қойған зиялы қауым өкілдерінің тағы бір үлкен қаупі – 

бұқаралық ақпарат құралдарының жағдайы. «Қазақстанға тарайтын шетелдік 

(ресейлік) БАҚ саны өзіміздікінен әлдеқайда басым. Олардың идеялық және 

мазмұндық ұстанымы қазақстандықтардың мүддесіне сай келе бермейтіні 

белгілі. БАҚ өнімдерін тұтынатын – халық. Ал халықтың мүддесіне сай 
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келмейтін кез келген әрекетке мемлекет тарапынан тегеурінді тосқауыл қойылуы 

керек» [5], - деп кезінде ғалым, жазушы, қоғам қайраткері Ақселеу Сейдімбек 

айтып кеткен еді. Одан бері көп өзгеріс бола қойған жоқ. Қазақстан мемлекетінің 

тірек ұлты болып отырған қазақ халқы қазір де БАҚ экспансиясының зардабын 

тартып, қазақ баспасөзі елдегі қоғамдық пікірдің негізгі ұйтқысына айнала алмай 

отыр.  

«Мемлекеттік тіл» қоғамдық қозғалысының мәліметі бойынша қазіргі таңда 

елімізде, қазақ тілінде 500-дің арғы - бергі жағында ғана газет-журнал бар. 

Латыншаға көшкеннен кейін ол басылымдардың таралымы күлкілі жағдайға 

дейін құлдырап, күрт төмендейді. Республикамызда 2500-ге жуық баспасөз тек 

орыс тілінде жарық көреді. Бұған қоса Ресейден Қазақстанға жыл сайын бес 

жарым мыңға жуық газет-журналдың келіп таралуы және Қазақстан 

қалаларындағы кітап дүкендерінің бәрінде дерлік 90 - 95 пайызға дейін тек Ресей 

баспалары өнімдерінің сатылуы, қазақ тілді қауымды «Осы біз Қазақстанда 

тұрамыз ба, жоқ әлде Ресей құрамындамыз ба?» деген ой көп жылдан бері 

мазалауда. Республикамызда жалғыз қазақ тілінің ғана латыншаға көшуі, туған 

тілімізде оқып, жаза алмайтындардың санын күрт көбейтіп, кириллицаның 

бағын одан сайын жандыра түсетіні күмәнсіз. Өйткені қазірдің өзінде 

мемлекеттік тілге мұрындарын шүйіріп жүрген орыстілділердің ешқайсысына 

латын әліпбиіне көшкен қазақ тілінің ешқандай қажеті болмайды. Ондай 

жағдайда әліпбиді аударып беріп отыратын тағы да бір-бір аудармашының қажет 

болуы ғажап емес. Сондықтан, латын графикасына еліміздегі тек қазақтілділер 

ғана емес, біртұтас мемлекет ретінде Қазақстанның тұтас көшкені жөн, бір 

мемлекетте екі әліпбидің болуы дұрыс емес.  

 «Жолаушының мақсаты - жету» дегендей, жеке дара емес, әлемдік 

қауымдастықта өмір сүріп отырған әрбір мемлекет ұзақ мерзімді жоспар 

бойынша тіршілік жасайды. Біздің ел де Тәуелсіздіктің табалдырығынан аттаған 

соң Қытай, Малайзия, Түркия сынды көптеген табысты елдер сияқты ұзақ 

мерзімді жоспар бойынша жұмыс жасауды қолға алды. Біздің ондай жоспарымыз 

– «Қазақстан -2050». Оның басты мақсаты – ғаламдық бәсекеде әлемнің дамыған 

30 елінің қатарына қосылуға ұмтылу. Осы ұзақ мерзімді жоспардың бір саласы - 

2025 жылға дейін қазақ әліпбиін латын әрпіне көшіру қажеттігі. Міне, «Рухани 

жаңғыру» мақаласынан кейін жарты жылдан аса жан-жақты талқыланған латын 

графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиін Президентіміз бекітті. Демек, үлкен 

рухани көш орнынан жылжыды деген сөз. Бұл тез орындала қалатын оңай шаруа 

емес екендігі айқын. Бұл маңызды мемлекеттік шараның басты мақсаты – 

Қазақстандағы әр азаматтың мемлекеттік тілді жетік білуіне жағдай жасау, 

Тәуелсіздікті баянды ету екендігін айтқан Елбасы бұл жұмыстың кезең- кезеңмен 

және жүйелі түрде атқарылатындығына көпшіліктің назарын аударды.  

Бүгінде латын әліпбиін қолданып отырған әлемнің 70 пайыз елдерінің 

қатарына қосылу, әрине, құптарлық шаруа. Алайда, көшу кезінде жоғарыдағы 

Ашық хатта айтылған өте орынды да өзекті ұсыныс-пікірлерді ескеріп қана 

қоймай, сол ұсыныстарды іс жүзіне асырып барып қана латын әліпбиіне көшуге 

болады деп есептеймін. 
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Comparison is one of the oldest ways of knowing reality. It expressively, clearly, 

vividly describes a person, natural phenomena, everyday situations. The analysis of 

comparative components gives the opportunity to address the fact of language, where 

the choice of the subject for comparison only committed, as well as to trace the 

formation of the internal form of comparative component. 

Expressive potential of phraseological units the most thoroughly described in the 

works of A.I. Fedorov, who connected it with their "connotative essence" and argued 

that phraseological units are not for the name of any new developments, but for the 

concretization and figurative-emotional evaluation of objects, phenomena , qualities, 

which were already mentioned in the language. 

Since phraseology as linguistic phenomenon is a system of interconnected and 

correlative with the words and with each other, insofar phraseological units should be 

studied from different perspectives. This discipline helps to learn the literary norms of 

word usage, namely the use of set phrases, because mistakes in speech reduce its 

expressiveness and effectiveness. 

Words are givens, already existing in the language and embodied in the human 

mind during the development of language as means of communication, and word 

combinations and sentences are formed in the speech. Compatibility freedom is never 

absolute, it is always relative. However, in language there are many phrases that occur 

in the speech and are used in it as ready verbal units. They are so-called set expressions 

or, as they are often called, phraseological units, set phrases [1]. Thus, in the 

phraseology all set expressions are studied: the units, which are equivalent to the word 
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and the units, which are proper to the sentence in the semantic and structural relation 

[2]. 

In the system of phraseological units of any language in this sense a special place 

is occupied by comparative phraseological units, because they reflect the central form 

of mental operations of people, and in this respect in every language there are their own 

stereotypes and national preferences in the comparative thinking, in building 

imaginative analogies and comparisons. 

Traditionally, comparative phraseological units of impredicative type are 

subdivided depending on the nature of the base of comparison into adjectival, verbal, 

substantive, partial and with implicit module. 

Comparative phraseological units constitute the largest category of adjectival 

phraseological units. Adjectival phraseological units are those that functionally 

correlated with adjectives, i.e., phraseological units, the core component of which is an 

adjective. The share of adjectival phraseological units in the total value of studied 

phraseological units is negligible. 

Among adjectival phraseological units in English, Kazakh and Russian languages 

two main structural subclasses should be divided, they are common for phraseological 

units in these languages.  

I. Adjectival comparative phraseological units. They are phraseological units, that 

have in their composition comparing component (as, сияқты). This subclass most fully 

represented in English: (as) open as the day, greedy as the wolf, soft as butter, as cool 

as cucumber; Kazakh: aidai sulu,mamyktai shumsak. 

II. Phraseological units with the structure adj+prep+n: green with envy, full of 

beans, dead from the neck up, itpen mysyktai. The core and dependent components, 

which are in postposition, are connected to each other by adjoining. Between the 

components of phraseological units attributive syntactic relations are identified, hence 

for this phraseological units adjectival-nominal-prepositional subtype of attributive-

prepositional type with postposition and adjoining are typical. Dedicated class is a very 

small and atypical in these languages. 

The English language has another subclass with the structure adj+and+adj: high 

and mighty, fair and square, rough and ready, prim and proper. Between the 

components of phraseological unit of this subclass there is coordinative bond, uniting 

equal components of phraseological units [5]. 

Structural and semantic peculiarity of phraseological units of this group is that the 

characteristic of properties or action occurs through the comparative group or 

comparative subordinate clause. Characteristic conjunctions for such structures are 

equivalents in English as (like). For example: as timid as a hare. Comparative group 

or subordinate clause describes the property or action, the condition through the 

concrete image, which shows a comparison. Within the semantics of comparative 

phraseology the meaning is characteristic, representing the intensity of the movement, 

the degree of manifestation of a property, assessment. For example: blush like a rose–

kyrmyzydai kulpyrdy. Semantic transformation is that the comparison group in 

combination with the component receives the new meaning. The second distinguishing 

feature of the comparative phraseological units is firmly fixed compatibility of stable 
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comparison with strictly defined terms of adjectives, verbs. This allows to consider 

comparative phraseological units as binomial structures. 

The bases of comparison are the words that denote qualitative attributes 

(adjectives and adverbs) and words, expressing various processes (verbs). On the basis 

of permanently fixed relations of the two constant components phraseological units 

occurs the transformation of comparison element into the element of intention and 

generalized characteristics . 

Like all phraseological units, comparative phraseological units are furnished 

separately. A significant number of comparative phraseological units allows change of 

both the first and second components. Such usage does not mean only a greater degree 

of feature, as used to increase the expressiveness of comparative phrasema. The change 

of the first part of phraseological units has become increasingly common, for example, 

comparative phraseological unit fresh as a daisy had the comparative degree. However, 

in the twentieth century this comparative phraseological unit became widely used in 

the comparative degree in English, American and Australian culture.  

It should be noted the wide development of variance in the comparative 

phraseological units, forming their separately furnishing. Each adjective 

phraseological unit may be used both with primary conjunction as and without it. The 

second conjunction never drops. There is a tendency to omit the initial conjunction as 

in elliptical sentences, that are not answers to the question, with omitted subject and 

link-verb. «Poges: we've been for a run over the fields, lovely; feel as fresh as a daisy 

after it." (S. O'Casey, ‘Purple Dust’, act I) When I've had a good sleep, I'll be as fresh 

as a daisy. (K. S. Prichard, ‘The Roaring Nineties’, ch. 15)  

Comparative phraseological units with as and with omitted conjunction are a kind 

of quantitative variants, normative, rather than occasional. The availability of such 

options is indicative of separately furnishing of comparative phraseological units. This 

kind of quantitative variance differs from all other types of variance that it is 

characteristic for all comparative phraseological units, having in its composition 

double conjunction as…as. He liked Lucy Moore, in his own way. «She's fresh as a 

daisy, he often thought, and a regular smarter» (A. J. Cronin, ‘Three Loves’, book I, 

ch. 7). 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА  

ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 

Перед началом работы переводчик с помощью анализа текста должен 

установить, какой из видов текста ему предстоит переводить. Точно также и при 

оценке перевода, прежде всего, необходимо получить ясное представление о 

том, к какому типу текстов относится оригинал, чтобы избежать опасности 

оценки перевода по неверным критериям. Типология текстов, отвечающая 

требованиям процесса перевода и распространяющаяся на все типы текстов, 

встречающихся в практике, является непреложной предпосылкой объективной 

оценки переводов. Существует ряд попыток разработать такую типологию 

текстов, которая позволяла бы сделать выводы о принципах перевода или о 

выборе специальных методов перевода. В этом проявляется понимание того, что 

методы перевода определяются не только кругом читателей и специальным 

назначением перевода [1, c. 165]. 

В зависимости от области применения выделяют три типа текстов:  

1) технические тексты и тексты естественных наук, характеризуемые тем, 

что в них знание предмета является более важным, чем знание языка, которое, в 

свою очередь, прежде всего, должно распространяться на знание специальных 

терминов;  

2) философские тексты, в которых, кроме знания специальной 

терминологии, от переводчика требуется способность следовать за ходом 

мыслей автора;  

3) литературные тексты, в которых, кроме содержания, выявлению 

подлежит и художественная форма, которая должна быть воссоздана в языке 

перевода. 

В основе классификации также лежат различия в характере переводимого 

материала:  

1) информационные тексты, документальные тексты (торгового и делового 

характера) и научные тексты; 

2) общественно-политические тексты;  

3) литературные тексты. 

Общей характеристикой первой группы текстов считается наличие 

специальных терминов и специальной фразеологии. Важнейшим требованием 

адекватности перевода является требование выбора переводчиком нейтральных, 

не отвлекающих от содержания синтаксических конструкций письменной речи. 

Когда стиль автора высказывания несущественен, тогда учитывается лишь 

предмет сообщения, а не способ изложения. Особенно важным представляется 

не встречающееся нигде более указание на необходимость владения 

специальной фразеологией, без которой любой переводной текст должен быть 
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признан недостаточно качественным, поскольку читателю текста перевода он 

будет казаться неестественным или непрофессиональным [2, с. 23]. 

Рассмотрим основные характеристики технического текста. Что касается 

стилистических особенностей, принято считать, что технической литературе 

свойственен нейтральный способ изложения материала, или нейтральный стиль. 

Однако А.В. Федоров, например, пишет: «Понятие какого-то «нейтрального» 

стиля, т.е. стиля сухого, лишенного образности, эмоциональности - понятие 

очень относительное, ибо само отсутствие этих свойств составляет отчетливый, 

хотя и негативный стилистический признак... оказывается налицо и 

положительный характеризующий признак» [3, c. 208]. 

Поскольку технической литературе присуще формальное, логическое, 

почти математически строгое изложение материала, подобное изложение 

правильнее назвать формально-логическим. 

 «Общий знаменатель между искусством писать и научным методом, - 

отмечает В.Н. Комиссаров, - это логика. Пишущий на технические темы уже 

научился мыслить во время подготовки к специальности. Писать означает для 

него лишь расширение сферы действия этого качества» [4, c. 24]. Итак, основное 

требование к языку технической литературы - это четкое изложение, описание и 

объяснение фактов. Главный упор делается на логическую, а не эмоциональную 

сторону информации. Автор стремится исключить возможность произвольного 

толкования существа предмета. Поэтому в технической литературе почти не 

используются такие выразительные средства, как метафора, метонимия и т.п., и 

изложение носит несколько суховатый, формальный характер. 

При обсуждении способа изложения технической литературы необходимо 

учитывать, что эта литература имеет ограниченный круг читателей, для которых 

именно формально-логический стиль обеспечивает наиболее полную и 

эффективную информацию. Г.М. Стрелковский полагает, что подобный стиль 

был навязан ученым Королевским Обществом (Британской Академией наук) [5, 

c. 78]. Однако этот стиль характерен и для других языков. Кроме того, нормы 

языка декретировать невозможно. Формально-логический стиль появился в 

результате насущной потребности в таком стиле большой группы людей. Он 

является естественным следствием развития языка технической литературы. Те, 

кто критикуют этот стиль, забывают, что технические тексты предназначены для 

специалистов, которые обладают соответствующими знаниями и для которых 

отступление от привычного для них способа изложения материала затрудняет 

понимание фактов. Согласно терминологии В.В. Виноградова, различающего, в 

частности, три важнейших функции языка, а именно: общение, сообщение и 

воздействие, техническая литература преследует цель сообщения. Все, что 

нарушает эту задачу, затрудняет информацию, является неестественным, отсюда 

неправомерным. В.В. Виноградов приводит эпизод из рассказа И. Грековой. 

Молодой научный сотрудник готовит научный отчет. Он вкладывает в него 

чувство, поэзию, драматизм и пишет: «бесподобный метод интегрирования», 

«решение этой задачи дрожало у нас на кончике пера», «испытания носили 

двусмысленный характер», «интеграл ведет себя прилично». Другой сотрудник 
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вымарывает все цветистые фразы и ставит другие - скупые и скудные: 

«эффективный метод интегрирования», «мы были близки к решению этой 

задачи», «в процессе испытаний были выявлены противоречащие друг другу 

факты», «интеграл сходится в смысле главного значения» [6, c. 271]. 

Основной стилистической чертой 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 

материала. 

Автор технической статьи стремится к тому, чтобы исключить возможность 

произвольного толкования существа трактуемого предмета, вследствие чего в 

научной литературе почти не встречаются такие выразительные средства, как 

метафоры, метонимии и другие стилистические фигуры, которые широко 

используются в художественных произведениях для придания речи живого, 

образного характера. 

Авторы научных произведений избегают применения этих выразительных 

средств, чтобы не нарушить основного принципа технического языка - точности 

и ясности изложения мысли. 

Это приводит к тому, что технический текст кажется несколько суховатым, 

лишенным элементов эмоциональной окраски. 

Правда, нужно отметить, что при всей своей стилистической отдаленности 

от живого разговорного языка, богатого разнообразными выразительными 

средствами, технический текст все же включает в себя известное количество 

более или менее нейтральных по окраске фразеологических сочетаний 

технического характера, например: full blast - полной тягой, wire is alive - провод 

под током, wire is dead - провод отключен 

Это, не лишая текст точности, сообщает ему известную живость и 

разнообразие. 

С точки зрения словарного состава основная особенность технической 

литературы заключается в применении большого количества технических 

терминов, т.е. слов или словосочетаний, обозначающих технические понятия. 

Провести четкую грань между терминами и словами обиходного языка 

невозможно вследствие многозначности многих слов. Например, такие 

общеизвестные понятия, как «электричество», «температура», «паровоз», 

«автомобиль», и часто употребляемые слова «атом», «пластмасса», «витамин», 

«антибиотик», «пенициллин», «космос», не являются терминами в обиходном 

языке, где техническое начало играет второстепенную (подчиненную) роль. С 

другой стороны, такие простые слова, как «вода», «земля», «пламя», «жидкость», 

«сила», «глина», «серебро», «давление», являются терминами в техническом 

контексте, когда несут первостепенную (основную) смысловую нагрузку. 

В терминах мы имеем наиболее точное, концентрированное и экономное 

определение технической идеи. Например, термин «вода» - это научное 

определение химического соединения, молекула которого состоит из двух 

атомов водорода и одного атома кислорода. Сложная взаимосвязь между 
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словами обиходного языка и терминами затрудняет выявление терминологии 

отдельных отраслей технической литературы. В связи с этим А.Д. Швейцер 

предлагает исключить из числа терминов слова обиходного языка, если они не 

несут особой, специфической нагрузки в языке технической литературы [7, c. 

95]. Проанализировав словарь Е. Торндайка и И. Лорджа, включающий 30 000 

слов, расположенных в порядке частотности употребления, Швейцер считает, 

что слова в однозначном терминологическом значении появляются только после 

первых 10 000 слов. Интересно, что в рамках первых 6 000 слов он нашел focus, 

skeleton, solar, telescope, thermometer; в пределах 7 000 слов eclipse, epidemic, 

filter, magnet, organic; среди 8000 слов - abdomen, anatomy, lens, protein, sulfuric; 

в рамках 9 000 слов - ferment, fungus, parasite, protoplasm, shale; и в пределах 10 

000 слов - calorie, carbohydrate, graphite, metamorphosis. А.Д. Швейцер, однако, 

пишет, что предлагаемая им граница после 10 000 слов является произвольной, 

можно так же начать систематизацию терминов, скажем, с 5 000 слов [7, c. 183]. 

Вопросам терминологии и перевода английских технических терминов 

посвящена книга Э.Р. Скороходько [8]. Прекрасное описание терминологии 

можно найти в книге Я.И. Рецкера [9, c. 18]. История развития многих 

биохимических терминов дана в книге Ю.В. Ванникова [10, c. 39]. 

Систематизация существующей английской технической терминологии 

затруднена также тем, что один и тот же термин имеет различное значение в 

разных областях техники или даже в пределах одной отрасли, а также 

появлением большого количества новых терминов. Уже давно существуют 

специальные комиссии, призванные систематизировать и рационализировать 

терминологию, однако результаты их деятельности более чем скромные. 

Из-за сложной эволюции английского языка в нем широко развита 

синонимия, в том числе и лексическая: одно и то же понятие можно выразить 

разными словами, в основном англосаксонского или латинского (французского) 

происхождения. В технической литературе большей частью используются 

вторые. Например, вместо глагола “to say” употребляются глаголы “to assert”, “to 

state”, “to declare”, “to reply”; вместо “to soil” - “to contaminate”; вместо “to clean”- 

to purify”. Это необходимо для более точной дифференциации отдельных 

процессов, а также придачи языку технической литературы специфической 

языковой окраски. Кроме того, сочетание многочисленных терминов латинского 

и греческого происхождения с такими словами делает язык технической 

литературы более однородным по лексическому составу. 

Рассмотрим грамматические характеристики английского технического  

текста. В книгах, статьях, рефератах и учебниках преобладают относительно 

длинные предложения. За последнее столетие они стали короче, тем не менее в 

среднем они в 1,7 раз длиннее, чем в художественной литературе, так как в 

технической литературе встречается значительно больше. «Всякая научная или 

техническая статья, - писал М.М. Морозов, - является, по сути, развернутым 

определением» [11, c. 141]. В отличие от художественной литературы, основная 

задача которой - создание образов, техническая литература стремится как можно 

точнее описать и объяснить определенные факты. Поэтому в ней преобладают 
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существительные, прилагательные и неличные формы глагола. С.И. Кауфман, 

пользуясь статистическим методом, установил, что личные формы глагола 

встречаются в технической литературе в два раза реже, чем в художественной, и 

составил график, из которого явствует, что в художественных произведениях, 

отличающихся объективностью и более глубоким психологическим анализом 

действующих лиц, таких как «Сага о Форсайтах» Голсуорси или «Туннель» 

Келлермана встречается меньше сказуемых и больше определений, чем в 

произведениях, отличающихся субъективностью, лиризмом, эмоциональностью 

(«Дневник Артура Стерлинга» Э. Синклера или «Не сказав ни единого слова» 

Бёлля) [12, c. 39]. В технической литературе тоже встречаются образные, 

зрительные представления, но они имеют тенденцию принимать схематическую 

форму, форму чертежа или модели (а не самого предмета) и тем самым 

приобретают отраженный, логический характер. Даже там, где на первом плане 

выступают красочно-зрительные представления, которые сохраняют 

схематический, чисто описательный характер. 

В отношении синтаксической структуры английские тексты технического 

содержания отличаются своей конструктивной сложностью. Они богаты 

причастиями, инфинитивными и герундиальными оборотами, а также 

некоторыми другими чисто книжными конструкциями. 

В английской технической литературе личные формы глагола очень часто 

употребляются в страдательном залоге.  

В технической литературе основное внимание автора направлено на 

конкретные факты, которые надо описать и объяснить. Тем самым личность 

автора отодвигается на второй план, а названия предметов, процессов и т.п. 

выдвигаются на первое место и по твердому порядку слов, присущему 

английскому языку, становятся подлежащими. 

Кроме того, в современной технической литературе принято вести 

изложение не от первого, а от третьего лица и часто применяются безличные и 

неопределенно-личные конструкции типа: it was decided, it has been found 

expedient, it is to be noted, it is necessary, it is important, care must be taken. С.И. 

Кауфман показал, что в технической литературе глаголы в личной форме 

встречаются в пассивных конструкциях приблизительно в шесть раз чаще, чем в 

художественной литературе. З.Д. Львовская также пишет, что «пассивная 

конструкция чаще встречается в текстах описательного характера, чем в 

повестях и рассказах» [13, c. 201].  

Для логического выделения отдельных смысловых элементов в английской 

технической литературе часто используется нарушение твердого порядка слов 

(инверсия). Например: Working under hard conditions were all the early students of 

this new field of metallurgy. Also of importance is the secondary effect. Considered in 

the next section are the most important conditions of the reaction. 

Таким образом, изучение терминологического состава технических текстов 

позволило выявить, что в основе стиля современной английской технической 

литературы лежат нормы английского письменного языка с определенными 

специфическими характеристиками лексики, грамматики и способа изложения 
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материала. Технической литературе присуще формальное, логическое, строгое 

изложение материала. Для словарного состава технической литературы 

характерно применение большого количества слов / словосочетаний, 

обозначающих технические понятия. В специальной литературе термины несут 

основную семантическую нагрузку, занимая главное место среди прочих 

общелитературных и служебных слов. Синтаксическая структура английских 

технических текстов отличается своей конструктивной сложностью, она 

обогащена причастными, инфинитивными и герундиальными оборотами, а 

также некоторыми другими чисто книжными конструкциями, которые подчас 

затрудняют понимание текста и ставят перед переводчиком дополнительные 

задачи. 
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TYPOLOGICAL AND CONTRASTIVE APPROACHES TO THE STUDY OF 

COMPARATIVE IDIOMS OF DIFFERENT LANGUAGES 

 

We can apply to the typological analysis, which will reveal not only these or those 

national cultural characteristics of phraseological system of a language, but also some 

typological features relating to its systems, structures and typology units. 

Linguistics of universals analyzes and is interested in features that allow you to 

combine a variety of languages or languages. Establishing similarities and differences 

in languages of different types is one of the central problems of linguistics. In the early 

days of its development, linguistics was interested in more languages in relation to their 

origin. The nature and type of language were based on the construction of any language 

to any original condition. In recent years, the study of a common language was made 

by identifying similarities on the basis of certain characteristics or specially selected 

groups, justified from the standpoint of linguistics universals and typological 

linguistics. Languages are grouped due to the nature of the spatial distribution and 

juxtaposition, their local contacts, which is the subject of the so-called areal linguistics 

or on the basis of their internal consistency - the actual typological features, which is 

the subject of typological linguistics. Today linguistics universals are not acting as a 

science, and in conjunction with the typological linguistics. Compare: "Involvement in 

the study of general features for the large group of languages set the stage for the 

second stage of generalization of these features that is establishment of the general 

character of a large range of languages or all languagesof the world. That is why now 

the problem of universals of a language refers to the problem of simultaneously 

typology of languages "[3].  

However linguistics universals and typological linguistics, though related, are 

similar but not identical to linguistic science. The similarity of languages, its genetic, 

areal, typological similarity - it is always, in the opinion of G. Kolshanskii, their 

proximity to each other in any specific characteristics inherited by them really. They 

are the real basis for the classification of languages. They are found in the languages 

themselves in one form or another of the real state of the language. It is, of course, 

about the empirical, but not the universal sign of a language. They are different things, 

and they must be distinguished: "But the establishment of a common language of their 

different levels and sub-systems, in whatever form it was carried out, there is only an 

empirical statement of some state language, a certain amount of characters.  

Here we must clearly distinguish between the language and the generalization of 

facts establishing universal sign language. Direct assertion that "language universals is 

the generalization of observed facts of a language" [6, 1968] essentially bypasses the 

very question of the nature of universals, since it reduces to the problem of maximum 

coverage of the features of a group of languages that exhibit some common ground. 
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The study of a language, not related to the general supervision of some empirical facts 

and not depending on the cause of generating similarities, is a totally different field of 

study. It leaves its origins not in the study actually specific to language, but to detect 

signs of a language in general in terms of its specific character as an attribute of human 

activity "[3]. Linguistic universals and language typology linguistics in this way, 

according to G. Kolshanskii have completely different objects and purposes of the 

study. Language universals overall are the empirical data, which forms the basis for 

the development of typological theory (classification).  

Such a definition of universals drives the whole problem to discrimination of 

research stages: preliminary, empirical stage - finding the universals of a language, the 

second stage - a generalization of typological features and distribution of the world's 

languages. This approach to the study of language universals, and their understanding 

is not like G. V. Kolshanskii’s.  

He was more impressed by a view of universals belonging to the essential 

characteristics of the language and the fact that the general theory of linguistics must 

be essentially the theory of universals, as it is essential to seek the language, give 

universal concepts with which to describe the language [1]. Very important, reflecting 

the core G. V. Kolshansky’s concept of universals is his idea that linguistics universals 

should be aimed at namely the identification of the first signs that characterize every 

language and involve a specific language to language rights. In fact his identification 

of universals of a language is nothing than immediate and direct study of the essence 

of language. Different interpretations of the term "linguistic universals" led to the 

introduction and adoption of two interpretations and understanding of the term. One of 

them is due to the nature of the study of language and signs of real languages, and the 

type and the set of characteristics that are inherent to a selected group of languages. 

This is regarded as a narrow understanding of linguistic universals, which is convenient 

for the typological study of languages, and the nature of linguistic signs. 

Consequently, the notion of universals in the form of a scientific definition or as 

a method of scientific cognition adjusts to the real existence of universals, act like sites 

of relevant scientific definitions. From this point of view, universals are both a product 

of logical thought in a form of scientific definitions of reality and particular order, and 

the inherent language as a uniquely human phenomenon and it manifests itself in 

different languages ". Special kind of implicational universals are universals or 

universal implication. Implication determines the need, availability of mandatory 

dependent relationship between the two phenomena, universals. 

In their structure, the universal implications consist of two simple, so-called 

absolute universals, related to each other by the implicative conjunction “if”. This kind 

of language universals is harder on their linguistic nature than absolute, since they 

reflect certain relationships, according to the language. It is much more important than 

the identification of separate, independent linguistic grounds, the element that is 

common to all languages. Linguistic universals’ goal is not so much to identify the 

individual or those universals, but to create a single system, a picture of universal 

regularities in language or between languages. The priority and importance of this type 

of universals is indicated by different scholars [1 ]. This points out the need to consider, 
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firstly, the different kinds of implications and implicative relations such as if something 

more is more, more is less. 

Only on this basis comparative and typological studies and important information 

of qualitative and quantitative nature of the similarities and differences and typological 

features of different languages can be deeper and more thoroughly conducted, [2]. 

In other words, the quantitative implications are very important in linguistics 

universals and typological linguistics. It’s true, that linguists point out that attempts to 

establish dependent implicative relations between all languages are excessively high 

and impossible, so the scope of such problems, in particular with regard to the universal 

implications should always be limited [3]. 

Other requirement is the need for a study to identify the universals and universal 

implications in such a relationship of language typology, as the latter reflects the close 

interconnections dependence correction between the various language features. 

Traditionally the phraseology is considered in linguistics as a system and language 

section, reflecting primarily the national cultural identity of that language carriers. 

However phraseological language system has universal qualities and properties at 

different levels of the intralinguistic phraseological units organization, its functioning, 

in various aspects of existence, development, interaction with other languages, 

qualities and characteristics, inherented in most languages and unique phraseological 

ethnical properties, which are peculiar to only one, particular language or a group of 

related languages, but absent in all other languages. Linguistic universals raises 

linguistics as a science to a new level, giving it a new cognitive quality, improving its 

cognitive, methodological capabilities, expanding its horizons, as it involves all the 

new languages, compares multiple related and unrelated languages. 

Phraseological language system is characterized, like the whole language or other 

language systems, with a universal feature: that it contains both universal and particular 

properties and attributes, that are common to all systems related and unrelated 

languages, or just a few, but most of the languages or from a limited number of 

languages. It is this fact that gives reason to investigate phraseological system in terms 

of linguistic universals. In the science is presented the view that all languages are 

created in the likeness and image of a single, universal language that can be imagined 

in fact and mentally, and all the specific, real world languages are qualified as its 

options, one or more system - its structure variety. A group of scientists from around 

the world, about 30 people, is known for working on the reconstruction of the once 

single universal language. In linguistics, universals are expressed in convincing form 

that language universals are detectable at all levels of language - phonetic, 

morphological, lexical, syntactic, word, phraseological, communicative. 

Phraseological system is one of the systems from the perspective of linguistics, 

language universals.  
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For modern linguistic research and teaching practice any language, it is essential 

to distinguish between comparative and contrastive linguistics. The terms are 

comparative and contrastive in modern scientific The paradigm is sometimes used as 

synonyms, and sometimes differentiated.  

Specificity of contrastive linguistics, which is intensively developed in the 70-

80s. the last century, is that it stands out from comparative linguistics due to special 

methods of comparison, as well as its orientation towards the practice of teaching the 

language. 

While comparative linguistics studies the phenomena of the same name or 

subsystems in different languages, contrastive linguistics studies individual 

phenomena and units of the native language in comparison with all possible means of 

transmitting them in the studied language. The goal of contrastive lexicology is a 

comparative study of the translation correspondences of the two languages to identify 

their similarities and differences. 

Contrastive lexicology is a section of linguistics that studies variants of lexical 

and phraseological correspondences in two languages and identifies in these 

correspondences the national specificity of semantics. 

Contrastive linguistics is one of the youngest achievements in modern linguistics.  

First, the analysis of the bound material and the critical evaluation of the system 

presented in the literature will allow us to show, on a new basis, known scientific value 

judgments or statements about the nature of the comparable semantic phenomena. 

Secondly, contrastive lexicology represents material for semantic typology, and 

through it - for universology. All research areas are based on a comparison - important 

principles of cognition. The results of these studies are interrelated, allowing the 

comparison of languages to be presented more fully and adequately. 

Thirdly, a contrastive description of the semantic systems of different 

combinations of languages makes it possible to make a quantitative and qualitative 

assessment of the components of these systems. A contrasting approach can make a 

fresh leap to research on the lexicology of each of the compared languages (Zalevskaya 

1996, p.27). 
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Contrastive linguistics has arisen on the basis of comparative linguistics, having 

separated from it in the last 25 years as a new branch of science with a focus on the 

study of linguistic contrasts and linguistic uniqueness. The object of contrastive 

research is, at a minimum, a pair of languages. At the same time, neither the genetic or 

areal connections, nor the typological proximity or remoteness of these languages play 

a role as a choice of prerequisites for their comparison. The subject of contrasting is 

the differences or correspondences of the fused languages. Such differences and 

correspondences exist at all levels of the language, both symbolic and unfamiliar. In 

the context of contrastive linguistics, for example, one can compare phonetic and 

phonological, lexical and phraseological, morphological, syntactic systems of the two 

languages. The results of such studies are useful in teaching foreign languages. But at 

the heart of contrasting research is a twofold relationship of the expression and content 

plan (form and content) of the languages being compared.  

Contrastive linguistics pursues the goal: to detect differences and common 

features in compared languages. In this respect, it is close to typological and 

comparative linguistics. Contrastive linguistics pays special attention to dissimilar, 

contrasting features of languages. Contrastive research pursues not only theoretical, 

but also practical goals. Thus, the theoretical and practical goal of the contrastive study 

of the two languages is, as many scholars note, the compilation of incomplete grammar, 

the content of which is a description of the sum of the differences between the grammar 

of the source language (mother tongue) and the grammar of the language being studied. 

Thus, contrast grammar is a kind of differential grammar. True, this does not mean that 

the grammatical sectors that coincide in the two languages should not be studied. Such 

an approach would inevitably lead to a distorted point of view of the student studying 

the language.  

For contrastive linguistics, the genetic relationship of the compared languages is 

of no fundamental importance, the contrasting method allows you to learn any 

languages. More often in a contrastive study native and foreign language participate. 

Contrastive linguistics studies individual phenomena and units native language in 

comparison with all possible means of their transmission in the studied language. The 

purpose of contrast research - comparative study of interlanguage correspondences of 

the two languages for revealing their differences. 

In contrastive linguistics, in contrast to the comparative: 

1) not all languages are studied and not in any number, but only two language - 

native and studied; 

2) we study not subsystems, fields and other structural units lexical system, and 

individual units and phenomena of language in two matched languages; 

3) the study is not autonomous in each language followed by comparison, but in 

the direction from one language unit to its possible correspondences in another 

language; 

4) the purpose of contrast research is not to establish similarities and differences 

in linguistic subsystems, and the identification of differences in semantics and 

functions of a unit of one language in comparison with its possible matches in another 
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language. The main thing in this case - Identification of differences, similarities are 

detected "automatically". 

According to the results of contrastive analysis, it was revealed that one of the 

most common structural-specific differences in the pairs examined are the differences 

in the functional-territorial component, when two or more English names that 

correspond to different versions of the English language correspond to the same 

Russian lexeme. 

The reason for the appearance and practical "exit" of the contrasting linguistics is 

the expanding practice of teaching foreign languages (it is the need to expand the 

teaching of foreign languages in the modern era that has necessitated a contrastive 

study of languages, that is why contrastive linguistics is formalized as science 

relatively late - in the era of globalization and intercultural communication, at the end 

of the past century). 

The results of a contrastive description of units of language can be directly 

introduced into teaching practice, since they represent a description of the distinctive 

features of specific pairs of language facts in two languages (for example, words) and 

can be used for differential semantization vocabulary in the learning process. 

Contrastive research reveals primarily the national specificity of the semantics of 

the comparable units of the two languages, that is, what is most needed in the study of 

language, translation and intercultural communication. 

The results of contrasting research give an opportunity to take a new approach to 

the creation of bilingual dictionaries. The experience of contrasting descriptions of the 

meanings of words of different semantic categories and different languages makes it 

possible to suggest at least three types of bilingual contrastive dictionaries that fix in 

the lexicographic form the national specificity of the semantics of words. 

Note that contrast analysis can be subjected to and communicative behavior of 

two peoples (Prokhorov, Sternin 2006). Contrastive analysis has, from our point of 

view, a great linguistic future and requires the development on practical material of 

different languages and linguo cultures. 

 The concept of interlanguage correspondence is the central concept of contrastive 

lexicology and contrastive linguistics in general. 

Interlingual correspondences are units of different languages that have a similarity 

in the seminal composition; they are similar in semantics to the units of the two 

languages that can be put to each other in correspondence whether they are often used 

for mutual translation or can be used for translation only theoretically, in some special 

contexts. 

Interlanguage correspondences should be distinguished from translation 

correspondences, by which are meant two units of different languages, reflected in 

bilingual dictionaries and regularly used in translation. Translational matches, thus - 

this is a particular case of interlanguage correspondences. 

In contrasting linguistics, it is traditional to compare the native language of the 

researcher with a foreign language for him. Usually terms are used as the source 

language - the language that is the starting point of contrast research, and the language 

of comparison is the language with which the source language is compared. 
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At the same time, the contrasting technique allows analysis in any direction - it is 

possible to study the foreign language in a contrastive way, making it the original one, 

in comparison with the native language of the researcher; you can learn two foreign 

languages, taking one for the source language, and another to consider as a language 

of comparison - one against the other. 

For a contrastive description of vocabulary, the number of lexical units of the 

comparison language is essential, which can be put in correspondence with the unit of 

the source language under investigation.  

These types of interlanguage correspondences are established for the word of the 

source language under study with the help of bilingual translation dictionaries, the use 

of synonymous dictionaries, by questioning informants, and also with the use of text 

analysis. 

Interlingual correspondences should be distinguished from translation 

correspondences, by which are meant two units of different languages, reflected in 

bilingual dictionaries and regularly used in translation. 

Translational correspondence, therefore, is a special case of interlanguage 

correspondences. As a result of differentiation of interlanguage lexical 

correspondences in the process of contrastive research, as a rule, separate transferable 

equivalents are identified-interlingual correspondences that are as close as possible in 

composition and provide adequate mutual translation in any contexts, as well as close 

correspondences, approximate correspondences and admissible correspondences. 

It should be noted that in principle the above classification interlanguage 

correspondences can be simplified - approximate and permissible matches can be 

combined in one place, requiring certain contexts for mutual translation and not 

substantially matching the core and periphery. We also emphasize that a clear boundary 

between the distinguished types lexical correspondences - equivalents and close 

correspondences, close and approximate correspondences are often not. This is due to 

the fact that, firstly, this classification is based on qualitative principles; Secondly, 

there is no clear line between the core and the periphery of lexical meanings, and 

thirdly, the translation criterion is relatively relative, since the translation strongly 

affects the contextual factor that shifts the line between the types of correspondences. 

A clear distinction between the types of interlanguage lexical correspondences is 

primarily of theoretical importance, and in practice this typology is necessary mainly 

for differentiating the ways of semantizing vocabulary in teaching explanatory and 

translation dictionaries, which in principle can be done on the basis of the proposed 

criteria. 
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ҮШТІЛДІК ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ 

 

Қоғамның негізі тұлғасы – адам. Халық аузында: «Адам адаммен ғана адам» 

деген сөз бар. Оның мәнісі: «адамсыз қоғам жоқ, қоғамнан тыс адам» болмайды 

дегенге саяды. Ал күй қоғам болмасын, қоғам мүшелері өзара бірлесе, қауымдаса 

өмір сүруі үшін ең алдымен тіл керек. Сондықтан да табиғаттың тек адам 

баласына ғана сыйлаған құдіретті құралы – тілдің қоғам өмірінде атқаратын 

қызметін тілмен айтып жеткізу қиын.  

Тіл тәрбиесі – ұлтаралық қатынас пен интернационалдық тағылымдардың 

тікелей кепілі. Тіл тәрбиесіне екі проблеманың тікелей қатысы бар: біріншіден 

оған қоғамның дұрыс көзқарасы, тұрақты қамқорлығы қажет, екіншіден 

жастарға тіл ұстартатын шебер тәрбиешілерді тірбиелеу қажет. 

Тілдің қоғамдағы қызметіне келсек, ол сан алуан. Оның басты да негізгі 

қызметі қарым – қатынастық құралы. Көркем шығарма арқылы рухани өмірімізге 

ерекше ләззет сыйлайтын да тіл.  

Тілдің тағы бір тамаша қызметі тек өзара ғана емес, басқа да ұлт 

өкілдерімен, көрші халықтармен қарым – қатынас жасауға байланысты. Бұл 

оның қоғамдық қызметінің, қолданыс шеңберінің кеңеюіне байланысты да 

болатын әлеуметтік құбылыстың бірі – көптілділік. Бұл құрылыс барлық 

заманда, барлық қоғамдаболып келе жатқан адам баласына көптен белгілі 

құбылыс болып табылады. Мәселен, ежелгі грек елінде латын – грек 

қотілділігінің дамығаны бізге тарихтан белгілі. Бұл құбылыс шығыс елдерінде де 

кеңінен тараған болатын. Дәл бүгінгі танның өзінде жер жүзіндегі 

мемлекеттердің көбінде-ақ қостілділік кең тараған құбылыс. Бұл құбылыс біздің 

көп ұлтты отанымыз халықтарының тіліне де тән. (1,467) 

Жан – жақты дамыған, көп тілді меңгере алатын маманды дайындау – қазіргі 

заманның өзекті мәселесі. Қазақстан Республикасының көпұлтты қоғамы, 

мемлекеттің ары қарай дамуы үшін, тіл мәселесіндегі шешімдерді қажет ететін 

көрсетті.  

Біздің мемлекетімізде 125-ке жуық ұлт өкілдері өмір сүреді. Осыған 

байланысты, біздің қоғамымыз осы ұлт өкілдерінің мәдениеті тоғысқан, көптілді, 

жан – жақты дамуға мүмкіндігі бар қоғам деп айта аламыз.  

Көптілді білім беру – қазіргі заманғы жоғары және орта білім берудің негізгі 

бағыттары болып табылады. Үштілді білім беру – алдағы уақытта мемлекеттің 

дамуына кепіл.  

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында: “Қазақстан халқы 

бүкіл әлемде үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. 

Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және 

ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі”, - деген болатын. 
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 2012 жылғы 27 қаңтардағы 

«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты” 

атты жолдауында 2020 жылға қарай мемлекеттік тілді меңгергендердің қатары 

95 пайызға дейін жететін болады», – деп атап көрсеткен болатын. 

Демек, алдағы уақытта жастар тек бір тілменен ғана шектеліп қалмауы 

керек. 

Шет тілі – қазіргі заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік – 

экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар көзі. Шет 

тілін оқытудың нәтижелігі білім беру үдерісінің оқу-әдістемелік және кадрлық 

қамтамасыз етілуіне байланысты, және олардың қазіргі заманғы тұлғаның, 

әлеуметтің және мемлекеттің талаптары сай болуы маңызды.  

Тіл – мәдениеттің басты негіздерінің бірі. Біріншіден, тіл – біздің ата – 

бабамыздан қалған байлық. Екіншіден, тіл – тек қана сөздер ғана емес, ол 

халықтың мақтан тұтар мәдениеті. Үшіншіден, мәдениет құрылысының ең басты 

құбылысы. 

Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Шет тілін оқыту – адамның қоғам 

мүшесі ретінде өмір сүруінде басты роль ойнайды. Ағылшын тілі – қолдануы 

бойынша әлемде бірінші орын алады. Бұл жаңа технологиялардың ашылуымен 

және дамуымен байланысты. Бәсекелес жақсы маман иесі боламын деген 

азаматтарға кем дегенде шет тілдің біреуін толық меңгеруі керек. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің білім беру жүйесіне үлкен 

мақсат қойды. Ол мектеп түлектері оқуын басқа шет елдерде білім ала алатындай 

бәсекеге қабілетті, жоғары сапалы болуы қажет. Үштілділік қазіргі қоғамның 

мағыңды бөлшегі болып табылады. 

Қазақстан бүгін күні тіл мәселесі бойынша көптеген өзгерістерді басынан 

өткізуде. Атап өтетіні, тілмен байланысты барлық құжаттарда негізгі идея 

көптілділік болып табылады. 

Ана, мемлекеттік, орыс және шет тілін білу адамның өмірге деген 

көзқарасына, ары қарай дамуына әсер етеді. 

Студенттерге ағылшын тілін үйретудің басты мақсаты – әлеуметтік және 

кәсіптік деңгейі бар, өз ел тарихын, дәстүрін құрметтейтін, бірнеше тіл 

меңгерген, барлық жағдайда үштілменен жұмыс істей алатын, өзін – өзі 

дамытуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

Шет тіл білу қазіргі заман талабы. Ол еңбек нарығында бәсекелеске 

қабілетті болу үшін қажет. Қазіргі қоғам студенттерге осы мәселе бойынша 

жоғары талаптар қояды. Бірақ егер студенттің өзіндік ынтасы болмаса, ешқандай 

оқытушы студентті оқыта алмайды.  

Үштілділік білім беру жүйесі: қазақ тілі – орыс тілі – ағылшын тілі; 

- Тілдерді оқу параллельді түрде оқыталады, негізгі тіл болып – ана тілі; 

- Шет тілді оқыту –мәнерлі сөйлеуді, ойды білдіргенде жаңа құралдарды 

және жаңа тілдерді игеру; 

Мәнерлеп сөйлеуді дамыту – ойлауды дамыту болып табылады. Өзіндік 

ішкі процесспен жүретін ойларсыз – мәнерлеп сөйлер мүмкін емес. Қазақ, орыс 

және шет тілін білу – қазіргі қоғам жеке тұлғасының және кәсіптік қызметтің 
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ажырамайтын бөлігі. Бұл барлығы тілдерді жақсы меңгерген адамдарға тек 

әлеуметтік ғана емес, сонымен қатар, кәсіптік мәртебе. 

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға 

арналған бағдарламасында «Еңбек нарығының, еліміздің индустриялық 

инновациялық міндеттері мен жеке тұлғаның қадеттіліктерін қанағаттандыратын 

және білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерге сай келетін білім 

сапасын жоғары деңгейге жеткізу» 

Қазіргі таңда қалыптасқан еңбек нарығы жоғары білімді, шығаршылық 

деңгейі жоғары, шет тілін меңгерген, әрекеттің сан алуан түрлі саласында өз 

білімі мен біліктігін қолдануға қабілетті мамандарлың кәсіби даярлығының 

деңгейіне және сапасына қойылатын талаптарға өзіндік әсерін тигізді. 2, 432б 

Тек өз азаматтарына жоғары сапалы білім алуға қанағаттарлықтай қолайлы 

жағдай жасай алған мемлекет ғана табысты дамуға қол жеткізеді және әлемдік 

сахнада үлкен беделге ие болады. 

Қазақстанда көптілділікті дамутудың өзіндік едістемелік нұсқаулары 

қалыптасып үлгерді. 2007 жылғы Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан атты халыққа 

сч жолдауында Тілдердің үштұғырлығы атты мәдени жобаны кезең – кезеңмен 

іске асыруды ұсынған болатын. 

ҚР 2007 жылғы заңына сәйкес, барлық білім беру ұйымдары, қандай 

меншіктік болмасын, қазақ тілін – мемлекеттік тіл ретінде, орыс және шет 

тілдерін мемлекет белгілеген стандарттарға сәйкес оқытуы керек. Жаңа уақыт 

және жаңа шарттар іргелі қайта құрылымдауды, құндылықтарды қайта 

бағалауды, мақсатты, оқыту әдістерін қайта қарауды қажет етеді. Қазақстанда 

шет тілін оқу – бұл тіл меңгеру нақты және толыққандыбайланыс құралы ретінде.  

Үштілділік жөніндегі сөз Елбасымыздың: “Тілдердің үштұғырлығы мәдени 

жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл 

әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар 

- қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын 

тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы үндеуінен 

бастау алған болатын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы: “Мектептерге 

ағылшын тілінен шетелдік оқытушыларды тарту қажет. Кез келген ортанқол 

мектептің балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып үйренуіне жағдай 

жасайтындай дәрежеге қол жеткізуіміз міндет” - деп етекше атап көрсеткен. 

Қазақстанда 33 мектеп үштілдік оқытуды жүзеге асырады: жаратылыстану 

– математикалық бағыт ағылшын тілінд оқытылады. 

Сонымен қатар, жаңа оқу жылында көптілдік негізде білім беретін, тағы 

ағылшын тілін 1- сыныптан бастап оқытатын 35 мектепті сынақтан өткізу 

жоспарланып отыр. 

Шет тілін жетік меңгеру бізге өзіндік артықшылықтары:  

- Жаратылыстану ғылымдары әдебиеттерін түп нұсқада оқу; 

- Шет ел кадрларымен тәжірибемен алмасуға үлкен мүмкіндік; 

- Гуманитарлық ғылымдары әдебиеттерін түп нұсқада оқу; 

- Әлемде болып жатқан жаңалықтарды және ашылулардың мен 

оқиғалардың орталығында болу;  
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- Заман талаптарын қамтамасыз ету. 

- Іскерлік құжаттармен жұмыс істеу білу; 

- Жұмысқа жауапкершілікпен қарау; 

- Ұлтаралық ұйымдарда жұмыс істеу алу. 

Ағылшын тілі – бүгінгі заманымыздың кілті, ақпараттық технологияның, 

компьютер технологиясының кілті деуге болады. Бүгінгі әлемде мыңдаған 

адамдар шетел тілін, соның ішінде ағылшын тілін жұмыста немесе оқуда 

пайдаланады және ана тілі ретінде меңгереді. Қазіргі заманда ағылшын тілі  

«21 ғасырдың», халықаралық бизнес, қазіргі ғылым мен технологиялар тілі 

мәртебесіне ие болды.  

Ағылшын тілін оқып – үйренемін деушілердің саны күннен – күнге 

көбеюде. 

Ағылшын тілін уйренуде оқулықтың да ерекше роль ойнайтынын ұмытпау 

керек. Оқулық нақты әдістемелік жүйеге негізделеді. Және оол мазмұны жас 

буынға жас ерекшеліктеріне сәйкес педагогикалық өңделген ғылым негіздерін 

қамтитын ақпараттық модель болып табылады. Оқулықта оқушының танымдық 

іс – әрекеті және мұғалімнің оқытушылық іс – әрекеті жоспарланады. (4,52б) 

Оқулық тіл меңгерушінің сауаттылығын дамыту мүмкіндіктері оның 

атқаратын қызметтерінен туындайды. Олар білім берудің жаңа міндеттеріне, 

оқыту мн білім берудің жаңа заңдылықтарын ашылуына байланысты 

толықтырылып, өзгеріп отыру керек. 

Тілді меңгеруде тек грамматикалық ғана жағынан емес, сонымен қатар тіл 

иесі – өзге ұлт өкілдерімен де қарым – қатынас орнатып, жаттығу да үлкен роль 

ойнайды. 

Қазіргі таңда жастарға жан – жақты тәрбие беру нарық жағдайында 

байланысты педагогикалық тәрбииенің бір буыны ретінде білім алушыларды 

үнемі еңбекке даярлаудың пәрменді құралы болып саналады. Сондықтан жалпы 

білім беретін және кәсіби арнулы орта білім беретін және жоғары оқу 

орындарында тәрбиенің бұл саласын мемлекетіміздің даму стратегиясының 

талаптарына сай жаңа деңгейде көтеру, одан әрі жетілдіру – аса абыройлы 

міндет. 

Тілдің сиқырлы күшін сезінбеген «ұстаз» жас ұрпаққа тіл ұстартуы 

неғайбыл. Ол тек өзіне ұқсас өз жолын қайталайтын, өз тәсілін қолданатын 

шәкірт тәрбиелеуі мүмкін. Талантты да талғамы зор ұстаздарға тек математика, 

физика, химия пәндері ғана емес, жас ұрпаққа тіл ұстартатын, «мәңгілігіміздің 

мәңгілігі», рухани байлағымыздың қайнар бұлағы ана тіліміз де зәру – ақ. Өз 

тілін сүйе алмаған адам, өзге тілді де сүйіп жарытпайды. Проффессор Вильгельм 

фон Гумбольт «Халықтың тілі – оның жаны, халықтың жаны – оның тілі, бұдан 

салтанатты нәрсе ойлап табу қиын» десе, А.В. Луначарский «Басқа тілді білу 

адамға тағы бір қос жанар сыйлайды тағы бір жүрек береді, миына ми» қосады 

деген болатын.  

Қазақ тілін де, орыс тілін де, ағылшын тілін де жетік білетін замана 

арманындай азаматтарды тәрбиелеу бүкіл қоғамның абзал борышы, 

үкіметіміздің асыл мақсаты деп білеміз. Тіл тәрибесі, үштілділік қазіргі 
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заманның басты бағыттары. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің қоғамдық 

қызметін, қолданыс аясын кеңейту, беделін көтеру басты міндеттеріміз болып 

табылады. 

Қарапайым тілмен айтқанда, қазақ тілді дамыту керек, орыс тілін 

қолданамыз және ағылшын тілін үйренеміз. 

Сөз соңында өлең жолдарын оқып өтсем:  

Табыстырған көпшілікпен тілім менің, 

Таныстырған көпшілікке тілім менің. 

Мәйдә, мәйдә сөйлеп жібіткенде, 

Қатты, қатты сөйлеп жігерлендірген. 

Тілгілеуге жүректерді жетер тілім менің, 

Күш - қуат беруге, еңселеріңді көтеруге... 

Сөзім сырқыратып сүейктен өтугеде 

Жетер, жетер тілімнің шамасы, күмәнсізде. 

Сабырсызды, ашушаңды басуға да... 

Ақынғада, жазушыға ой дарытуға... 

Ең маңызды сөздерді тілмен айтуда... 

Сөз ұйқасып, кете берер тоқтаусызда. 

Тілден шыққан шүлбірлеп сөздерің, 

Тіліңнен шыққан әр – бір сөздерің. 

Мылқауға сөйлеуге арман,  

Кереңге естуге арман. 

Менің айтарым, шет тілдерді меңгеру, әрине, қажет. Мәңгілік еліміз одан 

әрі дамысын, одан әрі көркейсін, болашаққа нық сенімді болайық десек, жас 

буынды білім алуға, тіл меңгеруге ынталандыруымыз керек. Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың«Қазақстан – 2050» жолдауында әлемнің дамыған 30 

елдің қатарына кіру – біздің мақсатымыз, біздің одан әрі гүлденуге деген, оқуға 

деген мотивация. Бірақ, өзге тілді үйренгенсің, еліктеуде бар. Еліктеу болғасын 

берілу бар. Беріліп кеткесін ұмытуда бар. Кейін мәдениет дегенде салт – 

дәстүріңді ұмытып, еске түсіре алмай қиналғанда. Сондықтан өзге тілді 

үйренеміз деп өзіміздің дәстүрімізді, мәдениетімізді және ең бастысы – өз 

отандастарымызбен негізгі қатынас құралы – тілмізді ұмытпайық! 
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The world consists of communities, categories of different order, generalizations 

of objective order of various subject areas as material world phenomena and their 

cognitive-reflective categorical existence, not in the real world already, which, as such, 

exists always, but in the human mind. The most common and regular form of 

consolidation of knowledge about the world is a concept, which encompasses the 

essential features and functions of the objects and phenomena of the real world in a 

summarized form. The notion, in turn, is fixed, as usually, in the language in such the 

most widespread and regular language unit as word. The notion is usually the objective 

world in its natural quality, as it is in reality. For this the concept and the notional 

system in cognitive, conceptual system of a nation are responsible. The subjective, 

human predetermined or nationally and culturally predefined knowledge, reflection 

and representation of the world meet another ideal, conceptual, epistemological 

essence, another unit of consciousness, namely the concept.  

Comparative structural-typological study of phraseology can effectively 

implement and provide interesting, valuable and useful scientific results under certain 

research conditions: the use of unified theory of methodology, a unified conceptual-

terminological apparatus. Characterization and comparison of phraseology of different 

languages are carried out under different conditions, with different coverage of 

phraseological system and, usually, at the level of the whole phraseological system, the 

definitions of categories, classes of phraseological units, specific and individual 

phraseological units. Among the most important research tasks of comparative 

phraseology are, above all, such as the identification of deep-rooted extra-linguistic 

factors and causes of the similarities and differences of phraseology systems, 

phraseological units, phraseological picture of the different languages world, 

phraseological regularities and universals of various languages.  

Phraseological area or the concept of “friendship-enmity” is the universal 

category in the human sense system and in the phraseology system of any language, 

because the sense of enmity or friendship is conceptualized and expressed in any 

language. This fact is confirmed by the phraseological systems of three languages, 

being compared in this study – English, Russian and Kazakh languages.  

Phraseological units of the phraseology-semantic field occupy in each system of 

compared languages an independent place and certain proportion. The number of such 

phraseological units is measured for each of the compared languages several hundred, 

and in general, there are more than 1000 phraseological units in these three languages. 

Comparative structural-typological analysis in term of their similarities and differences 

showed typical patterns of the types of i phraseological equivalents which are specific 

only for this phraseological semantic field and for the three languages.  
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They concern, first of all, a similar number of phraseological units of this type in 

each of the three languages and typology of phraseological images and models. This 

can, firstly, have effect that phraseological units of the phraseological-semantic field 

and each of the studied languages have phraseological equivalents or compliance in 

other two studied languages. Since this initial study is the English language, it is 

important in the search for phraseological equivalents in other languages.  

The linguistic material analysis of English phraseological units from these 

positions allows us to say that English phraseological units of “friendship-enmity” 

semantics exhibit phraseological equivalents with varying degrees of affinity in all 

three compared languages: English, Russian and Kazakh. English shows in Russian 44, 

and in Kazakh 30 phraseological equivalents.  

In this sense, to the phraseology of English phraseological-semantic field 

“friendship-enmity” the closest is the Russian phraseological system, then is Kazakh. 

In general, phraseological equivalents are spread in all three languages, which shows 

the great similarity of the phraseological fragment of the given phraseological-semantic 

field of three languages which are in study. 

In other words, many of the phraseological units of the given phraseological and 

semantic field are available in all languages.. A typical feature, and therefore, the fact 

of the similarity and the prevalence of phraseological equivalents form a phraseological 

similarity models and facts, consequences caused by friendship or enmity in the human 

body.  

Comparative structural-typological study of phraseology can effectively 

implement and provide interesting, valuable and useful scientific results under certain 

research conditions: the use of unified theory of methodology, a unified conceptual-

terminological apparatus. Characterization and comparison of phraseology of different 

languages are carried out under different conditions, with different coverage of 

phraseological system and, usually, at the level of the whole phraseological system, the 

definitions of categories, classes of phraseological units, specific and individual 

phraseological units. Among the most important research tasks of comparative 

phraseology are, above all, such as the identification of deep-rooted extra-linguistic 

factors and causes of the similarities and differences of phraseology systems, 

phraseological units, phraseological picture of the different languages world, 

phraseological regularities and universals of various languages.  

Phraseological units of the phraseology-semantic field occupy in each 

phraseological system of compared languages an independent place and certain 

proportion. The number of such phraseological units is measured for each of the 

compared languages several hundred, and in general, there are more than 1000 

phraseological units in this four languages. Comparative structural-typological analysis 

in term of their similarities and differences showed typical patterns of the types of 

phraseological equivalents which are specific only for this phraseological semantic 

field and for the three languages.  

They concern, first of all, a similar number of phraseological units of this type in 

each of the four languages and typology of phraseological images and models. This 

can, firstly, have effect that phraseological units of the phraseological-semantic field 
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and each of the studied languages have phraseological equivalents or compliance in 

other three studied languages. Since this initial study is the German language, it is 

important in the search for phraseological equivalents in other languages.  

The language is as a system structural organized and language units are closely 

connected. As they are different in quality structurally, semantically, functionally and 

practically, language units have only their own means and capabilities in 

communicative implementation of the language.  

The existence of all the language’s units in two forms and types as the units of the 

language and using it in speech are relevant to phraseological units too[1]. In this case 

there is direct parallelism between the term linguistic system and others subsystems of 

the language, including the phraseological system of the language. The following terms 

are typical to the system of the language in general: the levels units of the language 

levels, different types of paradigmatic, syntagmatic, hierarchical, derivation relations. 

[2].These traits, characteristics, relations are also typical to the phraseological level. 

We can speak in the native language or in the foreign language without using 

idioms. But it is only theoretically, in reality it is not so, because when people 

communicate in their native language, they use a variety of types of set phrases like 

expressive and non-expressive, like imaginative and non-imaginative, like idiomatic 

and non-idiomatic. There is objective reason for it: in each language there is a 

developed system of phraseological units, which develops during all the history of 

formation and functioning of the language. There is not full language without 

phraseological units, because they perform their special functions. All the different 

problems, issues, which are connected with the role of phraseological units in the 

language, speech, communication, the peculiarities of their status is studied by the 

special field of linguistics – phraseology. [4]. As the units of the whole language or 

separate levels of the language, phraseological units also make the system of 

heterogeneous, but connected by different relations and different degrees of proximity 

or remoteness from each other. Such relations between the units of any levels are called 

paradigmatic, which are one of the system generating factors of the language. They are 

the base of nominative language systems or any sub-system’s segmentation of the 

language, including phraseological system of the language to separate categories, 

classes, groups. In the scope of which there are relations and connections between their 

units. The base of unification of one or another unit of the language to a certain 

categories, including macro and micro fields, is always some generality, which is 

inherent to each unit of corresponding unification in different level and form. Such 

base, as a rule, is meaning, notion and function. The language is exists and operates to 

fix and express the results of human’s consciousness, linguistic and vocal sense, 

meaning, notion, which are existing in every linguistic sign, both in the language’s unit 

and unit of the speech. At the heart of the field approach as a way of learning a language 

is precisely this regularity of the language.  
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The language fields, that are a means of expressing language, cover completely 

what he knows and is reflected by some people in a particular area of the real world in 

a particular field of knowledge. Among the variety of linguistic expressions, concepts 

and values in terms of linguistic fields, the units of vocabulary words have been 

considered at first.  

If between phraseological units of different languages there are no compliances, 

there is nothing to compare. In other words, the comparative linguistics assumes 

existence between the compared language facts of communities, similarities in an 

obligatory measure, instead of full distinction.  

Phraseological equivalence of English, Russian and Kazakh languages requires 

full compliance of derivation base, prototypes correlated of phraseological equivalents 

in different languages at the lexical, grammatical levels, and there is full compliance 

of their shaped base. In phraseological field of the word "friendship-enmity", there is 

founded the structural-typological species in four compared languages. In quantitative 

terms, they are few; they have shaped a common framework that is particularly 

branching.  

The total number of phraseological equivalence types of study in three languages 

- about 900.  

Structural-typological approach to the study of phraseological systems of 

different languages is a new trend in linguistics and phraseology theory. It is 

completely justified, because phraseological system like all other language systems and 

the languages of the whole has universal properties and characteristics upon which 

linguistic basis, common linguistic features, phraseological system categories itself and 

regularities, typical for phraseological systems in any language can be installed. 

Phraseological language system can and should be studied like any other system of the 

language in terms of universals linguistic and typological linguistic. Universal features 

of phraseological systems and phraseological units are expressed and manifested in 

various ways, but only on the phraseological level. Phraseological system of any 
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language, like all other language systems, is characterized by two principles, on which 

it is based: 1) paradigmatic and in 2) syntagmatic  

Paradigmatic and syntagmatic, language and speech are central universals of 

human languages and any of their systems, including the phraseology. Central 

universals of different languages’ phraseological systems are set phrases of the 

language. They are the object of study of phraseology. The objects of study of this 

science are universal features and properties of phraseological units and phraseological 

systems of different languages. They are studied from the standpoint of two disciplines 

of universals’ linguistics, typological linguistics, on the one hand and comparative 

phraseology, on the other. There are three types of language universals in the system 

of this science: a) linguistic universals; b) linguistic universals-implications. Only with 

these types of universals we can deeper and more comprehensively reflect and convey 

the essential, which is, universal and typological, characteristic features of human 

languages, because only on the basis of a set of absolute and relative universals we can 

derive the general principles, universal features and patterns of human languages. 

Universal-implications are more hypothetical than empirical universals.  

The phraseological system consists of two types of defining universals: 

a) Conceptual- semantic or extra linguistic; 

b) Systemic and structural caused and inter linguistic.  

The first ones reflect the deep structures of language content, the latter – the 

surface structure, the form of linguistic signs. Here mechanisms and patterns of 

language category can be revealed more brightly. Phraseological units are a special 

language type of secondary nomination means characterized as multi component, 

separately formed and by the structure of certain phrase of figurative-holistic 

semantics. In linguistics it is accepted to distinguish the language means of primary, 

secondary and tertiary category. The first type is basically stated, extra linguistically 

motivated word, the second is linguistically motivated word, and the third is 

phraseological unit, which is situational motivated by phrase. Lexical and 

phraseological categories differ in the extent of its versatility, the first is omnivorous 

and versatile, and the second shows the limitations and selectivity in this function.  

 For structural-typological study of phraseological systems of different languages 

distinction between two types of universals is essential: lexical-phraseological and 

proper phraseological. In the first case dominates semasiological approach in 

linguistics with elements of onomasiological principle of language learning. From the 

position of lexical-phraseological universals in language and in its nominative system 

there is an important fact, that vocabulary and phraseology are not separated, but they 

are related to each other and interact with each other, mutually dependent.  

They are one single species of nominative system of linguistic resources 

generalized category. To the sphere of lexical-phraseological universals such general 

semasiological categories as polysemy, synonymy, antonyms and homonymy are 

related, which are inherent in the vocabulary and phraseology. However, they are 

language categories and phenomena, but not only lexical and phraseological. They are 

able to show on their core some differences between the vocabulary and phraseology. 

Some types of derivational bases may be universal in phraseological systems of 



189 
 

different languages, for example, associative relationship. Types of derivational bases 

may cause different new phraseological universals implications.  

All universal manifestations and patterns related with motivation are closely 

connected, because they discover the associative-psychological substrate. On the one 

hand we speak about linguistic facts, about the relationship between internal form and 

actual phraseological meaning. On the other hand in the base of motivation lay the 

mechanisms and processes of cognitive-semantic order, image-associative operation of 

consciousness, memory, perception and recollection. Proper phraseological universals 

are completely different type than the lexical-phraseological universals. They have to 

do only with phraseological system and phraseological units. Their establishment has 

its stages and approaches.  

On the first stage it is necessary to distinguish three groups of phraseological 

universals: 1) specified in extra-linguistic way; 2) lexical-phraseological; 3) proper 

phraseological.  

These problems should be solved in in two phases, involving: a) the delimitation 

of intersystem language phraseological universals from extra linguistic; b) the 

delimitation of proper phraseological universals from lexical-phraseological. We say 

about two options: a) the parameters of lexical-semantic universals; b) the parameters 

of proper phraseological universals. Regularity in phraseology and phraseological 

universals manifest themselves very clearly and systematically in phraseological 

models and phraseology simulation.  

Phraseological units of one language, as a rule, have correspondence similar in 

somewhat with phraseological units in another language. With a glance of extent of 

structural-typological proximity of matched phraseological units different types of 

structural-typological correspondences and affinity are allocated: 

1) Phraseological equivalents of various types;  

2) phraseological-semantic correspondences of different types. Determining role 

of phraseological equivalents and phraseological-semantic correspondences is played 

by the concept of phraseological image, representation and relationship between them 

and actual value of a phrase. There is no 1:1 correlation in different languages. In 

addition, the actual phraseological value is rarely predictable fully with all their 

pragmatic and semantic nuances.  

Like any other images phraseological images associated with organisms reflex 

processes, the human memory, perception and reflection of the world, the knowledge 

and associative nature of human psyche. Besides, they largely determine the world’s 

phraseological picture, which has its own characteristics of reflection and 

representation of the world and differs significantly from the lexical world picture.  

Different nations are able to equally divide, reflect and see the world. For this 

there are a variety of reasons, among which should be noted, first of all the unity and 

similarity of the real world, lifestyle, needs and desires of the people, the identity of 

their biology, physiology, psychology and of course ascending of modern languages 

phraseological units to the general image-semantic prototype. The fact of similarity of 

phraseological units in different languages on various aspects of their linguistic nature, 
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development and operation makes the study’s comparative structural-typological 

principles necessary and relevant.  

Comparative structural-typological study of different languages phraseological 

systems shows two patterns:  

a) The existence of thought unity and mental operations in both processes of 

conceptualizing the world and phraseology building, that is, phraseological derivation; 

 b) Selectivity and national characteristics in the two types of cognitive and 

linguistic human activities.  

Phraseological component is an essential constituent of any language. Between 

the maturity of language and phraseological system there is a direct relationship: the 

more advanced the language, the richer and more interesting is its phraseology. In 

addition, visual-image thinking is higher level of human consciousness and more 

complex form of thought, than ingeniously subject, objectively due to conceptual 

thinking.  

Phraseological component of language is one of the most difficult elements in the 

study of foreign languages and language acquisition. Mostly it is connected with the 

complexity of linguistic nature. Its most typical and categorical features are: multi-

component, phrase form, imagery, semantic integrity, phraseological stability in all 

aspects of its linguistic nature, belonging to the language and linguistic phraseological 

system, therefore, taking them out from of memory or phrasebook ready, as much as 

one man does this with words. The typical, characteristic features of phraseology are 

their attribution not to the primary, but to the secondary language system, that is, their 

genetic unoriginality and structural derivatives. Primary linguistic systems make the 

language, on the one hand, the universal mean of communication and cognition, 

knowledge storage, identification and differentiation of real phenomena and expression 

of different relations between them, and, on the other hand, for the speech organization, 

communication and more complex language and speech formation.  

This feature is that during learning and reflection man creates, first of all, ideal 

entities, and in one quality form, namely in the form of generalizations. These are 

concepts, with the help of which man organizes judgments, inferences, that is, thought, 

thinking activity, speech and communication.  
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SEMANTIC EQUIVALENTS OF THE PHRASEOLOGICAL FIELD 

FRIENDSHIP- ENMITY IN UNRELATED LANGUAGES 

 

Phraseological equivalents and phraseological semantic in phraseological system 

consistency of different languages specifically question the turned into an axiom 

statement that the phraseology of each language is a unique, inimitable system mostly 

of idiomatic images, derivational bases, internal form of phraseological units. 

New approaches, concepts, theories and methods developed in the last decade in 

the total, private and comparative theories of phraseology played an important role in 

this respect. 

Among them structural-typological approach to the study of phraseology of 

related and unrelated languages of different systems, the use of the basic theory of 

nomination, language modeling, field approach, descriptive linguistics should be 

named.  

However phraseological language system has, like all other language systems, its 

universal language quality and regularity typical of phraseological systems of all or 

most languages. 

Phraseological universals contribute, like all other types of language universals, 

to opening and description of common frameworks, systems and structures of a single 

human language as being the main attribute and distinctive feature of the person along 

with the human, abstract-logical categorical thinking. 

The relevance of the study is that interlanguage phraseological equivalents and 

compliance are the most fertile material for contemporary comparative phraseology to 

make a comparative study of different languages and reveal common, universal 

features and phraseological identity of phraseological world view of creative thinking, 

phraseological conceptualization of the world different languages.  

The theoretical value of the work lies in the fact that the study of interlanguage 

phraseological equivalents of the semantic field friendship-enmity will make some 

changes in some of the postulates of general and comparative phraseology, which 

became almost axiomatic in the theory of phraseology, for example, phraseological 

ethnisity, uniqueness of phraseological units, nonmodelable essence of phraseological 

units, nonverbal essence of phraseological units. The theoretical significance of this 

study lies in the fact that the study of interlanguage phraseological equivalents in 

different languages significantly enriches the theoretical linguistics universals, 

typological linguistics, and thus a united basis of phraseological system as a component 

of a single universal language.  
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Current development of linguistic science is characterized by its wide enough 

multidirectional, in particular as for the language in general and the different aspects - 

systematic and structural, functional, anthropocentric, cultural linguistic, pragmatic, 

communicative, cognitive and typological. 

Comparative sphere of linguistics, in particular, a comparative study of different 

systems, structurally and genetically related and unrelated languages, including the 

phraseology of their system is very relevant in the Kazakh linguistics. 

 Phraseological component of a language takes a special part in any language for 

various reasons: it is in demand of the system inside, by outer linguistic factors and 

functionally. Not only the features of the language nature of phraseological units itself, 

but also of other levels of the language system, as well as universal and national 

peculiarities of different languages and their speakers are reflected in phraseological 

system and its units called phraseological ones. 

Consideration of phraseology and phraseological system of one of different 

languages in terms of linguistic universals - this is a new trend in linguistics. 

Traditionally the phraseology is considered in linguistics as a system and language 

section, reflecting primarily the national cultural identity of that language carriers. 

However phraseological language system has universal qualities and properties at 

different levels of the phraseological units organization, its functioning, in various 

aspects of existence, development, interaction with other languages, qualities and 

characteristics, in most languages and unique phraseological ethnical properties, which 

are peculiar to only one, particular language or a group of related languages, but absent 

in all other languages. Linguistic universals raises linguistics as a science to a new 

level, giving it a new cognitive quality, improving its cognitive, methodological 

capabilities, expanding its horizons, as it involves all the new languages, compares 

multiple related and unrelated languages. 

Linguistics of universals analyzes and is interested in features that allow you to 

combine a variety of languages. Establishing similarities and differences in languages 

of different types is one of the central problems of linguistics. In the early days of its 

development, linguistics was interested in more languages in relation to their origin. 

The nature and type of language were based on the construction of any language to any 

original condition. In recent years, the study of a common language was made by 

identifying similarities on the basis of certain characteristics or specially selected 

groups, justified from the standpoint of linguistics universals and typological 

linguistics. Languages are grouped due to the nature of the spatial distribution and 

juxtaposition, their local contacts, which is the subject of the so-called areal linguistics 

or on the basis of their internal consistency - the actual typological features, which is 

the subject of typological linguistics.  

The summary for all the above can be formulated in the following generalizations: 

1. Methodological basis of identifying of language universals form a complex 

inductive-deductive method of analysis of language, linguistic phenomena and their 

properties in terms of their similarities and differences. 

2. It is not always necessary to divide the universals to "language ones" and 

"linguistic ones". 
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3. According to its logical form language universals have many implications. In 

every case their analysis includes quantitative, statistical relationship between them. 

Implication-universals are considered scientifically as informative, even though 

investigation of the possibility of identifying and set of "absolute universals." They 

form a set of basic parameters that must be the basis of case studies and is an ancillary. 

4. Based on the close relationship of linguistics universals and typological 

linguistics, typological analysis of phraseological system is considered as an effective 

approach and method for identifying and set of phraseological universals. 

5. The implication being set in the typological analysis of phraseological systems 

does not represent a universal in the narrow sense of the word, because there is no 

evidence of excluded cases. 

In the analysis of the national language features are included, as it is known, on 

the one hand, those which are caused by the national culture of the people and a 

speaker, and those that relate to the internal organization and structure of the language 

system. The first and the second are not the same and should not be confused. 

Many of the objects and phenomena of the physical world are imprinted in the 

consciousness, mind, reason, and memory of all the people. This leads to the fact that 

we are dealing with almost two not identified and no identifiable levels: 1) the linguistic 

level, 2) cognitive level. 

Every linguistic field has its own structure, namely: center, transitional zone, and 

periphery. In the center of the field are usually that units, which have more generic 

sense of field semantics, which are most regular and stylistically neutral units and occur 

when it is carry on one or another correspond semantic or conceptual sphere. For 

example, if we take such semantic or conceptual sphere as “friendship-enmity”, will 

occur the following word in the English language – “to stir up enmity”, “to incur smb.'s 

enmity”; in the Russian language –сеять вражду, вносить разлад“, “заклятая вражда 

“; in the Kazakh language – “өшпенділік ояту “.  

They express this concept in the most generic type and are used when affect this 

semantic area. However, in every languages, including English, Russian and German 

languages, there are a lot of other words and word combinations, including 

phraseological units, which are connected with the concept “friendship-enmity”, but 

which are not generic in their sense, but have additional semantic, valuation, 

expressive, figurative, stylistic, regional, peculiarities. They are differ from which, that 

take the center in the structure of the given field. For example, in the English language 

there are such words and word combinations as “animosity”, “antagonism”, “to incite 

enmity”, “bitter enmity”, “lifelong friendship”, friendship cannot stand always on one 

side”, in the Russian language – “дружба должна быть взаимной “, “узы дружбы “, 

“укреплять дружбу “, “дружбу на ярмарке не купишь“, in the Kazakh language – 

“zhaulasy”, “zhau zhok deme boryk astynda”, “dos zhylatyp aitar”, “dushpan kuldipip 

aitar”, “dos bolu”. They are certainly situated not in the center of the field of 

“friendship-enmity”, but either in the certain place of transitional zone, or in the 

periphery, surrounded by the certain field units, because they are differs semantically 

from the units of the field’s center and from each other. Linguistic fields can be 

different, because the known world and world areas are studied cogitatively in different 
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degrees of generality and differentiation, from different points of view, and it directly 

influences on the quantity and the structure of linguistic fields. In the history of 

linguistic onomasiologic approach in learning the language carry out in a different 

areas and manifestation: in the theory of nomination, in the connection with the 

functioning of the language and the necessity of the choice of the means of nomination, 

the means of expression of certain linguistic, under the necessity of the developing of 

thesaurus, during the learning the language as a system and systematic relations in the 

language. One of the brightest spheres of the manifestation is the concept of linguistic 

field, which has direct relation to the problematic in linguistic as the language and 

consciousness, the language and thinking. Historically, the idea of the theory of the 

field goes back exactly to that thinking, is a perfect reflection of the world through the 

language and initially fixed in the language. In this sense we have in mind, in thinking 

something that exists in the native language. Between the ideal image of the world and 

the language means of expression there is a complete parallelism. In many languages 

the real objective world is presented in perfect shape, but in many ways different, 

because each in its own way divides the world.  
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 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

АБАЙДЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНДЕГІ СЫН ЕСІМДЕРДІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ 

СЕМАНТИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Тілдік қабаттардың арасында ең жылжымалы платформа лексикалық қабат 

екенін тіл білімі ғалымдары әлдеқашан дәлелдеген. Өзге тілдік қабаттар, тілдің 

морфологиялық, фонетикалық қабаттары өзгерісі күрделі диахрониялық 

үрдіспен байланысты болса, тілдің лексикалық қабаты заманның синхрониялық 

дәуірінде де өзгеріске ұшырап, тілідк фактілерге айналып отырады. Әрбір тілдің 
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негізгі сөздік құрамының дамуына ең алдымен сол тілдің негізгі сөздік қоры 

ұйытқы болады. Сөз тудырудың әртүрлі тәсілдері арқылы негізгі сөздік қордағы 

түбір сөздерден туынды сөздер жасалып, тілдің бүтіндей лексикасы толығып, 

дамып отырады. Сөз тудыру тәсілдері: лексика-семантикалық, морфологиялық, 

синтаксистік болып бөлінеді. Сөздің мағыналық жақтан дамуы барысында көп 

мағыналары бір-бірінен алшақтап, бара-бара олардың арасындағы семантикалық 

байланыс үзіледі де, мағыналары басқа-басқа сөздер (омонимдер) жасалады. Сөз 

тудырудың бұл тәсілі лексика-семантикалық тәсіл деп аталады. Сөз тудырудың 

бұл тәсілі тіл-тілдің барлығында кездеседі. Семантикалық тәсіл арқылы туынды 

жаңа сөздердің жасалуына көп уақыт керек, бұл – өте баяу болатын құбылыс. 

Сөзжасам процесінде үлкен орын алатын лексикалық-семантикалық тәсіл 

лексикалық қорды байытушы бірден-бір құралдардың бірі саналады әрі ең 

тиімді, эффективті, динамикалық әдістің бірі. Мәселен, ағылшын тіліндегі 

«capital» cөзі алғашқы уақыттарда «ең маңызды, басты, басшылық» тәрізді 

мағынаны берген, ал бүгінгі таңда бұл сөз «астана, басты қала» тәрізді нақты 

(конкретті) мағынаға ие болған. Алайда бұл ұғымдардың барлығы бір мағынадан 

тарағанын байқауға болады – басты, негізгі тәрізді лексикалық мағынаның 

дамуынан пайда болған. Сөзжасамның лексика-семантикалық тәсілі деп 

ешқандай жұрнақсыз, ешқандай сөз тіркеуінсіз жаңа сөз жасауды айтамыз. 

Сөздің дыбыстық формасында ешқандай да өзгеріс болмайды, алайда оның 

мағыналық көрсетілімінде өзгерістер пайда болады да, бұл өзгеріс өз кезегінде 

кең қолданысқа ие болады. Мұндай жағдайда сөзжасамның қайнар көзі – 

ағылшын тілінде бұрыннан қолданылып келе жатқан жалпыхалықтық сөздердің 

мағынасында болатын әртүрлі өзгерістер жаңа сөз жасаудың лексикалық-

семантикалық тәсілінің негізін қалайды. 
Жалпы сын есімдердің лексикалық семантикалық тәсіліне келетін болсақ, 

сын есімдердің қолдану аймағына қарай семантикалық топтарға бөлінуін айтуға 
болады. Сын есімдердің әртүрлі классификациялары болғанымен (Степанов 
Ю.С, Соколовская Ж.П жасаған классификацияларымен бірге)[1] нақты жалпыға 
ортақ топтастырылған түрлері жоқ. Алайда, сын есімдердің бөлінунің толық 
топтастырған А.Н.Шраммның топтамасын айтуға болады[2]. Мен мақаламда 
Абай Құнанбаевтың қара сөздерінің ағылшыншаға аударылған мысалдарындағы 
сын есімдерінің лексикалық семантикалық тәсілдерін қарастырамын. Ағылшын 
тіліндегі сын есімдердің қазақ тіліндегі үлгісінен мағынасы жағынан аса 
айырмашылықтар болмағанымен, сөзжасамдары әртүрлі болып келеді. Абайдың 
қара сөздерінде адамның мінез құлқын, қасиеттерін сипаттайтын сын есімдер 
көп мөлшерде қолданылған. Қара сөздердің ішінде кездесетін адамның 
қасиеттерін білдіретін сын есімдердің лексикалық семантикалық тәсілдері, осы 
лексикалық семантикалық топқа енетін сапалық сын есімдерге көп аспектілі 
зерттеулер жүргізу негізінде жасалған. Осындай зерттеу барысында сын 
есімдердің лексикалық мінездемелері мен сөйлемдердегі синтаксистік орындары 
қарастырылған.  

Мақаланың өзектілігі келесі факторлармен шартталған: біріншіден, қазіргі 
лингвистиканың көркем әдебиет тіліне қатаң көңіл бөлуі. Сонымен қатар, қазақ 
әдебиетінің хас шеберлерінің шығармаларын терең оқып білу, ауызша және 
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жазбаша сөз мәдениетін дамытуда бірінші дәрежелі орын алады. Мақаланың 
өзектілігіне, Абай Құнанбеавтың қара сөздеріндегі адамның қасиеттерін 
сипаттайтын әртүрлі деңгейлі сын есімдердің қолданылуын жатқызуға болады. 
Абай Құнанбаевтың қара сөздерінде қолданылатын ерекшелігі, сөздердің нақты 
әрі қысқа түрде қолданылуы. Демек, бір екі сөзбен белгілі бір адамды сипаттай 
алу қасиеті. Сол себепті, Абайдың тілдік жүйесінде өзіндің семантикалық күші 
мен тілдік құралдардың қысқарылуының нәтижесінде адамның қасиеттерін ең 
оңтайлы түрде сипаттайтын сын есімдер ерекше орын алады. 

Сын есім – өте қызықты әрі ерекше сөз табы. Сын есімнің басқа сөз 
таптарынан ерекшелігі оның семантикалық жинақтылығымен анықталады. Яғни, 
оның семантикалық жағынан әртүрлі зат есімдермен үйлесуі мен соның 
арқасында екінші, ауыспалы мағынаға ие болу мүмкіндігі.[3] Мүмкін сондықтан, 
сын есім ең күрделі әрі терең зерттелмеген сөз табы болып табылады.  

Айтылып өткендей, сапалық сын есімдердің толық классификациясын 
жасап ұсынған А.Н.Шрамм болды. Ол барлық сапалық сын есімдерді 
рационалды және эмпирикалық деп бөлді.[4] Бұндай бөліну сын сімдердің 
сапалық белгілерінің қабылдануының әртүрлігіне негізделген. Сезім 
мүшелерінің қабылдануы арқылы емес, адамның ақыл есінде,ой елегінен өткізу, 
ойлану, анализ, қорытынды жасау нәтижесінде қалыптасқан сапаны білдіретін 
сын есімдерді А.Н.Шрамм рационалды деп дәйектейді.[5]. Осы көзқарасқа 
сәйкес, барлық жан дүниені сипаттайтын, психикалық қасиеттеріне 
жалпыланған баға беретін сын есімдер, рационалды болып есептеледі. 
Рационалды сын есімдердің нышаны шартты әлде, шартты емес болуына 
байланысты, қара сөздерде кездесетін барлық жан дүниені білдіретін сын 
есімдерді екі түрге бөлуге болады: 

 
1-кесте. Рационалды сын есімдердің бөлінуі 
 

Белгілі бір адамға не затқа шартталмаған 

(шартты емес) адамның сипатын білдіретін 

сын есімдер  

Белгілі бір адамға не затқа шартталған 

(шартты) адамның сипатын білдіретін сын 

есімдер 

 Intelligent person, educated woman, that 

beautiful woman were witty, well-mannered 

man  

 affectionate woman, caring man, 

everybody around us are brave hearted, polite, 

delicate, the most kind,  

 
Сонымен қатар, Абайдың қара сөздерінде адамның жан дүниесін 

сипаттайтын сын есімдермен қатар, адамның ақыл ой дәрежесін сипаттайтын 
сын есімдер де жиі кездеседі. Абай Құнанбаев қара сөздерінде надандық, ақыл 
парасат, қазақ халқының болашағы жөнінде көп мәселелерді қарастырды. 
А.Н.Шраммның зерттеуі бойынша, ақыл ой дәрежесін сипаттайтын лексикалық 
семантикалық топқа, жалпы «белгілі бір ақыл ой қасиеттеріне ие» деген 
семантикалық мағынада қолданылатын сапалық сын есімдер жатады. Бұндай 
сын есімдер, жеке және әртүрлі қолданылу аймағына сәйкес бірнеше топтарға 
бөлінуі мүмкін[6]: 

Ой сананың барын не жоғын білдіретін сын есімдер.Бұл топқа жататын 
сөздердің тірек сөзі ақылды - ақылсыз (smart - fool) антонимдық жұп болып 
табылады. Топқа енетін басқа сөздер тірек сөздердің мәнін толықтырып, 
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нақтылап тұрады: Wise person, a weak willed man is cowardly and boastful, а 
braggart is cowardly, stupid and ignorant.  

Сауаттылығына, біліміне, оқуына негізделген және содан туындаған ой 
әрекетін сипаттайтын сын есімдер. Мысалы: Educated and intelligent men, quite 
clever person, busy man, negligent person. 

Сезім деңгейін және интеллектуалды күйін білдіретін сын есімдер: Worthier 
and nobler people than the Kazakh, possessed by a lust for power, he is insatiable, 
unbridled and good for nothing. 

Адамның интеллектуалды деңгейін білдіретін сын есімдер, адамға тән 
тұрақты және өзгермейтін статикалық нысандарды белгілейді. Бұл сын есімдер 
тіл дерексіздігінің жоғары дәрежесімен сипатталады. 

Адамның интеллектуалдық дәрежесін білдіретін барлық сын есімдер зат 
есімдермен дербес байланыста үйлесе алады (күлкі, көз қарас, келбет, түр, тон). 
Яғни, зат есіммен үйлесу арқылы, сөз тіркесін жасау арқылы адамның 
интеллектуалды қасиеттерін сипаттай алады. Мысалы: he was green fingered (бес 
саусағынан бал тамған, икемді), nimble-fingered (епті, пысық), lowbrow 
(оқымаған, қараңғы), forehanded (ұқыпты, үнемшіл). Демек, сын есімдердің 
лексикалық семантикалық тәсілдеріне сәйкес, оларды мынадай схемаға енгізуге 
болады: 

1-схема. А.Н.Шрамм бойынша сын есімдердің жіктелуі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-кесте. Абайдың қара сөздерінде кездесетін адамның ақыл ой сапаларын 

білдіретін сын есімдер: 

 
Ой сананың барын не 

жоғын білдіретін сын 

есімдер. 

Сауаттылығына, біліміне, 

оқуына негізделген және 

содан туындаған ой әрекетін 

сипаттайтын сын есімдер. 

Сезім деңгейін және 

интелектуалды күйін 

білдіретін сын есімдер 

Ungovernable, wise, stupid, 

absurd, mindless, no-good, 

clear-headed, smart, witty, 

brainy, ignorant, empty-

headed, bright, skilful, 

foolish 

Educated, intelligent, clever, 

poor, literate, learned, well 

read, illiterate, know -nothing, 

simple, ill-educated, 

uncultured, unlettered, 

lightened, well-taught  

Prudent, reasonable, sensible, 

fair-minded, fearful, well 

grounded, advisable, careful, 

sage, judicious, imprudent, 

incautious, heady, careless, 

improvident 

Эмпирикалық 

(lovely, annoying) 

Сын есімдер 

Рационалды 

(beautiful, wise) 

Шартсыз сын 

есімдер (intelligent, 

strong) 

Шартты сын есімдер 

(educated, polite) 
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Яғни, Абайдың қара сөздерінде кездесетін адамның қасиеттерін 

сипаттайтын сын есімдердің лексикалық семантикалық тәсілдері, олардың 

қолдану жағдайларын анықтайды. Олардың қолданылуын және үстемдігін, басқа 

сөз таптарымен үйлесімділігін аңғарады. Абайдың қара сөздерінде 

қолданылатын сын есімдер, адамды сипаттауға, оған автор жеткізбекші болған 

өң және түс беруге жәрдемдеседі. Абайдың стилдік ерекшелігінде қолданылатын 

сын есімдер ағылшын тілінде өте қысқа әрі нақты түрде қолданыған. Демек, 

олардың қысқалығы басқа сөз таптарымен, көбінесе зат есімдермен сөз тіркес 

жасауға қолайлы болып табылады. Қара сөздерде қолданылған сапалық сын 

есімдерінің лексикалық семантикалық тәсілдерін анықтау арқылы, бұл сын 

есімдердің зат есімнен пайда болған туынды сөздер екеніне, адамның 

интеллектуалды деңгейін сипаттайтын, ықшамды сөз топтамалары екенін 

анықтадық. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – Москва., 1975. 

2. Шрамм А.Н., Очерки по семантике качественных прилагательных. – 

Москва., 1979. 34 бет. 

3. Сыздықова Р. Сҿздер сҿйлейді. Алматы: Сана, 1994. - 72 бет. 

4. Шрамм А.Н., Очерки по семантике качественных прилагательных. – 

Москва., 1979. 37 бет. 

5. Шрамм А.Н., Очерки по семантике качественных прилагательных. – 

Москва., 1979. 53 бет. 

6. Хасанов Б.Х. Социально-лингвистические проблемы функционирования 

государственного языка в республике Казахстан: Автореф. дис. ...д-ра филол. 

наук. - Алматы, 1992. 54 бет. 

 

ӘОЖ 669.162.214 

ХАСАНОВА А.Ж.  

М. Өтемісов атындағы БҚМУ, Орал қ., Қазақстан 

     

THE EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE STILKE 

 

English is the language of the XXI century. Country, feature, relationship or 

increases with Ballard language, awakening the desire for knowledge, the activity of 

each language task teachers tell TD Tr. Therefore, knowledge of the English language 

of our children. Our current Ballard – the future masters of the country. So Republican 

to care, to educate small Bust Kazakhstan to Samara. Bali, the President outlined the 

problem of language teaching: "children Now we are taking active command of the 

language of the Kazakh and English languages, creation of conditions for TAR Carla 

ors. Three degrade the state language of intalnirilor care. Care we we boom erg English. 

World OS "VA CHF" the merger of our country is San shadows new and unlimited 

opportunities in life" - said in his message Nursultan Nazarbayev DEP bolt. Therefore, 
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to develop abilities of the child through the use of information technologies Intel oil 

teaching methods, learning activities is the interest deg TR chest mast Tablas. Payday 

modern technologies of work of preschool institutions preschool education of men, 

contributes to the learning process practiced saved. XXI Vek-Vek separately because 

humanity needs to computer literacy. Mast modern technologies in the implementation 

method payday ser is the role of the OS. "Kate saved the application in educational 

process of modern educational technologies in improving Care RFP" word To the 

castle, guided learning activities to learning English in learning new information Tan 

Lap belonging to one of the roads as "five fingers", often followed by demd application. 

Alanday SST to Be back in English with each other, ASP system, through a sense of 

knowing brings to the free play of children. Used in everyday household and English 

szdate ors habit, it is imperative the art of multilingualism of the child. Most simply 

Bala linguistic means in communication frequently uses, the more acceptance, the 

properties of the STE is not to stay in the double size, knowledge of languages and 

skills a Snap in time. Child's desire to learn about the world. The answer to the question 

handle side. Therefore, the challenge today is to do for the child to work more in the 

direction of Bust taliban language. 

 Unstable the attention of children of preschool age. Galiya quickly, evenly of 

their work. Therefore, for the transfer of attention in the right direction, they are 

constantly training activities on modern technology should be carried out in the form 

of a game. As an organized educational activity, based on knowledge, strength of 

knowledge, fixing the game. In the course of the game formed the personality of the 

child. Resentment and the joy of a child in the game is obvious. Psychological 

characteristics of the child during the game, consists that they think, sinduadi emotional 

impact, increased activity, will, properties, Lester develops imagination, creative 

abilities and talents of the child, all this stydy. The use of game elements in teaching 

foreign language interest in English, better understand a new topic. Easy game in the 

English language through modern technology, children can communicate during the 

game and on the forum people sharshan, serline, with interest to learn English quickly. 

The purpose of education can be effective only under certain played games. Training 

− teaching games (didactic, situational, competitive, moving, rhythmic − musical and 

artistic. C. there are many types.Promising children a foreign language can be achieved 

only when any interest, that is, teaching children with disabilities through various 

modern revival didactic game language, most importantly, increasing cognitive 

activity. This means that all the knowledge and skills obtained in accordance with the 

requirements of the society, skills and competencies based on freely navigate, know 

that the creation of a cognitive activity through which we can achieve the goal, to make 

their own decision on the formation of personality, capable of.Samaun education of the 

young generation, in free space, students, scientific secrets of the world, it gives you 

the ability to date the main need is training in three languages. The development of 

speech culture – the child was playing on every child begins the process of gradually 

improved on.Therefore, the issues of further improvement of continuous education to 

the younger time requirements of continuous presence with the world changing every 

day grer clear. All initiatives of education in the kindergarten comprehensive 
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development mainly in the end of wanting. Therefore, for continuous horizons of 

children, the development of educational activities by conducting interesting modern 

gaming. 

The place of phonetics in learning English language the most fundamental, that 

given the phonetic method, important is active application. Saratau children the right 

to speak in the form of a game is fun and challenging for phonetic exercises and 

exercises, I think you should go A SN use. For example, phonetic exercises, verses for 

each startwe Iteso language, to tell stories, through games, in this playlist. 

New words when you enter 4 - 5 years, psycho-physiological features of children 

of great importance. At this age, children subject to laws senses. Open, color clarity is 

an indispensable tool in teaching young children. A new word, pattern, beautiful, 

updated visual propaganda with reference or untimely transfer of compulsory pension 

contributions, or certain action, the child quickly develops the current goes. The results 

re-Galad srett to see the children, so it was replaced quickly, it is important to transplant 

living. 

Organized action of 5 - 7 years finger games for children takes place in the 

integration yielding positive results. Because motorolas manual motor skills through 

finger games and the Outlook is developing. 

Learning English preschools, and family. This is not necessarily the availability 

of pedagogical education, the organization and carrying out of didactic games with 

children at home is quite simple, for example, cooking, walking English title italyto 

certain items or when. In pre-school institutions, with parents in contact with an open 

structured learning activities, erthal, are invited to attend the "round table" to exchange 

views, conduct surveys, consultations and individual tasks in the house. 

In the English language, riddles, crosswords, bingo, games with language, instead 

of furniture in the room is dark, shopping, telephone conversations, TB. play as as. 

Games for English language training from an early age 

"The spider" game finger 

The game can be used in a waking moment. 

The game: the First rexn toy stating: "It's a spider... spider... spider. Many legs has 

It got. Legs legs are These... say". We provide the opportunity for successful exclusion 

of these children together, "Legs of spider". Show me your hand. This is a spider. The 

Spider is climbing, climbing, climbing (higher and provide rolep rexn signature) and 

falling down! (falling down!) When rexn related the game is good, and it's worth noting 

that he fell on a post, Latn from leaders of foreign States. 

"Volchevny mirror (magic mirror). 

Objective: the development of Attention. 

Toy especially, the image of the animals gradually. Then you specify multiple 

magical animals specifically. Children asked questions, and that his request and 

number: I see a dog. I see five dog. 

“Clap your hands” - kovka 

Goal: Fast, accurate, cooperation, improvement of hearing, counting order, how 

many, as long as the formation of concepts. 

Tools needed: round and each Teacher before the child has language. 
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The game: option 1: Pedagogical performance. Children believe that. Not having 

military training of the teacher in the environment of children, standing as much as the 

black or the number of guests of the tongue up wheel Dec words, must be signed. 

Option 2: the Game more difficult. Want children, according to number of strokes, 

each of which promotes a round of language alone. The teacher series in the bypass, 

check the correctness of the rules of the game. The game two or three times repeated it 

is summed up. The players take telespeed order to win. 

The Family (playing with fingers) 

This is our mother, 

This is our feather, 

Tall This is our brother, 

This is our sister, 

This is our body, 

Oh, then how we all love! 

Is it true or not? 

Goal: to learn to distinguish the characteristic properties of Substances. The 

development of vocabulary. 

The game: in the Game you can play with the ball. Throw the ball to one of the 

children, the teachers, the phrase "it Is not true?" this question puts. 

For example: lemon Yellow. Pink piggy. Orange bear. Monkey Brown. Snow 

White. Crocodile Red. Mouse Purple. Green grapes. Grey elephant. Cucumber Purple. 

Simon says 

This is a very interesting kind of game, mobile game. The condition of the game 

is that the Presenter asks the children to act the same, But if the driver is "Simon says", 

and performs, by any chance, perform. For example: 

T.: Simon says “Sit down!” (children will) 

T.: Stand up! (not children) 

Summing up, to enhance the knowledge of children, games, activity, 

independently one of the ways of thinking development. They in any training material 

that is interesting for kids mood, they easily master the topic passed and ayatana helps. 

During the opening theme of the quest for the development of the system acting 

through the game, the goals held only when the theme allows you to open teacher. And, 

psychological and age peculiarities and abilities of children, what you need to know 

for correct choice. Only in this case, we will be able to achieve the expected tigerarmy. 

<url> learned building an effective technology with the use of any quality education. 

Threelac knowledge to enter the state in developed fifty generations. Because the future 

is In the hands of generation. Today's youth - future of Kazakhstan tomorrow. 

Kazakhstan has set itself high goals and rapidly grow into the world community and 

the development of printing. And multilingual world is quite different, and many 

children are released to the environment from one language into language more 

applicable. In accordance with the requirement of time, not only for a particular 

purpose, quality of education, learning foreign languages, so that such consideration. 

In addition to the organization of preschool education and equal butress mother in the 

education of the large role played by language in foreign languages. The President Of 
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The Country N.. As Nazarbayev said: "Kazakhstan, as a country, the people should be 

recognized all over the world, utilizing three languages with a higher education. They 

are: Kazakh language-the state language, Russian as the language of interethnic 

communication and English language-the language of successful integration into the 

global economy". One of the problems of modern society-education of the individual, 

adapted not only to the economic situation, as well as the formation of personality, 

active, modern. In accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the 

authoritative international traffic is English. English is the language of the XXI century. 

English for intercultural and international relations of our state, allowing interpersonal 

relationships is an essential tool. Of the Republic of Kazakhstan an independent 

country, becomes the way of development of world civilization, receipt, require 

knowledge of English to teach their. Scientists, but in addition, the child develops in a 

painless and free language. The purpose of early study English in English the children 

of preschool age communication is mastering the basics. Teaching children English 

from an early age enhances the development of communicative skills, allows you to 

generate interest, kptlt right to speak. And, it comes in China, established English as 

the language of global competitiveness of the nation in an informal setting. Must meet 

the purpose of the communication in English. Approach adopting a positive child 

words in a foreign language. The conditions for creating a positive immediately-is a 

gaming the way. The game is of the child to education as a means of education, creating 

skills and abilities. Given that the leading preschool age, play activity of children 

reaches its result soon for viewing on recutting the form of a game aimed at the 

development of speech very often. Helps to quickly master the language creates good 

conditions for games in each age. 

Wide application in practical work with children different games aimed at English 

language training, you can: location-based games role-playing games to deepen 

knowledge of different linguistic versions of the games. The game can be used at 

different stages of the lesson. For example, the organization of the phonetic Department 

of the rhyme. At this stage of the lesson quickly lose the children, their language skills, 

it is difficult to read. Therefore, among the classes, the use of game elements in a lesson 

fast, on activity, on the development of thinking, the elaboration of a new stage of 

quality lesson helps the full absorption of the material. The place of phonetics in 

learning English language the most fundamental, that given the phonetic method, 

important is active application. Saratau children the right to speak in the form of a game 

is fun and challenging for phonetic exercises and exercises, I think you should go A 

SN use. For example, phonetic exercises, verses for each startwe Iteso language, to tell 

stories, through games, in this playlist. Psychophysiological features of children 4-5 

years of great importance when entering a new word. At this age, children subject to 

laws senses. Open, color clarity is an indispensable tool in teaching young children. A 

new word, pattern, beautiful, updated visual propaganda with reference or untimely 

transfer of compulsory pension contributions, or certain action, the child quickly 

develops the current goes. The results re-Galad srett to see the children, so it was 

replaced quickly-quickly change the value in torodi. Organized action gives a positive 
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result of the integration is finger games for children 5-7 years. Because motorolas 

manual motor skills through finger games and the Outlook is developing. Learning 

English preschools, and family. This is not necessarily the availability of pedagogical 

education, the organization and carrying out of didactic games with children in the 

home, just jiana, such as cooking, walking English title italyto certain items or when. 

In pre-school institutions, with parents in contact with an open structured learning 

activities, erthal, are invited to attend the "round table" to exchange views, conduct 

surveys, consultations and individual tasks in the house. In the English language, 

riddles, crosswords, bingo, games with language, instead of furniture in the room is 

dark, shopping, telephone conversations, TB. play as as. 
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСІН ЕСЕПТЕР  

ШЫҒАРУДА ҚОЛДАНУ 

  

 Қазіргі таңда модельдеуді қолдану, аналитикалық әдістерге 

қызығушылықтың артуы математикалық есептеу пакеттерінің пайда болуымен 

байланысты (Derive, MatLab, Mathcad, Maple, Mathematika, Scientifik, WorkPlace 

және басқалар). Бұл пакеттермен шешілетін тапсырмалар ауқымы өте кең және 

үнемі артып отырады (элементарлы математика, полиномалармен, 

туындылармен және интегралдармен, векторлармен және матрицалармен бірге 

таңбалық операциялар поля (шек) теориясы мен векторлық талдау 

тапсырмалары, ақырғы элементтер әдісі және т.с.с.). Мұндай бағдарламалық 

құралдарды қолдану аналитикалық шешімді алу үрдісін тек қысқартып қана 

қоймай, алынған шешімнің көрнекілеушілерінің әр түрін қолдана отырып келесі 

талдануын жеңілдетуге де мүмкіндік береді.  

Өкінішке орай, қазіргі таңда бар математикалық әдістер параметрлер 

мәнінің диапазоны тар күрделі емес математикалық модельдер үшін ғана 

аналитикалық шешімдер алуға мүмкіндік береді. Көп жағдайда модельдерді 

зерттеу кезінде тек ізделініп отырған параметрлердің жуықталған мәндерін ғана 

анықтауға мүмкіндік беретін алгоритмдік амалдарды қолдануға тура келеді [1].  

Сандық амалда модельдің математикалық қатынастарының жиынтығы 

ақырғы өлшемді аналогпен алмастырылады. Бұл ең алдымен бастапқы 

қатынастардың үзілістігімен жүзеге асады, яғни үздіксіз аргумент функциясынан 

үзілісті аргумент функциясына өту арқылы. Бастапқы тапсырманы үзілісті 

еткеннен кейін есептеуіш алгоритм тұрғызу орындалады, яғни ЭЕМ-де 

орындалатын және соңғы қадамда үзілісті тапсырманың шешімін алуға 

мүмкіндік беретін арифметикалық және логикалық әрекеттердің реттілігін 

анықтау керек. Үзілісті тапсырманың табылған шешімі бастапқы математикалық 

тапсырманың жуықталған шешімі ретінде қабылданады.  
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Сандық әдіс көмегімен анықталатын модельдің ізделініп отырған 

параметрлерін жуықтату дәрежесі бастапқы модельді оның үзілісті аналогымен 

ауыстырумен байланысты сол әдістің қателігіне де, сандарды ақырғы дәлдігімен 

жадында беруге байланысты ЭЕМ-де кез келген есептеулерді орындау кезінде 

туындайтын дөңгелектеу қателігіне де тәуелді болады. Есептеуіш алгоритмге 

қойылатын негізгі талап болып соңғы қадамда берілген дәлдікпен бастапқы 

тапсырма шешімін алу қажеттілігі саналады.  

Осы күні сандық әдістерді жасап шығару және қолдануға, сонымен қатар 

олардың негізінде есептеу алгоритмдерін құрумен байланысты мәселелер 

ауқымы өз бетінше тез дамушы және кең тарау – есептеу математикасында 

айқын байқалды.  

Алгоритмдік әдістермен құрылған математикалық модельді қолдану нақты 

нысандармен тәжірибе жүргізгенге ұқсас болып келеді, тек нақты нысанмен 

тәжірибенің орнына оның моделімен есептеуіш тәжірибе жасалады. Модельдің 

бастапқы параметрлерінің мәндерінің нақты жиынтығынан есептеуіш тәжірибе 

нәтижесінде ізделініп отырған параметрлердің жуықталған мәндерінің нақты 

жинағын табамыз. Бастапқы мәліметтердің жаңа жинағынжа нысанның өзгеріс 

күйін зерттеу үшін жаңа есептеуіш тәжірибе жасау қажет болады [2].  

Есептерді шығаруда математикалық модельдеу әдісін қолдану. 

Есептер шешімін іздеудің графалық моделін тұрғызу әдісін сипаттайық.  

1-шарт. Граф төбелерімен ізделініп отырған және тапсырма салдары болып 

табылатын мәліметтерін модельдеуге негізделеміз. Төбелерді келесі қағида 

бойынша әр түрлі қатарларда орналастыратын боламыз: бірінші қатарда – 

берілген және ізделінетін, екіншіде – бірінші қатар төбелерімен модельденетін 

нысандар арасындағы мүмкін әрекеттер нәтижелері, үшіншіде – бірінші және 

екінші қатар төбелерімен модельденетін нысандар арасындағы мүмкін 

операциялар нәтижесі. Егер салдар екінші қатар нысандары арасындағы 

операциялар нәтижесі болса, онда оның моделін төртінші қатарға 

орналастырамыз. Жалпы алғанда: m-ші және n-ші қатарларының төбелерімен 

модельденетін екі нысан арасындағы операциялар нәтижесінің қатарын (m + n) 

– ші қатарға орналастырамыз. 

2-шарт. Егер P және K (нысандар ретінде ізделініп отырған немесе тапсырма 

салдары болып табылатын мәліметтерді есептейтін боламыз) нысандары 

арасында амалдарды орындауға мүмкіндік туады және қандайда бір F шешімін 

алуға болады. Яғни бұл процесстің графтық модельін аламыз. Бағытталған 

қабырға (P; K) көрсетілген әрекет моделі болады, ал бағытталған қабырға осы 

әрекет нәтижесінде алынған F нысанын көрсетеді. 

3-шарт. (А,В) қабырғасымен «тең» А және В төбелерімен модельденетін 

нысандар теңдігінің шартын модельдеуге негізделеміз. 

Қабырға біріншіден басқа кез келген қатарда бар модельдің екі төбесін 

байланыстыра алатын болса, «тең» бола алады. Шынымен де, егер қабырға 

бірінші қатардың екі төбесін «тең» байланыстыратын болса, мәліметтер 

арасында әдетте кездеспейтін жағдай – тапсырма сұрағына жауап беретін немесе 

бірдей мәліметтер бар деген сөз. Теңдеу құрудың ең қысқа жолы қабырға бірінші 
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және екінші қатарлар төбесін біріктірген болса «тең» қабырғаны көрсететіні 

болып саналады.  

4-шарт. (m + n-2) формуласы бойынша теңдеу құру жолдарының күрделілік 

дәрежесін анықтауға негізделеміз, мұндағы m, n–қабырғамен «тең» байланысқан 

төбелер табылатын қатарлар нөмірі.  

Ескерту. Егер P және K төбелерімен модельденген екі нысан арасындағы 

әрекет нәтижесі (P; K ) модельде өз орнын тапқан нысандардың біріне тепе-тең 

өрнек болса, онда (P; K) операциясын шартқа аламыз және оның нәтижесін 

модельдемейміз. Егер операция нәтижесі (P; K) қабырғамен «тең» байланысып 

қойған граф төбесіне сәйкес келетін нысан болса, онда оны модельдемеуге 

болады.  

Берілген шарттарға сай құрылған модель оның барлық төбелері бір реттен 

қабырғаларымен «тең» байланысатындай болуы керек. Бұл жағдайда 

тапсырманы шешудің мүмкін жолдары табылды деп есептеуге болады, ең 

тиімдісімен шектелу жеткілікті.  

Ұсынылып отырған модель тапсырманы шешу үшін теңдеулер құрудың 

мүмкін жолдарын көрсетеді, олардың күрделілік дәржесін анықтауға (4-шарт), 

теңдеу құрудың барлық жолдары арасынан ең қысқасын, яғни күрделіліктің ең 

төмен дәрежесіне иесін таңдауға мүмкіндік береді.  

Модель күрделілігі бірдей дәрежедегі теңдеулер құрудың бірнеше әр түрлі 

жолдарын көрсету де мүмкін. Бұл жағдайда қарапайым болып операциялардың 

аз санымен шешілетін теңдеуге алып келетін жол саналады.  

Есепті тиімді шешімін іздеу моделінің мысалында қарастырайық.  

Конус көлемі оған салынған шар көлемінен 2 есеге көп. Түзуші мен конус 

табанының жазықтығы арасындағы бұрышты табу керек.  

Бұл тапсырманың заттық аумағы қандай да бір конустан, шардан және конус 

элементтерінен тұрады: түзушілен, табас жазықтығы мен олардың арасындағы 

бұрыштан, сонымен қатар конус, шар көлемінің және айтылған бұрыш 

шамасынан. Заттық аумақ элементтері келесі қатынастармен байланысқан: шар 

конусқа сызылған, конус көлемінің шар көлеміне қатынасы 2-ге тең. Тапсырма 

талабы көрсетілген бұрыш шамасын табудан тұрады.  

Бұл тапсырма толықтай анықталған, ал оның заттық аумақтағы элементтері 

келесідей деп болжауға әбден болады: конус және оған сызылған шар – нақты 

анықталмаған, яки, шынымен де, тапсырма шартын, атап айтқанда конус пен 

шардың көлемдерінің қатынасы 2 болады деген шартын қанағаттандыратындай, 

конус пен оған сызылған шеңбердің шексіз жиыны бар. Мұндай шексіз көп 

шарлар мен конустардан тұратын жинақтармен жұмыс жасау өте күрделі 

екендігі белгілі, сондықтан тапсырма нысаны ретінде көрсетілген шексіз 

жиыннан қандай да бір нақты өкілдерін ала отырып, жағдайда нақтылау қажет. 

Оны біз тапсырма шартын қанағаттандыратын «еркін конус» ретінде қарастыра 

отырып, біз толық анықталған конус пен оған сызылған шарды салатын сызбаны 

тұрғызу арқылы орындаймыз.  

Бірақ, конустың және оған сызылған шардың барлығын сызбай, тек тең 

бүйірлі үшбұрыш пен оған сызылған шеңберден тұратын осьтік қиамын ғана 
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сызу жеткілікті (суретті қараңыз). Сипаттамалық нүктелерді әріптермен белгілей 

отырып, біз қабылданған белгілеулерді қолдана отырып, тапсырманың барлық 

шартын жаза аламыз.  

Берілгені:  ABM  – конустың осьтік қимасы. 

)( 11 OOO – конусқа сызылған шар қимасы. 

Конус көлемі – .кV  

Шар көлемі –
.шV
 

 
2

ш

к

V

V

  (1) 

Табу керек:  ABM . 

 

 
Сурет 1 - Есептің сызбасы 

 

Тұрғызылған сызба (сурет 1 қараңыз) «берілгені-табу керек» жазбаларымен 

қоса берілген тапсырманың көмекші моделін түзеді. Бұл көмекші модель, біз 

көріп тұрғандай, біріншіден, шартты анықтау үшін, тапсырмада берілген заттық 

аумақтың қатаң түрде анықталмаған элементтерін қатаң түрде анықталғанға 

айналдыру, екіншіден, тапсырма шартын көрнекі және оңай түрде қарау 

көмектеседі.  
ABMбұрышының шамасын табу үшін, шынымен де, осы ізделініп 

отырғанбұрышты қалай да (1)-қатынаспен байланыстыру керек. Ол үшін осы 

бұрыш арқылы конус пен шардың көлемдерін өрнектеу керек. Бірақ бұл үшін бір 

бұрыш жеткіліксіз. Сондықтан белгілі деп конус немесе шардың қандай да бір 

сызықтық элементін аламыз. Мысал үшін, конус табанының радиусын 

төмендегіше алайық  
OB= r, а  ABM= x . 

Онда OBO1 үшбұрышынан табамыз: 

 
,

2
1

x
rtgOO 

  (2) 

не О1В АВМ бұрышының биссектрисасы болады. 

OMB үшбұрышынан табамыз: 

 .rtgxOM    (3)  

Енді біз шар мен конустың көлемдерін r және x арқылы өрнектей аламыз. 

OMrк
2

3

1
 

; 
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.
3

4 3
1OOш  

 
Осы формулаларға ОМ мен О1О орнына олардың мәндерін (3)- және (2)-ші 

теңдеудегі мәндерді қою арқылы келесі теңдіктерді аламыз:  

 

;
3

1 3tgxrк  
 

.
23

4 33 x
tgrш  

 
 

Табылған к және ш мәндерін (1)-теңдеуге қоямыз, қысқартудан кейін 

келесіні аламыз: 

 .2
8 3 x
tgtgx

  (4) 

x бұрышына қатысты тригонометриялық теңдеу аламыз, мұндағы 0<x<90о. 

Бұл теңдеу бастапқы тапсырманың шешуші моделін береді. Бұл теңдеуді 

қойылған шартты ескеріп шешу арқылы мысалдың да шешімін табамыз. 

 (4)-теңдеуді шешу үшін теңдеудің оң және сол жақ бөліктерінде бірдей 

бұрышқа өту керек. Ол үшін tgx-ті 2

x
tg

 арқылы белгілейміз.Белгілі формула 

бойынша келесіні аламыз 

2
8

2
1

2
2

3

2

x
tg

x
tg

x
tg




 

немесе 

 
).

2
1(

2
4

2

23 x
tg

x
tg

x
tg 

  (6) 

Алынған (6)-теңдеудің шешімін жеңілдету үшін, 
y

x
tg 

2  деп белгілейміз, 

мұндағы y>0. Онда y-ке қатысты келесі теңдеуді аламыз: 

 ).1(4 23 yyy    (8) 

y>0 шартымен алынған (8)-теңдеу шешімді қысқару үшін тұрғызылған 

бастапқы тапсырманың екінші шешуші моделі болып саналады.  

(8)-теңдеуден, y>0-шартты ескеріп, келесіні аламыз: 

)1(41 22 yy   

немесе: .0144 24  yy  

Осыдан 0)12( 22 y . 

Онда 012 y ; y2 = 2

1

; y = ± 2

2

,  

y>0-ді есепке алғанда, келесіні аламыз: y = 2

2

. 
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Кезегінше, 2

2

2


x
tg

. 

Осыдан 2

2
2arctgx 

. 

Осы берілген тапсырманың жауабы болып табылады. 

Айта кетелік, нақты түрде осы тапсырманы шешу кезінде біз модельдеуді 

үш рет емес, одан көп рет қолдандық. Шынымен де, мысал үшін 0144 24  yy

теңдеуінен .0)12( 22 y  теңдеуіне ауысуды қалай жүргізгенімізді қарастырайық.  

Осы кезде шешілетін ойлар барысы келесідей болуы керек: «Бірінші 

теңдеудің сол жақ бөлігі айырмалар квадратының формуласын еске түсіреді. 

Шын мәнісінде, 
44y санын 

22y  санының квадраты ретінде алуға болады, 
24y  - 

22y

-дің 1-ге екі еселенген көбейтіндісі, ал 1 –1-дің квадраты ретінде. Кезегінше, бұл 

теңдеудің сол жақ бөлігі 
22y және 1 сандарының айырмасының квадраты болады. 

Екінші теңдеуді аламыз». 

Келтірілген саралау бірінші теңдеудің сол жақ бөлігінің жалпыланған 

моделінің тұрғызылуын көрсетеді, дәлірек айтсақ: ол екі сан айырмасының 

квадраты ретінде қарасырылады.  

Көріп тұрғанымыздай, тапсырмаларды шешу үрдісіндегі модельдеу алуан 

түрлі функцияларды орындайды, және тапсырмаларды шешуді жүзеге асыру мен 

іздеуде маңызды рөл атқарады. Ол тапсырмаларды шешудегі негізгі құрал болып 

табылады.  

Енді бір мысал қарастырайық. 

Келесі сызықтармен шектелген фигура ауданын есептейік: 

.2,0,2  xyxy  Мұнда Ньютон-Лейбниц формуласы қолданылады, ал кез 

келген формула тапсырма шешімінің моделі болып саналады. 

Шешімі: Ауданын табу керек болатын фигура толығымен абсцисса осьінде 

орналасқан.  

Бұл жағдайда, фигура ауданын анықтау үшін )()( aFbFS  формуласында 

минус таңбасымен алынады. 

2xy  функциясы үшін бастапқылардың бірі 
.

3
)(

3x
xF 

Біздің жағдайдаa=-

2, b=0. Онда: 
.

3

2
20

3

)2(
)()()()((

3




 aFbFaFbFS
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ӘОЖ 517(518.4) 

ӘБДІҒАПАРОВА Ш.Т., ЖАҚСЫЛЫҚОВА А.Е., АПЫШЕВ О.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДІҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

  

Тригонометриялық теңдеулер (теңсіздіктер) мектеп курсындағы 

математикадағы ең күрделі тақырыптардың бірі болып табылады десек 

қателеспейміз. Олар әдетте планиметрияның, стереометрияның, физиканың, 

ғылымның тағы басқа салаларындағы есептерді шешкенде кездеседі. Тарихи 

тригонометрия, жер өлщеу, құрылыстың қажеттілігінен пайда болғанымен 

қазіргі дамыған заманда элементарлық математиканың шарықтап қанаттанған 

бір саласы екенінде ешкімнің күмәні жоқ. 

Алгебралық теңдеулерден ең негізгі айырмашылығы төмендегідей: егер 

алгебралықта теңдеудің түбірлерінің саны ақырлы болса, тригонометриялықта 

көп жағдайда (бір шектеулер қойылмаса) шешімдері шексіз жиын болып 

табылады. Сонымен бірге оларға тән қасиет – жауаптарының әртүрлі формада 

жазыла берілуінде. 

Мақалада біз тригонометриялық теңдеулердің санқилы түрлерінің қалай 

шығарылатыны туралы сөз қозғаймыз, ал олардың теңсіздіктерін (шығару 

ерекшеліктері бар болғандықтан), арнайы мақалада қарастырамыз. 

1. Қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешу. 

Қарапайым тригонометриялық теңдеу болып sin 𝑥 = 𝑎, cos 𝑥 = 𝑎, 

tg 𝑥 = 𝑎, ctg 𝑥 = 𝑎 теңдеулер табылады. 

Тригонометриялық теңдеулерді шешу дегеніміз – тригонометриялық 

функциялардың мәндері сол сандар болатын барлық бұрыштар (доғалар) 

жиынын табу деген сөз. Жоғарыдағы қарапайым тригонометриялық теңдеулер 

жалпы шешімдері белгілі деп есептейміз-де, бірнеше берілгені өзгешелеу 

теңдеулерді қарастырамыз, келешекте тек қана теңдеулерді шешетіндіктен әрбір 

есепте «теңдеуді шеш» деп айтпай, бірден шығару жолына түсеміз. 

1 мысал. sin 𝜋√𝑥 = −1.⇒𝜋√𝑥 = −
𝜋

2
+ 2𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍. √𝑥 = −1 2⁄ + 2𝑛 ⇒ 

⇒ 2𝑛 − 1 2⁄ ≥ 0 ⇒ 𝑛 ≥ 1 4⁄ ⇒ 𝑛 ∈ 𝑁(𝑁 - натурал сандар жиыны). 

Жауабы: 𝑥 = (2𝑛 − 1 2⁄ )
2
, 𝑛 ∈ 𝑁. 

2 мысал. tg
1

𝑥2
= √3, 

1

𝑥2
= arctg√3 + 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍. 

𝜋

3
+ 𝑛𝜋 ≥ 0⇒ 𝑛 ∈ 𝑁 ∪ {0} = 𝑁0, 𝑥 = ±√

3

𝜋(1+3𝑛)
. 

Жауабы: 𝑥 = ±√
3

𝜋(1+3𝑛)
 , 𝑛 ∈ 𝑁0. 

2. Теңдеуді көбейткіштерге жіктеп шығару.  
1

sin 𝑥
− 1 = ctg 𝑥 − cos 𝑥, 𝑥 ≠ 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍. 

1−sin𝑥

sin 𝑥
=
cos𝑥−cos𝑥 sin 𝑥

sin 𝑥
⇒1 − sin 𝑥 = cos 𝑥 (1 − sin 𝑥) = 0 ⇒ 
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⇒sin 𝑥 = 1 ∨ cos 𝑥 = 1⇒𝑥 =
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 ∨  𝑥 = 2𝜋𝑙, 𝑙 ∈ 𝑍. 

Теңдеудің шешімі болып 𝑥 =
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 ∃. 

Жауабы: 𝑥 =
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

3. Квадраттық теңдеуге келтіріп шешу. 

sin4 𝑥 + cos4 𝑥 − 2 sin 2𝑥 +
3

4
sin2 2𝑥 = 0 ⇒ sin4 𝑥 + cos4 𝑥 = 1 −

−2 sin2 𝑥 cos2 𝑥 = 1 −
1

2
sin2 2𝑥 ∃ 1 −

1

2
sin2 2𝑥 − 2 sin 2𝑥 +

3

4
sin2 2𝑥 = 0 ⇒ ⇒

sin2 2𝑥 − 8 sin 2𝑥 + 4 = 0. sin 2𝑥 = 𝑡 ⇒ 𝑡2 − 8𝑡 + 4 = 0. 

𝑡1,2 = 4 ± 2√3; |𝑡| ≤ 1 ∃ ⇒  𝑡 = 4 − 2√3  ⇒  sin 2𝑥 = 4 − 2√3;  

2𝑥 = (−1)𝑛 arcsin(4 − 2√3) + 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑥 =
(−1)𝑛

2
arcsin(4 − 2√3) +

𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍.  

Жауабы: 𝑥 =
(−1)𝑛

2
arcsin(4 − 2√3) + 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍. 

4. Тригонометриялық функциялардың қосындысын көбейтіндіге келтіру 

әдісі. 

 sin 𝜋𝑥2 = sin𝜋(𝑥2 + 2𝑥)⇒sin𝜋𝑥2 − sin𝜋(𝑥2 + 2𝑥) = 0⇒ 

⇒2sin(−𝜋𝑥) ∙ cos 𝜋(𝑥2 + 𝑥) = 0⇒ 𝜋(𝑥2 + 𝑥) =
𝜋

2
+ 𝜋𝑘, 𝑥2 + 𝑥 =

1

2
+ 𝑘, 𝑘 ∈

𝑍. 

 𝑥2 + 𝑥 −
1

2
+ 𝑘 = 0, 𝐷 = 3 + 4𝑘 ≥ 0⇒𝑘 ≥

−3

4
. 𝑘 ∈ 0,1,2,3,… = 𝑁0. 

Жауабы: 𝑥 = 𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑥 =
1

2
(−1 ± √3 + 4𝑘), 𝑘 ∈ 𝑁0. 

5. Тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға келтіру 

әдісі.  

tg(𝑥 − 15°) ctg(𝑥 + 15°) =
1

3
 

а) алдымен анықталу облысы D – тауып алайық:  

cos(𝑥 − 15°) ≠ 0, sin(𝑥 + 15°) ≠ 0⇒𝑥 − 15° ≠ 90° + 180°𝑘,  

𝑥 + 15° ≠ 180°𝑛; 𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍.⇒  𝐷 = {
𝑥 ≠ 15° + 90° + 180°𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍,
𝑥 ≠ −15° + 180°𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.

 

б) енді теңдеуді шешейік: 
sin(𝑥−15°) cos(𝑥+15°)

sin(𝑥+15°) cos(𝑥−15°)
=
1

3
⇒
sin(−30°)+sin 2𝑥

sin 30°+sin 2𝑥
=
1

3
 , 

sin 2𝑥−0,5

sin 2𝑥+0,5
=
1

3
⇒
2sin 2𝑥−1

2 sin 2𝑥+1
=
1

3
⇒{

sin 2𝑥 = 1,
sin 2𝑥 ≠ −0,5.

⇒𝑥 = 45° + 180°𝑚,𝑚 ∈ 𝑍. 

Жауабы: 𝑥 = 45° + 180°𝑚,𝑚 ∈ 𝑍. 
6. Дәрежесін төмендетіп шығару әдісі. 

sin4 𝑥 + cos4 𝑥 = sin 2𝑥 −
1

2
⇒ (

1 − cos 2𝑥

2
)
2

+ (
1 + cos 2𝑥

2
)
2

= sin 2𝑥 −
1

2
.  

2 + 2 cos2 2𝑥 = 4 sin 2𝑥 − 2⇒sin2 2𝑥 + 2 sin 2𝑥 − 3 = 0, sin 2𝑥 = 𝑡, |𝑡| ≤ 1. 

𝑡2 + 2𝑡 − 3 = 0, 𝑡1 = 1, 𝑡2 = −3, 𝑡 = 1. sin 2𝑥 = 1, 𝑥 =
𝜋

4
+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Жауабы: 𝑥 =
𝜋

4
+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

7. Біртектес теңдеуге келтіріп шығару. 
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2 sin2 𝑥 + sin 2𝑥 + cos2 𝑥 = 2,5⇒sin 2𝑥 = 2 sin 𝑥 cos 𝑥; 2,5 = 2,5(sin2 𝑥 +
+cos2 𝑥)∃, берілген теңдеу sin2 𝑥 + 4 sin 𝑥 cos 𝑥 + 3 cos2 𝑥 = 0 түріне енеді. 

cos 𝑥 = 0 болатын 𝑥 қарастырсақ, онда sin 𝑥 = 0 болуы керек, олай болуы мүмкін 

емес. Сонымен, cos 𝑥 = 0 теңдеудің шешімі емес, сол себепті cos 𝑥 ≠ 0. 

Теңдеудің екі жағында cos2 𝑥-ке бөлсек tg2 𝑥 − 4 tg 𝑥 + 3 = 0⇒ tg 𝑥 = 1 ∧ tg 𝑥 =

3.⇒ 𝑥 =
𝜋

4
+ 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑥 = arctg 3 + 𝑘𝜋. 

Жауабы: 
𝜋

4
+ 𝑛𝜋, arctg 3 + 𝑘𝜋; 𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍. 

8. Көмекші бұрыш енгізіп шығару. 

3 sin 𝑥 + 4 cos 𝑥 = 5.⇒
3

5
sin 𝑥 +

4

5
cos 𝑥 = 1, |

3

5
,
4

5
| < 1 ∃ 𝜑 − бұрышы 

табылып cos𝜑 =
3

5
, sin𝜑 =

4

5
 ∃.⇒sin𝜑 cos 𝑥 + cos𝜑 sin 𝑥 = 1, sin(𝑥 + 𝜑) = 1, 

 𝑥 = −𝜑 +
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑥 = −arcsin

4

5
+
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Жауабы: 𝑥 = −arcsin
4

5
+
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

9. Әмбебап ауыстырманы қолданып шығару. 

sin 𝑥 =
2 tg

𝑥

2

1+tg2
𝑥

2

 , cos 𝑥 =
1−tg2

𝑥

2

1+tg2
𝑥

2

 , tg 𝑥 =
2 tg

𝑥

2

1−tg2
𝑥

2

∃ 

2 sin 𝑥 + 3 cos 𝑥 + 3 = 0. 𝑥 = 𝜋 + 2𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍 теңдеудің түбірі болатыны 

анық, сол себепті 𝑥 ≠ 𝜋 + 2𝑛𝜋 деп алып, tg
𝑥

2
= 𝑡 арқылы шығарайық 

sin 𝑥 =
2𝑡

1+𝑡2
, cos 𝑥 =

1−𝑡2

1+𝑡2
⇒

4𝑡

1+𝑡2
+
3−3𝑡2

1+𝑡2
+ 3 = 0 ⇒ 𝑡 =

−3

2
 ⇒𝑥 =

−2arctg 1,5 + +𝑘𝜋, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Жауабы: −2 arctg 1,5 + 𝑘𝜋; 𝜋 + 2𝑛𝜋; 𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍. 
 

10. Жаңа айнымалы енгізіп шығару әдісі. 

𝑓(sin 𝑥 ± cos 𝑥 , sin 𝑥 ∙ cos 𝑥) = 0 түріндегі теңдеу көбінесе sin 𝑥 ± cos 𝑥 = 𝑡, 

±sin 𝑥 cos 𝑥 =
1

2
(𝑦2 − 1) ауыстырмасы арқылы шешіледі. 2(sin 𝑥 ± cos 𝑥) +

+ sin 2𝑥 + 1 = 0⇒2𝑡 + 𝑡2 = 0⇒𝑡(𝑡 + 2) = 0. 

𝑡 = 0 ∨ 𝑡 = −2. sin 𝑥 + cos 𝑥 = 0⇒tg 𝑥 = −1, 𝑥 = −
𝜋

4
+ 𝑘𝜋 немесе 

 sin 𝑥 + cos 𝑥 = −2 ⇒ √2 sin (𝑥 +
𝜋

4
) = −2, sin (𝑥 +

𝜋

4
) =

−2

√2
= −√2, 𝑥 ∈ ∅. 

Жауабы: 𝑥 = −
𝜋

4
+ 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Ескерту: 1 + 𝑠𝑖𝑛 2𝑥 = (𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥)2 ∃⇒(𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥)(𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 +
+2) = 0 әдісімен, көбейткіштерге жіктеп шығаруға да болады. 

 

11. Функцияның шектелгендігін қолданып шығару әдісі. 

sin 5𝑥 − 2 cos 2𝑥 = 3⇒sin 5𝑥 ≤ 1, −cos 2𝑥 ≤ 1 ∃⇒ теңдеудің сол жағы ⇔ 

3 −ке тең, егер sin 5𝑥 = 1, cos 2𝑥 = −1 болса. Екі теңдеуді де 

қанағаттандыратын 𝑥 −терді табу үшін біреуін шешіп, екіншісіне қоямыз. 

cos 2𝑥 = −1 шешсек 𝑥 =
𝜋

2
+ 𝜋𝑘 ∃. 5𝑥 =

5𝜋

2
+ 5𝜋𝑘 ⇒ sin 5𝑥 = sin(

5𝜋

2
+ 5𝜋𝑘) =

sin(
𝜋

2
+ 𝜋𝑘) ⇒ sin 5𝑥 = 1 ⟺ ∃ ,егер 𝑘 = 2𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍. 
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Жауабы:
𝜋

2
+ 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍. 

Ескерту. Осы әдісті кейде мажорант, ал кейбір әдебиеттерде min-max 

әдісі деп аталып жүр.  

12. Тригонометриялық функциялар радикал немесе модуль астындағы 

жағдай. (Жоғарыдағы теңдеулерден айырмашылығы –ММЖ ескеру қажет). 

1-мысал. √1 − cos 𝑥 = sin 𝑥 ⇒ sin 𝑥 ≥ 0, онда 1 − cos 𝑥 = sin2 𝑥.  

sin2 𝑥 = 1—cos 𝑥 ⇒ cos 𝑥(cos 𝑥 − 1) = 0 ⇒ cos  𝑥 = 0, 𝑥 =
𝜋

2
+ 𝑘𝜋 немесе 

cos 𝑥 = 1, 𝑥 = 2𝑚𝜋, 𝑘,𝑚 ∈ 𝑍. 𝑥-тің осы мәндерінде sin 𝑥 ≥ 0. 

Жауабы:𝑥 =
𝜋

2
+ 𝑘𝜋;  𝑥 = 2𝑚𝜋, 𝑘,𝑚 ∈ 𝑍. 

2-мысал.√1 + 𝑡𝑔2𝑥 = 2|sin 𝑥| ⇒
1

|cos 𝑥|
= 2|sin 𝑥| ⇒ |sin 2𝑥| = 1,  

 sin 2𝑥 = ±1 ⇒ 2𝑥 =
𝜋

2
+ 𝑛𝜋, 𝑥 =

𝜋

4
+ 𝑛

𝜋

2
, 𝑛 ∈ 𝑍.  

Жауабы: 
𝜋

4
+ 𝑛

𝜋

2
, 𝑛 ∈ 𝑍. 

13. Скаляр көбейтінді арқылы шешу тәсілі. 

1-мысал.√45 − 36 cos 𝑥 + √21 − 12√3 sin 𝑥 = 4√3, (0 < 𝑥 <
𝜋

2
).  

Шешуі: Есептің бірнеше шығару жолдары бар. Олардың ішінен біз тек 

координаттық (векторлық) әдісті қолданғанда басқа әдістерге қарағанда өте 

қарапайым, әдемі шешілетініне куә боламыз. Ол үшін бізге векторлардың 

ұзындығы , үшбұрыш теңсіздігі, коллинеар векторлар ұғымдарын білсек 

жеткілікті. 

Берілген теңдеуді мына түрге келтіріп алып 

√(6 − 3 cos 𝑥)2 + (3 sin 𝑥)2 +√(3 cos 𝑥)2 + (2√𝑥 − 3 sin 𝑥)2 = 4√3, 

𝑋𝑂𝑌 жазықтығында �⃗� = (6 − 3 cos 𝑥; 3 sin 𝑥) ∧ �⃗⃗�(3 cos 𝑥; 2√𝑥 − 3 sin 𝑥) 

векторларын қарастырайық, онда бірінші түбір|�⃗�|, ал екінші түбір |�⃗⃗�|-

ұзындықтарын көрсетеді де, берілген теңдеу |�⃗�| + |�⃗⃗�| = 4√3 қатынасына 

айналады. 

Енді �⃗�+�⃗⃗� векторын және оның ұзындығын анықтайық. 

�⃗� + �⃗⃗� = (6 − 3 cos 𝑥 + 3 cos 𝑥; 3 sin 𝑥 + 2√𝑥 − 3 sin 𝑥) = (6; 2√3) ∧ |�⃗� +

�⃗⃗�| == √36 + 12 = √48 = 4√3 ⇒ бастапқы теңдеу|�⃗�| + |�⃗⃗�| = |�⃗� + �⃗⃗�| теңдігіне 

айналып0 < 𝑥 <
𝜋

2
− ∃, �⃗� ∧ �⃗⃗�векторлары коллинеар және бір бағыттас екенін 

көреміз, сол себепті аттас координаттары пропорционал, яғни  
6 − 3 cos 𝑥

3 cos 𝑥
=

3 sin 𝑥

2√3 − 3 sin 𝑥
⇒ 12√3 − 18 sin 𝑥 − 6√3 cos 𝑥 + 9 cos 𝑥𝑠𝑖𝑛 𝑥 =

= 9 cos 𝑥𝑠𝑖𝑛 𝑥 ⇒ 18 sin 𝑥 +6√3 cos 𝑥 =12√3

⇒
√3

2
sin 𝑥 +

1

2
cos 𝑥 = 1 ⇒ sin(𝑥 +𝜋/6) = 1 ⇒ 𝑥 = 𝜋/3  

Жауабы: 𝑥 = 𝜋/3. 
14. Қосымша шарты бар теңдеулер. Түбірлерін іріктеу. 
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Кейбір тригонометриялық теңдеулерде табылған түбірлер қандайда бір 

шарттардың орындалуын талап етеді, оны келесі мысалдан көруге болады. 

√16 − 𝑥2 ∙ cos
4𝜋𝑥

3
= 0. Теңдеу−4 ≤ 𝑥 ≤ 4аралығында анықталғандықтан 

cos
4𝜋𝑥

3
= 0 алдымен шешсек 

4𝜋𝑥

3
=
𝜋

2
+ 𝑛𝜋, 𝑥 =

3

8
(2𝑛 + 1), 𝑛 ∈ 𝑍.  

−4 ≤
3

8
(2𝑛 + 1) ≤ 4 теңсіздігінен −5 ≤ 𝑛 ≤ 4 ⇒ 𝑥 = ±4 ∧ 𝑥 =

3

8
(2𝑛 +

1), 𝑛 = −5,4̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Жауабы: 𝑥 = ±4 ∧ 𝑥 =
3

8
(2𝑛 + 1), 𝑛 = −5,4̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

15. Әртүрлі тригонометриялық теңдеулер туралы. 

1-мысал.𝑡𝑔 (
6𝜋

25
𝑐𝑜𝑠22𝑥) = 𝑡𝑔(2𝜋𝑐𝑜𝑠2𝑥)тангенстердің теңдігінен 

6𝜋

25
𝑐𝑜𝑠22𝑥 == 2𝜋𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍аламыз.𝑡 = cos 2𝑥 десек, 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 𝑡 + 1 ∃⇒

6𝑡2 −−25𝑡—25(𝑘 + 1) = 0, 𝑡 =
1

12
(25 ± 5√1 − 24𝑘), |𝑡| ≤ 1 ∃⇒ 𝑡 = 

=
5

12
(5 − −√1 − 24𝑘) , 𝑘 ∈ 𝑍 1 − 24𝑘 ≥ 0, 𝑘 ≤

1

24
⇒ 𝑘 ≤ 0.  

Егер 𝑘 ≤ −3 ∃ √1 − 24𝑘 > 8 ∧ 𝑡 < −1. 
Сол себепті берілген теңдеу тек 𝑘 = 0,−1,−2 мәндерінде ғана түбірге ие 

болуы мүмкін. Егер 𝑘 = 0 ⇒ 𝑡 =
20

12
> 1;егер 𝑘 = −1 = 𝑡 = 0 яғни cos 2𝑥 = 0,  

𝑥 =
𝜋

4
+
𝑛𝜋

2
; егер 𝑘 = −2 ⇒ 𝑡 = −

5

6
⇒ 𝑥 = ±

1

2
arccos (−

5

6
) + 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍. 

Жауабы: 
𝜋

4
+
𝑛𝜋

2
;  ±

1

2
arccos (−

5

6
) + 𝑛𝜋, 𝑘, 𝑛 ∈ 𝑍. 

2-мысал. 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
1+𝜋 cos𝑥

2
+ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

1+𝜋 sin 𝑥

2
=
𝜋

2
 

sin (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
1 + 𝜋 cos 𝑥

2
) = sin(

𝜋

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

1 + 𝜋 sin 𝑥

2
)
1 + 𝜋 cos 𝑥

2
=
1 + 𝜋 sin 𝑥

2

⇒ cos 𝑥 = sin 𝑥 ⇒ 𝑥 =
𝜋

4
+ 𝑛𝜋. 

Бөгде шешімі болуы мүмкін, сол себепті тексеру жүргізейік. 

𝑥 =
𝜋

4
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 ММЖ облысына енбейді, себебі 

1

2
[1 + 𝜋 cos(

𝜋

4
+

2𝜋𝑘)] =
1

2
++

𝜋

2√2
>
1

2
+
1

2
= 1. 𝑥 =

𝜋

4
+ 𝜋(2𝑘 + 1), 𝑘 ∈ 𝑍 қойсақ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

1

2
(1 −

𝜋

√2
) + +arccos (1 −

𝜋

√2
) =

𝜋

2
, белгілі кері тригонометриялық функциялардағы 

тепе-теңдікті аламыз.  

Жауабы: 𝑥 =
5𝜋

4
+ 2𝑘𝜋, 𝑘 ∈ 𝑍 

3-мысал. 6𝑥 + 5𝑦 = 15𝜋түзуінде жататын [2 sin(𝑥 + 𝑦) + 3][cos(𝑥 − 𝑦) −
−1] = −10 теңдеуінің барлық(𝑥; 𝑦)шешімдерін табайық. 

Шешуі:|2 sin(𝑥 + 𝑦) + 3| ≤ 5, |cos(2𝑥 − 𝑦) − 1| ≤ 2қатынастар ∀𝑥 ∧
𝑦 ∃ онда шешім тек қана sin(𝑥 + 𝑦) = 1 ∧ cos(2𝑥 − 𝑦) = −1 болғанда ∃. Бұдан  

{
𝑥 + 𝑦 =

𝜋

2
+ 2𝜋𝑚,

2𝑥 − 𝑦 = 𝜋 + 2𝜋𝑛,
⇒ {

𝑥 =
𝜋

2
+
2𝜋

3
(𝑚 + 𝑛),

𝑦 =
2𝜋

3
(2𝑚 − 𝑛),

𝑚, 𝑛 ∈ 𝑍 
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Пайда болған 𝑥 және 𝑦 мәндерін 6𝑥 + 5𝑦 = 15𝜋 түзуінің теңдеуіне 

қойсақ3𝜋 + 4𝜋(𝑚 + 𝑛) +
10

2
𝜋(2𝑚 − 𝑛) = 15𝜋 ⇒ 32𝑚 + 2𝑛 = 36.Пайда болған 

сызықтық теңдеу бүтін сандар жиынында шексіз көп шешімдерге ие болады: 

𝑚 = 𝑡, 𝑛 = 18 − 16𝑡, ∀𝑡 ∈ 𝑍. 

Жауабы: 𝑥 =
5𝜋

2
(5 − 4𝑡), 𝑦 = 12𝜋(𝑡 − 1), ∀𝑡 ∈ 𝑍. 

Ескерту: Параметрден тәуелді және стандартты емес тәсілмен шешілетін 

есептер (мақаланың көлеміне байланысты) мүлде қарастырылған жоқ.  
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УДК 345.1 

АДИЛБЕКОВА М., ЗАВАЛКО Н.А. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

В Послании президента РК Н.А. Назарбаева «Новые возможности развития 

в условиях четвертой промышленной революции» (10 января 2018 г.) в разделе 

«Человеческий капитал – основа модернизации» отмечено, что ключевым 

приоритетом системы образования должно стать развитие способности 

обучающихся к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний; 

формирование патриотических и гражданских качеств молодых людей. 

Приоритетность решения воспитательных задач также закреплена в ряде 

нормативных документов: Государственной Программе развития образования 

РК на 2011-2020 годы, Комплексной программе воспитания в организациях 

образования РК, где отмечается необходимость в формировании у молодежи 

активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства 

патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств, а также формирование 
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и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. [1;2] 

Мы считаем, что формированием и совершенствованием системы 

патриотических отношений надо заниматься в старшей школе, где происходит 

личностное становление молодого человека, складывание системы ценностей 

его как гражданина. Особую актуальность эта проблема приобретает в связи с 

тем, что перед системой образования сегодня ставятся принципиально новые 

задачи: всестороннее раскрытие способностей и индивидуальных возможностей 

каждого молодого человека с целью подготовки его к жизни и деятельности для 

социально-экономического процветания Казахстана. 

Коллектив старшеклассников является социальной ячейкой, значит, 

процесс формирования патриотических отношений в нем заключается в 

накоплении и качественном обогащении учащимися опыта патриотического 

поведения при целенаправленном воздействии на их чувства и сознание - это 

приобретение юношами и девушками знаний о патриотизме, развитие 

патриотических оценок поступков окружающих и своих собственных.   

Формирование патриотических отношений у старшеклассников является 

основой любого вида отношений, которые формируются между учащимися в 

коллективе, и предполагает в своей психолого-педагогической направленности 

воспитание у них качеств патриотизма и общественных чувств, потребности к 

проявлению различных форм эмоционального отношения к другим людям, 

коллективу, к себе, учёбе, труду, культурно-историческим ценностям своего и 

других народов, природе и т.п.  

Рассматривая вопрос о формировании отношений, Л.Л. Люблинская делает 

вывод: «Отношение представляют собой сложное целостное образование, 

формирующееся на протяжении всей жизни подрастающего человека. На 

каждом этапе этого процесса отношение представляет собой сложное, 

целостное, сплав знаний, чувств и практического опыта человека. Поэтому, и 

формирующаяся у ребёнка, подростка, юноши нравственная позиция не может 

воспитать «поэлементно», на каждом этапе развития она требует органического 

сочетания приобретаемых ребёнком знаний, переживаемых чувств и 

практических действий. Только при этих условиях может сложиться подлинно 

нравственно воспитанная личность, у которой слова не будут расходиться с её 

действиями и переживаниями. У зрелого человека сложившаяся избирательная 

позиция (система его действенных стержневых отношений) определяет его 

повседневное поведение и его отдельные поступки» [3]. 

Под термином «отношение» мы понимаем мотивированную психолого-

педагогическую связь, которая изменяется и развивается в процессе 

взаимодействия субъекта и окружающей действительности. 

Патриотические отношения - это отношения, выступающие в общей 

системе общественных отношений одним из видов, характеризующих 

нравственную и гражданскую ценность личности, и предполагающие в своей 

основе проявление по отношению к другим людям таких качеств, как дружба и 
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товарищество, взаимопомощь и взаимовыручка, преданность общенародному 

делу, уважение национальных традиций, единство общественных и личных 

интересов, уважительное и бережное отношение к природе, памятным местам, к 

малой Родине, месту жительства и т.д. 

Старший школьный возраст предоставляет следующие ключевые 

психолого-педагогические возможности для развития патриотических 

отношений: 

- мыслительная деятельность старшеклассников характеризуется более 

высоким уровнем обобщения и абстрагирования, нарастающей тенденцией к 

причинному объяснению явлений, умением аргументировать, доказывать 

истинность или ложность отдельных положений, делать глубокие выводы, 

связывать изучаемое в систему; 

- происходят существенные изменения в мотивационной сфере (ведущее 

значение приобретают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием, 

наличие у многих старшеклассников сложившихся интересов, связанных с их 

профессиональной направленностью, обуславливает дифференциацию 

мотивации по отношению к разным учебным предметам);  

- происходит завершение процесса персонализации и формирование более 

устойчивого образа «Я», дальнейшее развитие самосознания и саморефлексии, 

формирование убеждений, мировоззрения и жизненных планов, выбора 

жизненных ценностей личностное и профессиональное самоопределение,  

- изменяется отношение старших школьников к учению, оно становится 

более сознательным и приобретает непосредственный жизненный смысл, 

увеличивается глубина и разносторонность интересов учащихся, которых 

занимают сложные вопросы, связанные с наукой и практикой. 

Отношения к старшекласснику как к социально зрелой личности, носителю 

патриотизма предполагает учет того, что патриотизм - система взглядов человека 

не только на мир, но и на свое место в мире. Другими словами, формирование 

патриотизма у старшеклассника означает развитие его рефлексии, осознание им 

самого себя как субъекта патриотической деятельности, носителя определенных 

патриотических ценностей, социально-полезной личностью. В свою очередь, это 

обязывает педагогов искать пути усиления диалогичности обучения, 

специальной организации патриотического общения, создания для учащихся 

условий возможности отстаивать свои патриотические взгляды, цели, 

патриотические позиции в процессе учебной, внеучебной и общественной 

работы.   

Результаты социологического исследования, проведенного Научно-

исследовательским центром «Молодёжь» в октябре 2013 года с целью изучения 

ситуации среди молодёжи Казахстана, позволили определить ТОП-5 ценностей 

молодежи. Результаты показали, что самым главным и ценным в жизни 

учащейся в школах и вузах молодежи является семья (29,5%). На втором месте 

находится здоровье (14,7%). Кроме того, были обозначены следующие ценности 

– это будущее детей, интересная работа, успех, образование, независимость, 
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самореализация, соблюдение прав и свобод, вера, профессионализм и традиции. 

Менее всего молодежь считает важным служение Родине (всего 0,3%) [4]. 

Вместе с тем, как показал проведенный нами анализ практики работы школ, 

на формировании мировоззрения старшеклассников в полной мере проявились 

те издержки рыночного капитализма, болезненно сказываютщиеся на психике 

подрастающего поколения. Размытость нравственных ориентиров, 

определенный идеологический вакуум, агрессивное наступление худших 

образцов западной массовой культуры, превратно понимаемая свобода и 

демократия, являются питательной средой для роста многочисленных 

негативных явлений в среде учащейся мoлодeжи. Эти процессы в значительной 

мере осложняют работу по формированию патриотических качеств и 

отношений. 

Только целенаправленная, системная работа педагогического коллектива, 

общественных молодежных организаций, стимулирование процесса 

самовоспитания учащихся приводит к тому, что в коллективе старшеклассников 

начинают возникать патриотические отношения в совместной деятельности, 

происходит дальнейшее усвоение нравственных требований, предъявляемых не 

тольковзрослыми, но и товарищами; развиваются через посредничество 

отношений общественные чувства и духовные потребности. В это же время у 

школьников возникают отношения ответственной зависимости, отношения 

общественного долга и обязанностей, активная гражданская позиция то есть 

такие компоненты, из которых складываются патриотические отношения. 

И сегодня, как никогда, актуальна проблема по созданию программы 

воспитания патриотизма у старшеклассников, позволяющей выстроить 

комплексную систему воспитания с тем, чтобы обеспечить условия для 

целенаправленного и постепенного духовно-нравственного развития личности, 

для формирования ее познавательной и творческой активности, для 

самореализации в различных видах деятельности.  

Ведь именно в этом возрасте происходит осознанное усвоение моральных 

норм и правил поведения в обществе, создаются благоприятные предпосылки 

для развития между старшими школьниками отношений дружбы, товарищества, 

взаимопомощи, которые характерны для патриотических oтнoшeний. 

Особенности процесса формирования патриотических отношений у 

старшеклассников вытекают из взаимосвязи и взаимодействия 

целенаправленной систем воспитательного процесса и деятельности самой 

личности. Отсюда, процесс формирования патриотических отношений состоит 

из двух аспектов:  

- организационно-педагогического, объединяющего патриотическое 

просвещение и организацию разнообразных видов деятельности (учебная, 

внеучебная, общественная и др.);  

- психолого-педагогического, предполагающего интериоризацию внешних 

явлений в структуру внутреннего плана личности школьника.  Исходя из 

этого, структуру формирования патриотических отношений у старшеклассников 

можно изобразить в виде схемы следующим образом (см. схему 1).   
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Схема 1 – Cтруктypa формирования патриотических отношений у 

старшеклассников 

 
Внешние факторы Внутренние факторы 

- социально-экономическое развитие 

страны  

- духовно-нравственные ориентиры  

- пропаганда жизненных ценностей СМИ  

- модернизация системы образования  

- молодежные организации  

- информационные технологии в 

воспитании патриотизма у 

учащихся.Требование общества к уровню 

патриотического воспитания и 

компетентности личности 

- гуманистическое воспитание молодежи 

(самостоятельность, деловитость, 

патриотизм, решительность)  

- направленность личности:  

а) профессионально-личностные ценности и 

духовные потребности;  

б) цели и убеждения; в) взгляды и мотивы; 

г) самооценка и уровень притязания 

личности; д) установки и отношения. 

Требование личности на получение 

конкурентоспособных знаний в области 

патриотизма 

 

 
Задачи патриотического воспитания старшеклассников 

Разработать критерии и показатели развития у учащейся молодежи патриотических 

отношений и определить эффективные условия повышения уровня их развития у 

старшеклассников  

 

 

 

Требования к уровню патриотических отношений  

сформированность патриотических отношений у старшеклассников: высокий, средний, 

низкий. 

 

Нами в процессе опытно-экспериментального исследования разработано 

три уровня развития патриотических отношений. Первый уровень предполагает 

формирование модели патриотических отношений; то есть, личностных 

новообразований, которые «запускают» субъективные механизмы достраивания, 

самосовершенствования и осуществления патриотической направленности и 

проявление личностью на протяжении всей последующей жизнедеятельности. 

При этом важно учитывать некоторые нормативные параметры модели. Они 

связаны с тем, что выпускник школы - это образованный молодой человек, 

владеющий основными навыками нравственной культуры, осознающий 

ценности человеческого бытия, умеющий защищать права и свободу человека, 

строящий свои отношения с людьми на принципах равноправия и ненасилия, 

имеющий потребность в самосовершенствовании, то есть, все то, что 

характеризует патриотические отношения. Дальнейшее целепологание, то есть, 

второй уровень необходимо сориентировать на определенные условия, которые 

по мере их создания будут способствовать успешному формированию 

патриотических отношений и личностному становлению в целом. При этом 
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заслуживают внимания такие условия успешной реализации воспитательной 

функции школы, как творческое сотрудничество учителя и ученика, накопление 

и развитие опыта участия школьников в патриотической работе, развитие 

ученического самоуправления, так как это и формирует у выпускников 

патриотические отношения. Третий уровень целепологания связан с 

«проектированием» отдельных личностных структур, качеств личности 

школьника, которые бы формировали у него патриотические отношения. Сюда 

относятся: уважение трудовых и боевых традиций, повышенная общественная 

активность, патриотическое мировоззрение, мужество, высокая духовность - 

основа уважения прошлого, развитие эмоциональной сферы - формирование 

подлинной культуры чувств, формирование гражданской и социальной 

ответственности, формирование воина - защитника Отечества и т.д. Как видно 

из приведенных характеристик, каждый уровень характеризуется 

определенными отношениями и требованиями к ним. 

Руководствуясь данными положениями, мы разработали критерии оценки 

уровней развития патриотических отношений у старшеклассников: высокий, 

средний и низкий. Высокий уровень развития патриотических отношений 

характеризуется: высоко развитым чувством любви к Родине, духовному миру 

своего народа, его традициям и национальной культуре, достижениям страны, 

памятным местам (могилам близких, памятникам старины, изваянием героев и 

знаменательных людей, родному дому, школе, региону); проявлением 

повышенного и устойчивого интереса к знаниям, умениям, связанным с 

выбранной специальностью, самообразованием, самооценкой, физическим 

самосовершенствованием, самоактуализацией своей личности, для того, чтобы 

принести наибольшую пользу обществу и улучшить благосостояние своего 

народа и своё состояние, самопожертвование личным во благо других, при 

необходимости встать на защиту Отечества; желанием помогать товарищам, 

друзьям, родственникам, испытывать к ним чувства симпатии, всегда приходить 

на помощь в трудных ситуациях, глубоко переживать неудачи и социальные 

пороки общества; бережное отношение к природе и преумножение сё богатств.  

Средний уровень развития патриотических отношений оценивается 

следующими показателями: наличие любви к Родине, национальной культуре, 

но, при этом достаточно равнодушное отношение к её успехам в области 

экономики, науки и просвещения, двоякое отношение к памятным местам (к 

одним из них положительное отношение, а к другим безразличное), знания 

получают без особого интереса, эпизодически занимаются самообразованием, 

самооценкой, физическим самосовершенствованием, самоактуализацией, не 

задумываясь о том, что это даст и как отразится это на материальном 

благосостоянии народа, под давлением закона идут на службу в вооруженные 

силы, не наблюдается явного стремления помочь близким людям, товарищам по 

учебе, хотя они оказывают ее при определенных условиях, не обращают 

внимание на социально-экономическую ситуацию, рачительное отношение к 

окружающей среде.  
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Низкий уровень развития патриотических отношений заключается в 

следующем: отсутствием чувства любви к Родине, духовному миру своего 

народа, его традициям и национальной культуре, негативное отношение к 

достижениям в области социально-экономической жизни страны, памятным 

местам; отсутствием интереса к знаниям, нежеланием заниматься 

самообразованием, самооценкой, физическим самосовершенствованием, 

нежеланием защищать Отечество, даже в случае необходимости; неуважением 

окружающих людей (товарищей, друзей, родственников), радоваться неудачам в 

социально-экономическом развитии общества; потребительское и варварское 

отношение к природным ресурсам.  
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ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕСТУПНИЦЫ 

 

Личность – социальное качество человека, личность – это человек, 

наделенный сознанием, речью и способностью к деятельности. Человек не 

рождается личностью, а становится ею в ходе общения, следовательно, вне 

общества формирование личности невозможно. Следовательно, человек не 

рождается и преступником, а становится им в результате неблагоприятного 

нравственного формирования его личности [1, с.75]. 

Специфические причины женской преступности лежат в первую очередь в 

искаженной морально-волевой установке личности женщин. Для них типичны 

определенные свойства личности и потребности: повышенная чувствительность 

в межличностных отношениях, стремление к совершенству, демонстративность; 

предрасположенность к психопатии и неврастении, конформизм; снижение 

проявления волевых качеств в опасных условиях; стремление к комфорту в быту, 

к обладанию предметами личного обихода, особо модной одеждой и тому 

подобное [2, с.73]. 

Еще в 1897 году на Гейдельбергском съезде Международного союза 

криминалистов была принята классификация преступников, которая в равной 

степени касается и женщин-уголовниц: 
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1. преступники случайные, эпизодические; 

2. преступники, обнаружившие серьезную неустойчивость в поведении или 

несколько раз совершившие преступления; 

3. преступники упорные или профессиональные [3]. 

Ч. Ломброзо в своем исследовании «Женщина-преступница и проститутка» 

также выделял несколько соответствующих типов: 

1. врожденные преступницы; 

2. случайные преступницы; 

3. преступницы по страсти. 

В своей основе, эти данные достаточно емко и четко отражают основные 

типы (классы, группы) преступников. При этом необходимо понимать, что на 

практике далеко не всегда отмечаемые типы выступают в «чистом» виде. 

Классификация преступников выступает как метод криминологического 

изучения лиц, совершивших преступления, представляющий собой группировку 

атрибутивных, то есть неотъемлемых признаков этих лиц[3]. 

Это признаки внешнего, формального характера, например: 

1. социально-демографические (пол, возраст, образовательный уровень, 

профессия и др.); 

2. собственно-криминологические (вид преступного деяния, форма вины, 

роль в преступлении, неоднократность его совершения и т.д.). 

По характеру и содержанию мотивации, применительно к преступности 

среди женщин, в наиболее общем виде можно выделить: 

а) насильственный тип личности – это, как правило, женщины, 

совершающие хулиганские действия, убийства и нанесение телесных 

повреждений на бытовой почве, детоубийства. Это лица с негативно-

пренебрежительным отношением к человеческой жизни, ее важнейшим благам, 

здоровью, телесной неприкосновенности и т.д.; 

б) корыстно-насильственный тип – наиболее общественно опасный тип 

личности, с прочно усвоенными антисоциальными установками, направленными 

на достижение собственной, чаще всего материальной выгоды, в том числе 

ценой человеческой жизни; 

в) корыстный тип – о мотивации, присущей корыстному типу преступниц, 

в том числе связанной с необходимостью обеспечения семейного благополучия, 

говорят данные исследований, подчеркивающих высокий процент лиц этой 

категории, имеющих семью.  

г) неосторожный тип – с легкомысленно-безответственным и небрежным 

отношением к правовым предписаниям – составляет большую часть так 

называемых случайных, неосторожных преступниц; 

д) зависимый тип – для его представителей характерны различные 

преступные проявления, совершаемые в силу чисто психологической 

зависимости, объектом которой могут быть наркотики, алкоголь, личность 

мужчины – спутника жизни[3]. 

По глубине и стойкости криминогенной мотивационной направленности 

личности, среди женщин целесообразно различать: 
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1) случайных преступниц-женщин, совершивших преступления в 

результате случайного стечения обстоятельств и в противоречии с общей 

характеристикой своего предшествующего поведения; 

2) ситуационных преступниц-женщин, совершивших преступления под 

воздействием неблагоприятных условий формирования и жизнедеятельности 

личности; 

3) неустойчивых преступниц-женщин, допускавших отклонения от норм 

социально-одобряемого поведения, но, тем не менее, их твердо не усвоивших; 

4) профессиональных преступниц-женщин, прочно стремящихся к 

достижению поставленных перед собой задач посредством совершения 

преступлений[3]. 

Перечисленные свойства личности и потребности женщин часто приводят к 

активизации их жизнедеятельности в экономических процессах, связанных с 

получением дохода (особенно в мегаполисах); к существенному ослаблению 

влияния на них таких социальных институтов, как семья, культура, спорт; к 

особому восприятию ими возросшей напряженности в обществе; к росту 

женского алкоголизма, наркомании, проституции. Все эти факторы оказывают 

негативное криминогенное воздействие на поведение женщин[4, с. 376].  

В целом же следует отметить, что прошедшие в стране преобразования в 

значительной мере изменили социальноролевые функции женщин. Этот 

процесс, как в экономическом, так и в моральном плане проходит довольно 

болезненно. В условиях рыночных отношений многие женщины получили 

доступ к материальным ценностям, причем значительным. Около миллиона из 

них руководят предприятиями, учреждениями, организациями, возглавляют 

цехи, участки, отделы и другие структурные подразделения предприятий. 

Доступ к материальным ценностям при ослаблении институтов контроля и 

надзора, направленных на повышение ответственности, позволяют женщинам, 

имеющим искаженные нравственно-психологические установки личности, чаще 

идти на укрытие доходов от налогообложения, соглашаться на сомнительные 

сделки, чреватые мошенническими действиями. Относительно невысокие 

материальные доходы женщин в других сферах деятельности, пропаганда 

насилия, добычи денег легким путем зачастую толкают женщин на путь 

проституции и даже в организованную преступность[4, с. 376].  

Психологические стереотипы у женщин, их социальные связи разрушаются 

значительно быстрее, чем у мужчин. Женщина более подвержена деградации 

личности: например, она легче втягивается в алкоголизацию и наркоманию, ее 

проще завлечь мишурой, легким, ни к чему не обязывающим образом жизни. 

Именно из-за этого некоторые женщины перестают дорожить и семьей 

(особенно при росте бытового насилия со стороны мужчины), и работой, легко 

их бросают и начинают вести антиобщественный образ жизни, приобретая 

средства к существованию противоправным путем[4, с. 377]. 

Ослабление или разрушение семьи неизбежно означает, что женщина 

перестает исполнять или исполняет ненадлежащим образом свою социальную 

роль и обязанности. Утрата же регулятивно охранных функций семьи для лиц, 
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входящих в нее, позволяет делинквентной женщине совершать различные 

антиобщественные поступки, красть, обманывать, заниматься проституцией. 

Значительное ослабление социального контроля за поведением женщин 

характерно для настоящего времени вследствие высоких темпов урбанизации, 

эмансипации, феминизации, массовой миграции, бытовой неустроенности, 

ломки устоявшихся культур различных социальных слоев общества. Фактически 

происходит закабаление женщины пороками человечества[4, с. 377]. 

Вышеуказанные негативные процессы происходят на фоне пропаганды 

насилия, жестокости, сексуальной доступности женщин и мужчин. Эти факторы 

важно подчеркнуть в связи с тем, что в процессе подобного общения происходит 

криминогенное заражение женщин, особенно молодых, усвоение ими 

негативных установок и стереотипов, приобщение к асоциальному образу 

жизни. Весьма неблагополучно в настоящее время социально-экономическое 

положение молодых женщин из необеспеченных и малообеспеченных семей. 

Использование их на тяжелых, малоквалифицированных работах приводит к 

тому, что им почти полностью закрыт доступ к модным предметам одежды, 

косметике и другим вещам, делающим женщину привлекательной и 

элегантной[4, с. 377]. 

В проблеме женщин-преступниц важную роль играет группа данных, 

включая систему взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, интересов, 

притязаний, потребностей, способов их удовлетворения, особенности 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых свойств. Совокупность таких 

данных о личности преступниц позволяет выявить стимулы активности, 

побуждения, формирующие и определяющие поведение, проникнуть в 

мотивационную сферу[5, с. 352]. 

В корыстной мотивации преобладает побуждение антисоциального 

материально-вещного характера, направление на извлечение экономической 

выгоды, обогащение, обращение определенных благ в свою пользу. Следует 

отметить, что иногда в мотивации женских преступлений очень оригинально 

переплетаются корысть, месть, зависть, ревность[5, с. 352]. 

Насильственная мотивация определяется в системе мотивов и 

индивидуально-психологических свойств, обуславливающей выбор лицом 

агрессивных вариантов поведения[5, с. 355]. 

Можно выделить следующие типы мотивов;  

1. инструментальная агрессия (средство достижения, какой-либо значимой 

цели, удовлетворения насущной потребности). Причинение страданий 

потерпевшим здесь не являются целью преступниц, а способствует 

удовлетворению личных, материальных потребностей;  

2. враждебная агрессия – насилие ради насилия, как правило, 

сопровождающееся проявлениями особой жестокости, садизма, глумления над 

жертвой, унижением человеческого достоинства, доставляющее удовольствие и 

чувство удовлетворенности от процесса применения насилия и его результатов; 

3. защитная агрессия, т.е. реакция типа «насилие – следствие насилия». В 

мотивации этого типа доминирует гнев, обида, месть. Под влиянием этих 
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эмоциональных реакций воспринимается враждебность окружающих, что и 

продуцирует агрессивное поведение, направленное на защиту всеми силами и 

средствами, зачастую спонтанно и жестоко[5, с. 356]. 

Изучение мотивации насильственных преступлений женщин 

свидетельствует о преобладании в ней защитной агрессии. Женщины весьма 

эмоционально и остро реагируют на негативные стороны окружающей 

действительности. Душевные травмы, связанные с производственными 

конфликтами, семейными неурядицами, неустроенностью личной жизни, носят 

у них более затяжной и глубокий характер[5, с. 356]. 

Сегодня в казахстанских тюрьмах отбывают наказание 2,5 тысяч женщин. 

Из них больше всего в возрасте от 30 до 50 лет (59%). Еще 20% составляют 

молодые женщины до 30 лет. Есть и совсем молодые – от 18 до 21 года, но их 

всего 3%[6]. 

Подробное изучение личности женщин-преступниц позволяет выявить 

основные типы, отражающие совокупность черт и свойств, определяющих 

сущность и направленность преступного поведения женщины. Также изучение 

личности преступницы способствует к разработке мероприятий, направленных 

на предупреждение женской преступности.  
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ЖЕНСКАЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

(ПРИЧИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

 

Начало изучения женской преступности как самостоятельного 

структурного элемента в Республике Казахстан связано с именем доктора 

юридических наук, профессора И.В. Корзуна [1, с. 449]. 

Женская преступность – часть общей преступности. Поэтому она 

подвержена влиянию общих закономерностей. В то же время образ жизни 

женщин отличен от мужского, как своеобразны исполняемые женщинами 

социальные роли. Поэтому преступность женщин имеет особенности, несмотря 

http://www.allpravo.ru/library/doc4204p0/instrum6815/
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на то, что женщины живут в одинаковой с мужчинами социальной среде [2, 

с.251].  

При изучении преступности разграничивают преступность мужчин и 

женщин. Особенности криминологической характеристики женской 

преступности в значительной мере определяются спецификой деятельности 

женщин, их образа жизни, социальных позиций и ролей, выполняемых ею в 

обществе. Эта преступность отражает общие закономерности преступности в 

целом и ее изменений. Женская преступность выступает в качестве подсистемы 

общей преступности и органически с ней взаимосвязана. Большой рост 

преступности среди женщин объясняется рядом активно действующих в 

обществе явлений и процессов. Определенное воздействие на эти явления и 

процессы, сглаживание социальных противоречий, обладающих 

криминогенными свойствами имеет огромное значение для снижения уровня 

правонарушений среди женщин [3, с.784].  

Анализ общей структуры женской преступности, а также уголовно-

правовой характеристики лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

позволяет проследить устойчивую тенденцию увеличения удельного веса 

преступниц, совершивших тяжкие насильственные и корыстно-насильственные 

преступления [1, с.451]. 

Сегодня в казахстанских тюрьмах отбывают наказание 2,5 тысяч женщин. 

Из них больше всего в возрасте от 30 до 50 лет (59%). Еще 20% составляют 

молодые женщины до 30 лет. Есть и совсем молодые – от 18 до 21 года, но их 

всего 3%. 

Мотивы совершенных ими преступлений и правонарушений разные, но их 

всех объединяет одно – насилие. Как сообщил региональный директор 

Международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов, 

опрошенные женщины-осужденные «настолько свыклись с насилием в семье, 

что даже не могут вычленить его в качестве побудительного события для 

совершения правонарушения, так как оно вошло в норму, и воспринимается ими 

как часть их обязанностей»[4]. 

Тяжкие преступления женщинами совершаются в основном в сфере 

семейно-бытовых отношений. При этом жертвами чаще всего становились 

мужья, сожители, дети и иные близкие родственники женщин. Основными 

мотивами этих преступлений являются разрешение затянувшихся семейных 

конфликтов, стремление вырваться из семьи, иногда ревность, корысть. При 

совершении насильственных преступлений отмечается повышенная 

агрессивность и жестокость женщин преступниц [5, с. 375]. 

Жестокость, тирания, частые напряженные конфликты могут вызвать у 

женщин испуг, тревогу, что может повлечь за собой агрессивные действия. 

Мотивами для убийства могут послужить: страх, угроза, обида. Также мотивы 

могут быть вызваны экономическими и мстительными факторами.  

Типичным для женщин преступлением насильственного характера 

продолжает оставаться убийство матерью новорожденного ребенка, иногда его 

обозначают как «детоубийство». При убийстве матерью новорожденного 
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ребенка, какие-либо специальные орудия и средства не применяются. Это 

связано со специфичностью объекта посягательства, то есть новорожденный 

настолько слаб, хрупок и незащищен от окружающей среды, что средство его 

умерщвления приискивать нет необходимости [1, с.450].  

За последние несколько лет в Казахстане было выявлено несколько случаев, 

когда матери избавлялись от своих новорожденных детей. В Жамбылской 

области имело место резонансное дело, где мать роженицы выбросила младенца 

в окно машины, отчего ребенок умер. Похожий случай произошел в 

Костанайской области в 2016 году. Молодая девушка втайне от всех родила и 

выбросила младенца в форточку, ребенок попал в больницу и остался жив. В 

январе 2016 года в Жамбылской области в выгребной яме на трассе был найден 

младенец, которому позже была оказана медицинская помощь. Данные деяния 

квалифицируются по статье 100 УК РК – «Убийство матерью новорожденного 

ребенка» [6]. 

Как известно, алкоголизм является одним из общепризнанных явлений, 

способствующих и сопутствующих преступности. И мужчины и женщины 

обычно совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения, которое 

является следствием систематического пьянства, антиобщественного образа 

жизни, общей моральной деградации, нередко связанной в свою очередь с 

аномалиями психического характера [1, с.450]. 

Насильственная мотивация преступлений определяется системой мотивов и 

индивидуально-психологических свойств, обусловливающей выбор лицом 

агрессивных вариантов поведения. 

Анализ структуры мотивации выделяет следующие типы мотивов. 

1. инструментальная агрессия (средство достижения какой-либо значимой 

цели, удовлетворения насущной потребности). Причинение страданий, 

страданий потерпевшим здесь не является целью преступлений, а способствует 

удовлетворения личных, материальных и других потребностей; 

2. враждебная агрессия – насилие ради насилия, как правило, 

сопровождающееся проявлениями жестокости, садизма, глумления над жертвой, 

унижения человеческого достоинства, доставляющее удовольствие и чувство 

удовлетворенности от процесса применения насилия и его результатов; 

3. защитная агрессия, т.е. реакция типа «насилие – следствие насилия». В 

мотивации этого типа доминирует гнев, обида, месть. Под влиянием этих 

эмоциональных реакций гипертрофированно воспринимается враждебность 

окружающих, что и продуцирует агрессивное поведение, направленное на 

защиту всеми силами и средствами, зачастую спонтанно и жестоко [7, с.355]. 

В изучении мотивации насильственных преступлений женщин 

свидетельствует о преобладании в ней защитной агрессии. Женщины весьма 

эмоционально и остро реагируют на негативные стороны окружающей 

действительности. Душевные травмы, связанные с производственными 

конфликтами, семейными неурядицами, неосмотрительностью личной жизни, 

носят у них более затяжной и глубокий характер. Женщины значительно чаще, 

по сравнению с мужчинами, оценивают ситуацию как угрожающую, поэтому 
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противоправное поведение их носит в основном защитный характер, направлено 

на то, чтобы оградить себя и свою семью от опасности [7, с.356]. 

Причины преступности женщин связаны со следующими явлениями: 

1. значительно более активным их участием в общественном производстве; 

2. существенным ослаблением главных социальных институтов, в первую 

очередь семьи, а также социального контроля; 

3. возросшей напряженностью в обществе, тревожностью, конфликтами и 

враждебностью между людьми; 

4. ростом таких антиобщественных явлений, как наркотизм, алкоголизм, 

проституция, бродяжничество и попрошайничество [8, с.375].  

Проблема предупреждения женской преступности – это часть 

предупреждения преступности в целом, но она имеет и определенную 

специфику, целый комплекс специальных мер, направленных на защиту 

женщин[3, с.794]. 

Меры по предупреждению и предотвращению преступлений, совершаемых 

женщинами, можно разделить на несколько групп: 

1. долговременные, связанные с необходимостью разработки программы по 

положению женщины, направленные на общее улучшение всех сфер 

жизнедеятельности женщин и совершенствование морального климата в 

обществе; особое внимание должно быть обращено на степень удовлетворения 

потребностей; разработка системы мероприятий, направленных на повышение 

законности в обществе, включая не только оценку существующих мер, но и 

системы контроля за их выполнением, систему защиты прав женщин на 

производстве, семье; 

2. разработка системы воспитательных мероприятий с учетом особенностей 

формирования поведения женщины; анализ обстановки на производстве, в 

семье, в быту с целью выявления факторов, провоцирующих женщин на 

совершение преступлений; повышение социального контроля за выполнением 

женщиной семейных ролей; 

3. меры, направленные на предупреждение конкретных преступлений, 

совершаемых женщинами. В этом случае применяется общая методика 

предупреждения, однако, с учетом особенностей совершения преступления 

женщиной; 

4. меры, направленные на предотвращение различных правонарушений, 

приводящих к совершению преступлений, таких как, пьянство, потребление 

наркотиков; 

5. оказание помощи женщинами, ведущим антиобщественный образ жизни 

[3, с.798].  

Для успешной борьбы с женской преступностью, необходимо 

руководствоваться основополагающими принципами, как гуманность и 

милосердие к слабому полу, понимание причин, толкнувших их на уголовно-

наказуемое преступление. Особенное внимание заслуживает бытовое 

устройство женщин, не занятых трудом, не имеющих определенного места 

жительства, и тем более отбывавших наказание[3, с.90]. 
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При разработке мер предупреждения преступлений необходимо учитывать 

личность преступницы, а также основные мотивы толкнувших на совершение 

данных преступлений. Проблемы женской преступности очень трудны, они 

напрямую взаимосвязаны с жизнью общества и его трудностями. Решение этих 

проблем позволит изменить и улучшить в положительную сторону 

нравственную атмосферу в обществе [9, с.91].  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

ДЕНСАУЛЫҚТАРЫН НЫҒАЙТУДАҒЫ ДӘСТҮРДЕН 

ТЫС ӘДІС-ТӘСІЛДЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

  Жас ұрпақ тәрбиесі – адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Ұлттың бүгіні де, 

болашағы да тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Баланың шын мәнісіндегі адам 

болып қалыптасуы қыруар уақыт пен тер төгетін, зор еңбекті қажет ететін, 

ауқымы кең, жауапкершілігі мол жұмыс. Мектепке дейінгі білім беру саласы 

қызметкерлерінің алдына қойған басты мақсат-баланың жас ерекшелігіне қарай 

балалар тарихы негізге ала отырып, ұлттық тәрбиені салт-дәстүрді бойына 

сіңіріп жеке тұлға ретінде жан-жақты қалыптасуына ықпал ету. Халқымыздың 

әдептілік, инабаттылық, мейірімділік, қарапайымдылық, ізеттілік, қонақжайлық 

қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру үшін әрбір тәрбиеші, ұстаз халық 
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педагогикасын, салт дәстүрін, әдеп-ғұрыптарды жақсы меңгерген рухани 

дүниесі бай, жаны таза адал жан болуы керек.  

Тәрбиеші саналы көзқарастарын таныта алатын, білімі мен тәжірибиесін 

жан-жақты дамытып байыта алатын сәт мектепке дейінгі мекеме қабырғасынан 

басталады. Балабақшаның тәрбие мен оқытудағы негізгі мақсаттары: Денсаулық 

сақтау мен нығайту және деңгейін көтеруде өз ағзаларындағы қорларын қолдану, 

баланың дамуында жеке үйлесімділікті қамтамасыз ету, ата- аналарды салауатты 

өмір салтына араластыру.  

Балабақшадағы әрбір тәрбиеші – педагог оқу-тәрбие жоспарын тиімді әрі 

нәтижелі етіп ұйымдастыру үшін өздерінің бағдарлық біліктіліктерімен, 

қабілеттіліктерімен қатар, педагогикалық жаңа технологиялар негіздерін жетік 

меңгеруі тиіс. Жыл бойы балаларға сауықтыру мен шынықтыру жүргізіліп 

отырады. Мектеп жасына дейінгі балалардың көбі суық тиген аурулармен жиі 

аурады. Бұл бала ағзасына теріс ықпалын тигізіп, кейде созылмалы сырқатқа 

айналуы да мүмкін. Осындай ауруды болдырмаудың, одан сақтанудың негізгі 

жолы табиғи сауықтыру факторлары. Ауа, су, күннің көзін мақсатты түрде 

пайдалану, бала бойынша өзгерістерді жағдайларға төселген реакциялардың 

қалыптасуына көмектеседі, яғни оның ағзасын шынықтырады. 

Атап айтар болсақ «Балалардың өмірі мен денсаулығын сақтау» 

тақырыбына ата-аналар мен бірге балалар дәрігері қатысуымен дөңгелек үстел 

өткізіліп, балалардың денсаулығын нығайту, шынықтыру және қуаттандыратын 

дәрумендерді қолдану жөнінде кеңінен әңгіме өрбітіп, ата-аналарға бағытты 

кеңестер бер ілді. Кішкентай бүлдіршіндердің жауапкершілікті сезіне жүріп 

жасаған әрбір іс-әрекеті арқылы олардың ептілікке, жылдамдыққа, 

шыдамдылыққа және батылдыққа тәрбиеленіп келе жатқандығын айқындай 

түсе, балалардың бір-біріне деген жанашырлығы, көмек қолын созуы олардың 

адами асыл қасиетті бойларына сіңіріп өсуде екендігін көрсетеді. Сауықтыру 

жұмыстарының дәстүрлі емес түрлері кеңінен қолданады. Олар: жазғықұмда 

жаланаяқ жүру, суық сумен су құю, нүктелі төсеніштермен жүру. Қыс мезгілінде 

таза ауада серундеу, шаңамен сырғанау, шаңғы тебу адам ағзасының жұқпалы 

аурулар мен суыққа төзімділігі мен қарсылығын арттыратыны анықталған. 

Қысқы ойын түрлерінен спорттық жарыстар, мерекелік шаралар ұйымдастыру 

балалар бойына қуанышты көңіл күй сыйлайды. Алдымен балалар ойнайтын 

ойын аланың өздеріне жақсы таныс жануарлардың, ертегі кейіпкерлерінің 

мүсіндерін жасап мерекеге сай безендіріп, жолдарды қардан тазартуға белсене 

қатысып, сол күннен бастап мерекелік көңіл күйде жүреді. Сондықтан да дене 

шынықтырудан қызықты қысқы жарыстар көбірек ұйымдастыру, жоспарлау, 

балалардың ойынға деген қызығушылығын арттырары сөзсіз. Ойынның балаға 

тигізер әсерін мынадай ұшқыр ойымен түйіндеуге болады: «Ойын-өсіп келе 

жатқан бала организімінің қажеті. Ойында баланың дене күші артады, қолы 

қатайып, денесі шындала түседі, көзі қырағыланады, зеректілігі , тапқырлығы, 

ынтасы артып жетіле түседі. Ойында балалардың ұйымдастырушылық 

дағдылары қалыптасып шындалады, ұстамдылығы. Мектепке дейінгі білім беру 

стандарты «негізгі үштік» яғни ата-ана, бала, тәрбиеші арасындағы тығыз 
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байланысты орнатуға мүмкіндік беріп отыр. Ата- аналардың қатысуымен 

өткізіліетін ойындар мен эстафеталық жарыстардың мақсаты баланың 

денсаулығын жақсарту, спорттық ойынға деген қызығушылығын ояту, 

балалардың бір-бірімен қарым-қатынасын нығайтып азамат болуға тәрбиелеу, 

дене, аяқ- қол бұлшық еттерін шынықтыру, спортты сүюге тәрбиелеу. Яғни 

күнделікті сауықтыру- шынықтыру шараларының қарапайым түрлерін 

тереңдетіп күрделендіре отырып жүзеге асырылуда. Олар: ЛФК, уқалау, 

физиоемдеу, фитошайы. Бұл шаралардың барлығы салқын тиюдің алдын алуы. 

Осы сауықтыру-шынықтыру шаралары жүргізілген кезінен ата-аналардың 

алғысы шексіз. Ал балалардың балабақшаға қатысуы бүгінгі күні 90%-ды 

құрайды.  

Балабақша ұжымы ата-аналарды ұйымдастырып, балаларының 

балабақшадағы өмірінің тәрбиесіне белсене қатысуларына арналған іс- шаралар 

жиі өткізіліп тұрады. Ата-аналар оқу әрекетіне қатыса отырып, өз балаларын 

жан-жақты зерттеп танып, не толғандырып жүргенін, не қажет екенін біле 

алады. Балабақшада «Ашық есік» ұйымдастырылып, оқу іс-әрекеттері 

көрсетілді. Осы іс шараға ата-аналар тек қана көрермен ретінде қатысып қоймай, 

балалармен бірге түрлі логикалық сұрақтарға жауап берсе, кейбір ата-аналар 

аңдар кейіпіне еніп рөлдерді сомдаса, ал басқалары балалармен бірге құрастыру, 

жапсырмалау, мүсіндеу жұмыстарын қалай жасау жолдарын үйреніп және 

балаларының бойынан дарындылық, мейірімділік, ептілік қасиеттердің 

қалыптасқанын аңғарды. 

Балаға тіл мәдениетін игерту, баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, 

біртіндеп жетілетін процесс. Тіл дамыту жұмысын тек балабақшада дамытып 

қоймай, отбасында жүйелі жүргізу үшін ата-аналарға баланың тілін түрлі 

дидактикалық ойындар арқылы дамытатын жинақ кітапшаларын тараттық. 

«Қажетті суретті тап», «Формасы ұқсас заттарды тап», «Нені қайдан алуға 

болады», «Жұмбақ ойындар» атты дидактикалық ойындарды күнделікті өмірде, 

отбасында, тілі жаңа шыққан баланы сөйлете білу, сөздік қорының көбейтуге 

қолдана білді. Бала, ата-ана, педагог ынтымақтастығы нығайған сайын түсінісу 

де жеңіл, пікірлесу де оңай, ең бастысы балаға тиімді екенін байқадық. 

Балабақшаның эстетикалық тәрбие жүйесінде мерекелік ертеңгіліктер ерекше 

орын алады. Олар бала сезіміне әсер ету құралы ретінде өнер мен көркемдік іс-

әрекеттерінің түрлерін біріктіреді. Балабақшалар тәжірибиесіне мерекелік 

ертеңгіліктерді өткізуге белгілі бір көркемдік-педагогикалық талаптар 

қарастырылады. Онда ең бастысы өнер туындыларының балаға тигізетін 

ықпалына баса назар аударылады. Ертеңгіліктің тақырыбына және өткізіліп 

отырған жыл мезгілін бейнелейтін көркемдік безендірулерге үлкен мән 

беріледі. Егер ертеңгіліктегі балалардың іс- әрекеті, эстетикалық тәрбие 

міндеттері туралы айтатын болсақ, онда олардың орындалу мәнерлігіне тоқталу 

қажет. Мәнерлікке баланың көркем іс-әрекетінің түрлеріне қажетті дағдыны 

үйренуі негізінде өзі орындалған өлендердің, тақпақтардың мазмұнына өз 

көзқарасын, белгілі бір көңіл күйін білдіре алу мүмкіндігінің пайда болуы 

нәтижесінде қол жетеді. Ойын- баланың жетекші іс-әрекеті. Ойынды тәрбиелеу 
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және дамыту құралы ретінде қолданады. Әсіресе дидактикалық ойындар мен 

түрлі материалдар арқылы жүргізілетін ойындар кеңінен пайдаланылады. Оқу іс-

әрекетінде ойын элементтерін тәрбиешіден аса біліктілік пен шеберлікті, 

шығармашылық ізденісті қажет етеді. Ойынға балаларды қызықтырып, уақыт 

өткізудің құралы деп қарамай, балаға берілетін танымнын білім мен тәрбиенің 

құнды негізі деп қараса ғана үлкен мақсатына жете алады. Жұмыстарының 

сапалы жүргізілуін, педагогтардың кәсіби біліктіліктерін шындау, олардың 

қаншалықты ізденушілікпен, шығармашылықпен жаңа технологияларды 

қолдану деңгейлерін анықтау, қажет болғанда әдістемелік көмек көрсету 

мақсатында «Мониторинг айнасы» айдарында бақылау жұмысы 

жүргізіледі. Тәрбиешінің басты міндеті- бойында ұлттық санасы қалыптасқан, 

дені сау, жан дүниесі бай жан- жақты азамат тәрбиелеп өсіру. «Ел боламын 

десен, бесігінді түзе» деп дана халқымыз айтқандай тәрбиелі, білімді ұрпақ 

әрқашан ұлт мақтанышы, беделі болатыны анық. Қорытып айтқанда ұлы педагог 

Макаренко: «Тәрбие ішінде ешбір ұсақ-түйек деуге нәрсе жоқ. Еш нәрсені ұсақ- 

түйек деуге, ұмытуға хақымыз жоқ. Өз өмірімізде немесе балаңыздың өмірінде 

бір нәрсені ерекше деп бөлек алып, соған қатты зер салып, қалғандарын елемей 

қалдырсаныз қателіктің ең зоры сол болып шығады. Ұсақ- түйектер үздіксіз, 

күнбе-күн, сағат сайын кездесіп отырады және өмірдің өзі сол ұсақ-түйекпен 

құралады, өмірдің бұл жағына басшылық көрсету және оны ұйымдастыру сіздің 

және біздің ең жауапты міндетіміз» - деген. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ И НАКАЗАНИЕ ЗА УБИЙСТВО В КАЗАХСТАНЕ 

 

Согласно ст. 1 Конституции РК «Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» [1].  

Среди всех прав и свобод человека и гражданина Конституция РК ставит на 

1- е место право на наиболее дорогое, что имеется у человека, - право на жизнь. 
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Поэтому именно правонарушения с посягательством на жизнь человека 

отнесены законом и категории наиболее опасных уголовно наказуемых деяний, 

за свершение которых предусмотрена возможность назначения самых суровых 

видов наказаний из перечисленных в ст. 40 УК РК. Самое распространенное 

правонарушение против жизни – убийство.  

 При совершении убийства наступившие последствия никак не поддаются 

возмещению, т.к. причиненный вред не имеет равного эквивалента. При 

убийстве причиняется значимый нравственный, а время от времени 

материальный вред.  

Верная квалификация имеет место тогда, когда убийство возымело оценку 

в согласовании с четким значением уголовно-правовой нормы и 

установленными фактическими обстоятельствами его совершения. Верная 

квалификация – это залог справедливого наказания виновного, достижения 

целей наказания, предусмотренных ст. 39.  

В настоящее время в ч. 1 ст. 99 УК РК дано законодательное определение 

убийства. Убийство – противоправное умышленное причинение смерти другому 

человеку. Это определение, в основных чертах соответствует понятию убийства, 

выработанному теорией уголовного права. [2]. 

Убийство необходимо установить как предумышленное, противоправное 

лишение жизни иного лица, если человеческая жизнь является 

непосредственным объектом правонарушения. Совершая убийство, виновник 

напрямую посягает на жизнь другого человека. Жизнедеятельность иного лица 

считается прямым объектом убийства. При этом подмечает Б.С. Никифоров, 

«жизнь человека нельзя сводить только к биологическому процессу, т.к. это 

понятие еще и социальное» [3]. 

Формирование национальной правовой системы Казахстана обусловлено 

особенностями реального исторического процесса становления его 

государственности, 550-летний юбилей который отмечался в 2015 году. 

Возникновение самостоятельного Казахского ханства способствовало развитию 

положений традиционного обычного права, на основании которых осуществляли 

правосудие уважаемые бии- народные «третейские судьи». Бии не назначались 

и не выбирались, стать бием можно было только после народного признания, 

показав на практике при разрешении судебного спора, знание норм обычного 

права, ораторское искусство, безупречные личные качества. В обычном праве 

дело не могло возбуждаться по факту преступления, процесс начинался только 

по инициативе потерпевшего. Суд по обычному казахскому праву был гласным, 

состязательным, все дела – как уголовные, так и гражданские – имели исковой 

характер. Правосудие биев по казахскому обычному праву было основано на 

принципах справедливости, народности и человечности с целью достижения 

примирения спорящих и даже враждующих сторон, в связи с чем допускалась 

возможность прекращения рассмотрения дел на любой из стадий судебного 

процесса.  

Практика суда биев дополняла существующие положения казахского 

обычного права и являлась своеобразным судебным прецедентом, который мог 
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впоследствии также использоваться биями в качестве нормы обычного права. 

[4]. 

В регулировании института наказания проявляется содержание и 

направленность уголовной политики того или иного мусульманского 

государства. Наказание по – прежнему является одним из основных средств 

борьбы с преступностью, которая в мусульманских странах обнаруживает 

тенденцию к росту, особенно в аспекте убийств и в сфере экономики. Наказание 

выполняет важную предупредительную роль. Для большинства членов общества 

достаточно обнародования уголовного закона или приговора для некоторых 

требуется практическое применение наказания. Авторитетные мусульманские 

правоведы Средневековья и современные исследования разработали немало 

классификаций правонарушений, анализ которых помогает лучше понять 

специфику мусульманского уголовного права. В основу большинства из них 

кладутся два основных критерия: степень определенности наказания за тот или 

иной проступок и характер нарушенных интересов и прав. Наибольшее 

распространение получила классификация, согласно которой все 

правонарушения подразделяются на три группы. Первая из них включает 

преступления, представляющие наибольшую общественную опасность, 

посягающие на интересы всей мусульманской общины. Они наказываются точно 

определенной санкцией худдуд. Вторая объединяет преступления, которые 

также влекут фиксированное наказание (кисас или дийа), но нарушают права 

отдельных лиц. Третью категорию составляют все иные правонарушения, 

которые наказываются не жестоко установленной санкцией – тазир и могут 

затрагивать как права «Аллаха» (к ним относят нарушения всех религиозных 

обязанностей), так и частные интересы.  

Подробно рассмотри вторую группу преступлений категории наказаний 

кисас или дийа. В нее включаются преступления, за которые шариат 

устанавливает точную санкцию – кисас, означающую, по общепринятому 

определению «возмездие» т.е. наказание равное по тяжести совершенному 

противоправному деянию. Кисас – наказание за убийство и другие телесные 

повреждения. Наказание состоит в причинении виновному того же вреда, 

который он причинил потерпевшему. Это право частного лица, применяемое в 

случае убийства или нанесения телесных повреждений. Наказанием за 

совершение намеренного преступления против жизни и здоровья взамен 

смертной казни может быть выплата виновным или его семьей денежной 

компенсации («кровных денег», дийи) потерпевшему или его семье.  

Мусульманское право предусматривает жестокие и устрашающие 

наказания, имеющие ярко выраженный карательный характер. Такое наказание, 

во-первых, имеет своей целью не исправление преступника, не изоляцию его от 

общества, а является возмездием за совершенное противоправное деяние; во – 

вторых, выполняет профилактические функции, устрашая население путем 

публичных казней и экзекуций. Из этого следует, что наказание в мусульманских 

государствах является одним из видов борьбы с преступностью. Публичное 

исполнение жестоких наказаний психологически уничтожает преступные 
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намерения у лиц, стоящих на преступном пути. Таким образом, исламская 

концепция борьбы с преступностью, возникшая в арабском халифате, 

заключается в уничтожении преступности. [5]. 

Уголовно-правовой охране по уголовному законодательству РК в 

одинаковой мере подлежит жизнь любого человека независимо от его возраста, 

состояния здоровья или его социальной значимости. Уголовное 

законодательство РК не допускает лишения жизни и безнадежно больного лица, 

в том числе при наличии его согласия или просьбы. Именно равноценностью 

объекта объясняется, отчего причинение смерти человеку, ошибочно принятому 

за другого, не рассматривается как «ошибка в объекте» и не влияет на 

квалификацию содеянного как оконченного убийства. Определяющим при 

убийстве является причинение смерти потерпевшему.  

Убийство относится к таким правонарушениям, при которых для наличия 

оконченного состава требуется наступление вредных последствий – смерти 

пострадавшего. Указанное в ч. 1 ст. 99 УК РК наступление общественно опасных 

последствий, в виде смерти пострадавшего, исключает признание убийства 

оконченным и при наличии подготовки к убийству или на него влечет 

квалификацию с применением ст. 11 УК РК. 

Должно быть обязательно выявлено при квалификации убийства, что оно 

совершено умышленно, также необходимо определить и вид умысла. 

Установление только прямого или косвенного умысла дает основание для 

вывода о том, что убийство действительно было совершено. Лицо должно 

осознавать, что оно лишает жизни другого человека.  

В объективную сторону убийства, поскольку входит и причинная связь 

между действиями лица и наступившими преступными последствиями, сознание 

виновного должно при умысле охватывать эту связь. Связь, причиненная только 

тогда сможет явиться обстоятельством, обуславливающим ответственность за 

убийство, когда она сочетается с отношением ее к развитию в форме умысла. 

Смерть потерпевшего, если была причинена действиями лица, выпадающими из 

причинной связи, объемлемой его умыслом, ответственность за убийство 

исключается.  

Убийство при наличии мотива мести подлежит квалификации по ст. 99 УК 

РК во всех тех случаях, когда исключается месть на почве выполнения 

пострадавшим служебного либо общественного долга и кровная месть. Из мести 

убийство за неправомерные либо аморальные действия потерпевшего не 

свидетельствуют о повышенной общественной опасности свершенного 

преступления и личности правонарушения. Квалификация поэтому по ч. 1 ст. 99 

не вызывает сомнений. Следует отметить, что, когда месть на почве личных 

отношений возникла в результате неправомерных действий пострадавшего, 

непосредственно перед убийством, появляется необходимость в тщательном 

выяснении, не было ли оно совершено в состоянии аффекта либо при 

превышении пределов необходимой обороны. Практика показывает, что 

значительную часть убийств совершают либо в драке либо в ссоре, что 

квалифицируется по ч. 1 ст. 99 УК РК. [2]. 
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УДК 343.241 

ӘЛІБЕКОВА М.Ә. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

УГОЛОВНОЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО  

НЕКОТОРЫХ СТРАН, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Наиболее опасными для общества считаются преступления, направленные 

против жизни и здоровья гражданина. В связи с этим роль государства в 

осуществлении разработки и применения мер наказания за подобные 

преступления представляется наиболее значимыми. Современное положение 

наказания за преступления против жизни и здоровья в разных странах 

кардинально различны, связано это с исторически сложившейся ценностью 

жизни и здоровья, от политического устройства, а также от наиболее 

распространенного вероисповедания на территории определенного государства. 

Для сравнительно-правового анализа наказания за убийство нужно обратится к 

уголовному праву ряда государств.  

Особенные части уголовных кодексов Казахстана, Российской федерации, 

Австрии, Аргентины, Испании, Швейцарии, Швеции многих штатов США (в 

частности, УК штата Нью-Йорк) начинаются с разделов, устанавливающих 

ответственность за преступления против личности. [1] [2] 

Рассмотрим Уголовный кодекс Испании. Так в прежнем Уголовном кодексе 

Испании сначала были помещены преступления государства, то в системе 

Особенной части действующего УК охране прав личности, прежде всего на 

жизнь, уделяется большее внимание, поэтому статьи, устанавливающие 

ответственность за преступления против личности, расположены на первом 

месте. Особенная часть УК Испании (Книга 2 «Преступления и наказания») 

начинается со статьей, устанавливающих ответственность за убийство (ст. 138-

143 раздела 1), аборт (ст. 144-146 раздела 2), телесные повреждения (ст. 147-156 
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раздела 3), повреждения плода (ст. 157-158 раздела 4) и т.д. Заканчивается Книга 

2 разделами, предусматривающие ответственность за преступления против: 

конституции; мира и безопасности государства; против международного 

сообщества. Таким образом, на первый план выдвинута цель охраны прав и 

свобод личности, включая защиту и в социальной сфере. Система наказаний в 

УК Испании включает основные и дополнительные. Смертная казнь отсутствует. 

Книга 2 «Преступления и наказания» УК Испании за преступления против 

личности предусматривает такие виды наказаний как: штраф – в качестве 

основного наказания в двадцати двух санкциях восьми разделов, 

дополнительного – в одиннадцати санкциях трех разделов, лишение 

определенных прав в качестве основного вида – в двух санкциях раздела 7, в 

качестве дополнительного наказания – в тридцати одной санкции десяти 

разделов, арест – в семи санкциях четырех разделов, лишение свободы – в сорока 

восьми санкциях девяти разделов и тюремное заключение – в шести санкциях 

раздела 8. Книга 2 УК Испании «Преступления и наказания» предусматривает за 

преступления против личности три вида санкции: 1) относительно-

определенные с минимумом и максимумом наказания; 2) альтернативные; 3) 

кумулятивные.  

Таким образом, в УК Испании отсутствуют абсолютно-определенные, 

альтернативные и относительно-определенные санкции с максимальным 

пределом наказания за преступления против личности. УК Испании содержит: в 

разделе 1 «Убийство и его виды» (ст. 138-143) одиннадцать санкций (девять – 

относительно определенную, одну – альтернативную, две - кумулятивные), в 

разделе 3 «Телесные повреждения» (ст. 147-156) одиннадцать санкций (шесть 

относительно - определенных, три – альтернативные, две- кумулятивные). 

Интерес вызывает изучение отдельных статей Книги 2 УК Испании, 

устанавливающих ответственность за преступления против личности в их 

сопоставлении с аналогичными нормами раздела Особенной части УК РК. Их 

анализ показывает, что УК Испании предусматривает более строгое наказание в 

виде лишения свободы на определенный срок за убийство, а также закрепляет 

ответственность за ряд преступлений против жизни и здоровья, отсутствующих 

в УК РК. Нельзя оставить без внимания ст. 157раздела 4 «Повреждение плода» 

УК Испании (отсутствующую в УК РК), устанавливающую наказание за 

повреждение или травму плода любым способом, причинившем тяжкие 

последствия. [2] 

Далее проведем анализ современного состояния уголовного права 

Китайской Народной Республики (далее по тексту КНР) в части наказания за 

преступления, совершенные против жизни человека. Считается, что уголовное 

право КНР одно из самых строгих по сравнению с другими развитыми странами. 

Наравне с наказанием за убийство смертная казнь в КНР применяется за ряд 

других преступлений. В соответствии со ст. 232 УК КНР умышленное убийство 

наказывается смертной казнью, бессрочным лишением свободы или лишением 

свободы сроком больше 10 лет; при смягчающих обстоятельствах – наказывается 

лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Как мы видим из представленного 
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примера, санкция за совершение убийства, предусмотренная вышеназванным 

нормативным правовым актом, представляется достаточно суровой. В настоящее 

время высшая мера наказания за убийство осуществляется посредством введения 

осужденному смертельных инъекций.  

В сравнение с наказанием за убийство в КНР приведем пример нормы права 

предусмотренные Уголовным кодексом Федеративной Республики Германия 

(далее по тексту – УК ФРГ). В уголовном праве исследуемой страны принято 

разграничивать различные виды убийств, так, в теории уголовного права 

Германии имеются четыре вида такого рода преступления: первый – причинение 

смерти, второй вид – это собственное убийство, третий, наименее тяжкий вид – 

причинение случайной смерти, и четвертый – умышленное убийство. Как видно, 

единого критерия определения понятия «убийство» в УК Германии не 

существует, однако в доктрине все же имеется обобщающий критерий – это 

лишение жизни человека посредством совершения определенных действий. 

Общие положения об убийстве как о преступлении содержатся в статье 212 УК 

Германии, также описан состав преступления, инкриминируемого за совершение 

действий, повлекших смерть человека. В соответствии со ст. 212 УК Германии, 

лицо, которое, причинило смерть другому человеку, не будучи умышленно 

убийцей (в том случае, если признаки тяжкого преступления отсутствуют), 

признается виновным в совершении простого убийства и наказывается 

лишением свободы на срок не менее пяти лет. [4] 

Согласно ч. 2 ст. 211 УК Германии тяжкое убийство – это убийство с 

отягчающими основаниями, выражающимися в следующих действиях: 

получение морального удовлетворения при совершении убийства: наличие 

корыстных побуждений; наличие расовой неприязни; использование 

беспомощного состояния; применение особой жестокости; сокрытие иного 

преступления.  

Ст. 218 УК Германии указывает как на состав преступления, за который 

наступает ответственность как за убийство, так и основания для освобождения 

от наказания. Ответственность за совершения действий, направленных на 

умерщвление не рожденного ребенка, наступает в том случае, если воля 

беременной не была выражена в надлежащей форме, а также в случае допущения 

врачебной ошибки или преступной халатности, повлекшей смерть плода.  

Таким образом, видно, что наказание за убийство в Германии представляет 

собой достаточно развитый институт уголовного права. Преступления четко 

классифицированы, а санкции за их совершение разделены в зависимости от 

наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств. [4] 

Что касается уголовного законодательства Украины ученые ведут дискуссии 

в отношении названия Раздела 2 Особенной части Уголовного кодекса (далее УК) 

Украины «Преступления против жизни и здоровья личности», в котором 

содержатся нормы, устанавливающие ответственность за убийство и иные 

преступления против жизни, а также места данного раздела в структуре 

уголовного закона. По мнению ученых, Раздел 2 Особенной части УК Украины 

должен иметь название «Преступления против жизни и здоровья человека», 
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поскольку понятия «человек» и «личность» не равнозначны. Понятие «человек», 

охватывает его характеристику как биологического, живого существа в целом, а 

не лишь его социальных свойств (получение при рождении прав и свобод, 

способность самостоятельно ими владеть, пользоваться, распоряжаться, а также 

самостоятельно исполнять установленные государством обязанности), является 

более широким по объему. Именно такой подход законодателя нашел свое 

отражение в нормах уголовного законодательства Республики Беларусь. 

Уголовный кодекс (далее УК) Республики Беларусь содержит Раздел 7 

«Преступления против человека», в который входит Глава 19 «Преступления 

против жизни и здоровья». Уголовные кодексы Украины и Республики Беларусь 

содержат нормы, устанавливающие ответственность за три вида убийств: 

простое, квалифицированное и привилегированные. Так, УК Украины содержит 

ст. 115 «Умышленное убийство», ч. 1 которой предусматривает наказание (в виде 

лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет) за убийство, то есть 

умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. Часть 2 

указанной статьи предусматривает наказание (в виде лишения свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы, с 

конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй 

настоящей статьи) за 14 квалифицированных видов убийств. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит ст. 139 «Убийство», ч. 1 

которой предусматривает наказание (в виде лишения свободы на срок от шести 

до пятнадцати лет) за умышленное противоправное лишение жизни другого 

человека. Часть 2 указанной статьи предусматривает ответственность за 16 

квалифицированных видов убийств. Анализ данных статей указывает на 

существование значительных отличий в подходах к уголовно-правовой охране 

жизни человека выражающихся как в технике конструирования норм, 

предусматривающих различные составы квалифицированных видов убийств, так 

в наличии в уголовном законодательстве Республики Беларусь ответственности 

за виды убийств, наказуемость за которые в УК Украины не установлена. [5] 

Далее, обратимся к правовому регулированию наказания за убийство в 

уголовном праве Соединенных Штатов Америки (далее по тексту - США). В 

соответствии со ст. 1111 Свода Законов США, убийство принято делить на 

квалифицированное и простое. В связи с тем, что правовое регулирование 

наказания за убийство в каждом определенном штате имеет свой нормативный 

правовой акт, единого подхода конкретно к наказанию не имеется, однако 

общегосударственное правовое регулирование относится к ведению Свода 

законов США.  

К примеру, согласно ст. ст. 187, 192 УК Штата Калифорния США, 

квалифицированное преступление отличается от простого наличием умысла 

лишения жизни гражданина или причинение его здоровью такого вреда, который 

в любом случае влечет наступление смерти.  

В уголовном праве США имеется также указание, что умысел совершить 

преступление может быть как явный, так и косвенный, но в любом случае 

подразумевается его наличие для инкриминирования виновности в лишении 
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жизни человека. Также учитывается наличие направленности деяний на 

результат.  

Наравне с уголовным правом Германии в США (в частности, в штате 

Калифорния) назначается наказание и за убийство не рождённого ребенка. 

Однако имеются свои отличительные особенности. Так от ответственности 

освобождается лицо, причинившее смерть плоду в том, случае, если срок 

беременности не превышает восьми недель, однако наказание наступает только 

в том случае, если у беременной женщины не было медицинских показаний к 

прерыванию беременности. Правовое регулирование наказания в штате Нью-

Йорк основывается на Уголовном кодексе Штата (далее по тексту – УК Нью-

Йорка). Согласно ст. 1200 УК Нью-Йорка, убийство – это поведение повлекшее 

смерть человека или не рожденного ребенка при сроке беременности больше 24 

недель. При этом в рамках данной нормы имеется деление на квалификационное 

(первой и второй степени) и простое убийство (первой и второй степени), 

небрежное убийство. Отдельно инкриминируется убийство в том случае, если 

обвиняемый причинил при управлении транспортным средством такие 

повреждения здоровья потерпевшему, которые повлекли его смерть. «Вторая 

степень» квалифицированного убийства по законодательству штата Нью-Йорк 

вменяется в том случае, если совершаемое убийство сопровождается намерением 

свершить данное преступление; если имеется факт демонстрации безразличия к 

наступлению смерти; если имеется доказанный факт преступного сговора 

нескольких лиц; если совершеннолетний обвиняемый причинил смерть лицу, не 

достигшему четырнадцатилетнего возраста. На основании изложенного мы 

можем видеть, что подход в определении наказания за убийство в разных штатах 

США имеет как схожие черты, так и отличительные особенности. [4] 

В ходе рассмотрения вопроса об уголовной ответственности за убийство в 

различных странах стоит обратить внимание на институт права Франции. 

Основным источником уголовного права во Франции является Уголовный Кодекс 

Франции (далее по тексту – УК Франции). В соответствии со ст. 221-1 УК 

Франции, убийство может быть признано просто умышленным, в таком случае 

срок наказания за него не может превышать тридцати лет.  

Однако существует норма, которая предусматривает квалифицированные 

виды убийства, срок наказания за которое может быть вплоть до пожизненного 

лишения свободы. Отдельное правовое регулирование получил случай, когда 

потерпевшему причиняется смерть путем введения в организм вещества, 

вызывающих летальный исход (эвтаназия), наказание, за которое определяется 

как за квалифицированное преступление и может применяться пожизненное 

лишение свободы.  

Таким образом, мы можем видеть схожесть правового регулирования 

наказания за убийство во Франции с уголовным правом Германии, это связано, в 

первую очередь, со схожим становлением и развитием государств.  

В настоящее время наказание за убийство во всем мире становится более 

гуманным, однако, в ряде государств в качестве крайней меры за совершение 

отдельных видов преступлений применяется смертная казнь.  
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Наблюдается также повсеместное распространение ассоциаций и союзов, 

основной целью которых является понуждение государств к исключению из 

перечня мер наказания смертной казни. В частности, одной из самых 

масштабных организаций данного вида является «Amnesty International». Данная 

организация позиционируется как «всемирное движение людей, выступающих за 

соблюдение общепризнанных прав каждого человека». [4] 
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ӘОЖ 517.1 

АРЫСТАНБЕКОВА Ш.А., МАДИЯРОВ М.Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

АҚЫРЛЫ АЙЫРЫМ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ТУЫНДЫ АНЫҚТАМАСЫН 

ЕНГІЗУДІҢ ӘРТҮРЛІ ЖОЛДАРЫ 

 

Мектептегі математика курсына математикалық талдау бастамаларын 

енгізуге оқыту әдістемесі дайын емес еді, сондықтан тығыраққа тірелді. 

Амалсыздан жоғарғы оқу орындарында өтілетін оқу материалдары мен оқыту 

әдістемесінің нұсқасын ұсынуға тура келді. Бұл жағдай елеулі кемшіліктердің 

бетін ашты. Біріншіден, мақсаты мен мазмұны сәйкес келмеді. Екіншіден, 

мұғалімдерді дайындаудағы бағдарлама математиканы оқыту әдістемесіне сай 

болмады. Үшіншіден, мектептегі математика курсын оқыту әдістемесінің негізгі 

ұғынықтылық принципі жүзеге аспады, математикалық талдаудың мәнін 

оқушылар түсінбеді.  

Туындының үш түрлі анықтамасын салыстырып көрелік.  

1. Туынды – функцияның өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасының 

шегі:  

 lim
∆𝑥→0

𝑓(𝑥0+∆𝑥)−𝑓(𝑥0)

∆𝑥
.  (1) 
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Бұл анықтама конструктивті сипаттағы анықтама. Ол көптеген шамаларды 

(жұмыс, аудан, масса, заряд және т.б.) есептеудің белгілі тәсілін жалпылауға 

негізделген. Конструктивті анықтаманың тартымдылығы оның бір қарағанда 

ұғынықты сияқты болып көрінуінде жатыр. Шекке көшудің айқын 

тұжырымдамалары бар болу теоремаларын дәлелдеуді көздеген әрекеттер 

нәтижесінде туындады. 

Математиканың дамуының басты бағыты конструктивтік жол болып 

саналады.Сондықтан математиктердің талдаудың негізі болатын шекке көшуге 

пайдаланылатын конструкцияларды таңдайды. Туындының анықтамасын шек 

арқылы енгізу – анықтама түрінде берілген бар болу теоремасы десе де болады.  

Я. Зельдович бар болу теоремасын бұрмалау оқушыларда кереғар әсер 

тудырады ... Қозғалып келе жатқан дененің жылдамдығы қисық сызықтың 

жанамасы болатыны түсінікті. Жазық фигураның ауданының бар болатынын 

жылдамдықтың бар болуы сияқты дәлелдеп жатудың қажеті шамалы екендігін 

айтқан болатын. 

Бірінші анықтаманың басты кемшілігі оны енгізу үшін қиын да күрделі шек 

ұғымын қолдану қажеттілігі. Функцияның өсімшесінің аргумент өсімшесіне 

қатынасының шегі ұғымын оқушы түгіл студенттердің өзі түсіне бермейді, бұл 

ұғымның көлемі ауқымды.  

Коши, Вейерштрасс дәстүрінде тәрбиеленген көптеген авторлар 

«шеңбердің ұзындығы, дөңгелек ауданы, π саны, туынды, анықталған интеграл 

және т.б.шек дегенді білдіреді» деп насихаттайды. (Л.Ф. Пичурин)  

Туындының екінші анықтамасын шек ұғымын енгізбей беру көзделді.  

Шектер теориясына сүйенбей дифференциалдық мен интегралдық есептеу 

негіздерін меңгерту жолдарын В.А. Гусев, К.Г. Аракелян, В.Г. Болтянский т.с.с 

ғалымдар зерттеді, әрқайсысы өзінше қарастырды. Кәсіби математиктерді 

әдістеменің іргелі сұрақтарын елемеуі деп түсіндірді.  

Белгілі математиктер, физиктер мен педагогтардың еңбектерінде мектеп 

пен техникалық оқу орындарындағы математика курсында дәстүрлі шек арқылы 

туындының анықтамасын енгізу орын алды. А. Лебег өзінің «Шамаларды өлшеу 

туралы» атты еңбегінде шеңбердің ұзындығын шек арқылы анықтауды сынады. 

В. Нернст, Г. Лоренц, Я. Зельдович сияқты физиктер математикалық талдау 

бастамаларын құруды оның қолданыстағы сранысына орайластыруға шақырды. 

В.А. Рохлин еңбектерінде туындының анықтамасын шексіз қатаң түрде құру 

мүмкін екеніне көз жеткізуге тырысты. Жоғарғы оқу орындарында 

пайдаланылатын оқулық авторлары Л. Бернс, Л.Н. Слободецкий дәстүрлі 

таатаурын жолдан ауытқуға әрекеттенді. Сонымен математикалық талдау тек 

шектен басталады деген пікірдің сыңаржақтылығын жоғарғы оқу орындарында, 

мектеп, колледждердегі жұмыс тәжірибесі дәлелдеді деуге болады.  

2. Туынды дегеніміз жылдамдық. Анықтамада жаңа ұғымды енгізу үшін 

оның стандартты үлгісі(модель) қолданылады. Бұл тәсіл оқытк әдістемесінде 

бұрын да орын алған. Мысалы, нақты сан – кесіндінің нүктесі, вектор – 

параллель көшіру, тригонометриялық функциялар – бірқалыпты айналатын 

нүктенің координаталары т.с.с. Стандартты үлгіні таңдап алу оқушыларға 
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үйреншікті, әрі таныс болғандықтан жаңа ұғымды анықтауға өте ыңғайлы. Бар 

болу теоремасын қарастыру қажет болмайды, әрі қасиеттерді дәлелдеуді 

жеңілдетеді. Алайда туынды ұғымын бір ғана үлгіге теңеу дұрыс еместігін 

оқушыларға түсіндірген жөн. Өйткені туынды ұғымының мағынасы бірнешеу. 

Егер функция қозғалыс заңы (жол) деп интерпретацияланса, оның туындысы – 

жылдамдық болады. Туындының геометриялық мағынасы – жанаманың 

бұрыштық коэффициенті болады [1]. Бұл екі интерпретация кеңінен таралғанмен 

(Понтрягин) туындының кейбір қасиеттерін ашып көрсете алмайды.  

Математикалық талдаудың іргелі сұрақтарының бірі сыптығырлық идеясы 

(линеаризация) екені мәлім. Микроскоп арқылы функцияның графигін қарайтын 

болсақ түзудің кесіндісі сияқты болып көрінеді. Өте кішкентай аралықта 

функцияны сәйкес сызықтық функцияның аргументімен алмастыру 

дифференциалдық есептеудің басты басты есебі болып табылады. Осы есепті 

шешу үшін туынды қажет.  

Бұл жағдайда Лейбниц қарастырғандай алғашқы ұғым ретінде туынды емес 

дифференциал алынады. Туындыны енгізгенде бірінші орында локальды 

аппроксимация идеясы шығады(қателіктерді бағалау/ явные погрешности).  

Туындының физикадағы басты қоданысының бірі оның механикалық 

мағынасы жол-жылдамдық емес тығыздыққа байланысты. Мысалы, ұзындығына 

байланысты массаның туындысын есептеуге әкелетін жіңішке өзектің 

(стерженнің) тығызыдығын есептеу есебі. 

Бір-біріне ұқсамайтын интерпретациялардың(түсініктеме) көптігі әр түрлі 

қолданысқа көшетін абстрактілі математикалық үлгіні құруға мүмкіндік береді.  

Туындыны дәстүрлі енгізуде абстрактілі үлгіні құруға күш жұмсалады да, 

оның мазмұндық қолданыс идеяларының алуан түрлілігі ескерусіз қалады. Оның 

пайда болуының қайнар көздеріне ұғымның анықтамасын жақындатуға тырысу 

тұжырымдамалардың нақтылығын, анықтығын көмескіледі. Мектеп мұғалімдері 

де қарсылық білдірді. Дәстүрлі әдістеме бойынша сабақ беру, формальды курсты 

дәріптеу жеңілдік бергенмен нысаналық ұстанымдарды жүзеге асыруда маңызды 

емес.  

3. Туындының үшінші анықтамасы жұртшылыққа кеңінен таныс емес 

қарапайым аксиоматикалық сипатқа ие. Туындының аксиоматикалық тұрғыдан 

зерттеу тәжірибесі жеткіліксіз. Сипаттау үшін туынды қолданылатын 

шамалардың ортақ қасиеттері алынады. Қарапайым аксиоматикалық әдіс қазіргі 

заманғы жаратылыстану ғылыми ойлауды ұтымды бейнелейді. Біз жаңа 

объектіні (нысан) әр қырынан зерттейміз және оны анықтайтын, жаңа 

қасиеттерді дедуктивтік әдіспен қорытып шығаруға жол ашатын, басқа 

нысандармен байланысын орнататын қасиеттерін ғана таңдап аламыз. 

Аксиоматикалық әдістің басты кемшілігі оның абстрактілігі екені даусыз. Бұл 

әрине әдістің кемшілігі емес, осы әдісті пайдалану әдістемесінің кемшілігі.  

Анықтаманың үш тәсілі де әдебиет беттерінде жарық көрді, әр түрлі 

түрленімдері белгілі, сабақ беру тәжірибесінде қолданылады, алайда 

математикалық талдаудың барлық негізгі ұғымдары осылайша енгізу тәсілдеріне 

келе бермейді.  
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Анықтаманы енгізудің үш тәсілінің де өзіндік артықшылықтары мен 

кемшіліктері бар. Башмаковтың пікірі бойынша, математикалық талдаудың 

іргелі ұғымдарының анықтамасын келтірмей, математиканың негізгі ұғымдары 

сияқты енгізуді ұсынады. Мысалы, «туынды – жылдамдық», «туынды – 

жанаманың бұрыштық коэффициенті» сияқты тұжырымдардан гөрі, 

«жылдамдық – туынды», «жанаманың бұрыштық коэффициенті – туынды» деп 

алып, оның қасиеттерін анықтау қажеттілігін айта келе, оны жаңадан жасақтау 

өзекті әдістемелік мәселе деп есептейді. Нақты анықтамадан бас тарту 

математиканың мәні мен оның әдістерін бұрмаламайды, тәрбиелік маңызын 

жоғалтпайды деп санайды. Біріншіден, сөздер жиынтығынан құралған жаңа 

ұғымның анықтамасы сөздер арасындағы байланыстарды оқушы меңгере 

алмайды. Сондықтан формальды анықтамадан бірден бас тарту орынды деп 

есептейді. Екіншіден, математиканы оқыту мақсаттары үшін дедуктивтік әдістің 

рөлі тым асырылып айтылады. Оқушылар танысуға тиіс математикалық талдау 

бастамалары адам өмірінде аса зор маңызға ие жаңалық, ақыл-ойдың жасампаз 

жетістігі, сондықтан ол қисынды жаттығулар жасау алаңы емес. Математика – 

мазмұндық ғылым, оның әдістері тек қана силлогизмдер құру үшін ғана керек 

деген пікір қате. Үшіншіден, формальды анықтамадан бас тарта отырып, негізгі 

дәлелдеулерді математикалық әдістің басты күші ретінде қалдырған жөн. Көп 

жағдайда анықтаманың бар болуы кейбір дәлелдеулерден бас тартуға әкеледі, 

себебі оларды анықтамалардай жалпы беру мүмкін емес. Башмаков оқулықтарда 

теоремаларды дәлелдеусіз бермеу керек деп санайды. Барлық келтірілген 

маңызды тұжырымдар негізделуі тиіс. Негіздеме үшін қандай дәлелдер келтіруі 

тиіс деген сұрақ талқылауды қажет етеді. Дәлелдерді кеңейту, оның дәйектілігін 

көрнекі түрде сипаттау, өмірден алынған мысалдармен нығайту оның қуатты 

құралына айналуы қажет.  

Ол үшін мектептегі математика курысының бағдарламасын жаңаша құру 

керек.Оның алдына алдында кезек күттірмейтін екі мәселе тұр. 

1. Математикалық талдауды құрудың мүмкін болатын дедуктивтік 

жолдарын зерттеу, бұл сұрақ әдістемелік жағынан қызықты әрі маңызды. 

2. Математикалық талдау элементтерін мектептегі математика курсына 

енгізу мақсаттарын анқтылау, оның тәрбиелік, білім беру, дамыту сияқты сияқты 

басқа да білім беру мақсаттар мен міндеттерімен байланысын айқындау, жоғары 

сынып оқушыларына ғылыми ұғымдарды қалыптастыру психологиялық 

мүмкіндіктерін ажырату мәселелерін шешу үшін педагогикаға бетбұрыс жасау 

керек. 

Осы сұрақтарды шешудің мынадай жолдары ұсынылады: 

1. Мектепте оқытылатын функциялар класын саналы түрде азайту. 

Математикалық талдау оңай құрылатын функциялар жеткілікті, әсіресе бөлікті-

бірсарынды функциялар оқып үйренуге өте ыңғайлы. Бірсарынды 

функциялардың үзіліссіздігі мына қасиетке көрнекі түрде пара-пар. 

(эквивалентті) Барлық аралық мәндерді қабылдайды. Онда функцияның 

бірсарындылығы мен туындының таңбасы арасындағы байланысты дәлелдеу 

үшін Лагранж теоремасының қажеті шамалы. 
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2. Шекке көшуді қамтамасыз ететін аппроксимацияларды, бағалаулардың 

дәлдігін анықтау ƒ функциясы туындысының анықтамасын беруде оның 

өзгерісінің орташа жылдамдығын(функцияның өсімшесінің аргумент 

өсімшесіне қатынасы) қарастырады, сонан соң жаңа функцияны табу(туындыны) 

міндеті қойылады, ол орташа жылдадықты аппроксимациялайды. Осы сапалық 

деңгейде сәйкес әдістемелік өңдеумен, қажет болса аппроксимация 

сипаттамасын қарастыруға да болады.  

Мысалы, оқушыға түсінікті келесі бағалауды туындының анықтамасы 

ретінде алуға болады.  
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3. Үшінші жолы қарапайым аксиоматикалық әдісті жетілдіру. Нысанды 

қасиеттерінің жиынтығымен беру – қазіргі заманғы математиканың маңызды 

әдістерінің бірі. Блоктармен ойлау – заманға лайық инженерлік ғылымның 

ерекше сипаттамасы. Өзінің функционалдық маңызын қамтамасыз ету үшін 

туынды қалай берілуі тиіс, бұл математиктердің басты міндеті.  

Жалпы білім беру мақсаттары математикалық ұғымдарды 

қалыптастырудың ауқымды политехеинакалық жолын қарастыруды көздейді 

[2].. Егер кәсіби бағытқа бір ғана математикалық теорияны құру тән болса, 

жалпы білім беру әр түрлі көзқарастармен, әр ұғымның мүмкін болатын алуан 

түрлі қолданысымен таныстыруды талап етеді. Бір құбылысты әр түрлі жолмен 

түсіндірудің эквиваленттілігін немесе жалпы ұғымның әр түрлі 

интерпретаияларын формальды тұрғыдан ұғындыру біршама әдістемелік 

қиындықтар тудырады [3].  

Туынды анықтамасын бергенде арнайы теория ақырлы айырымдар 

теориясының көмегіне де жүгінуге болады. Өйткені ақырлы айырымдар идеясы 

туындыны ақырлы айырыммен алмастырып дифференциалдық теңдеулердің 

шешімін ақырлы айырым арқылы алгебралық теңдеулер жүйесін шешу арқылы 

табу. Енді ақырлы айырым ұғымына тоқталайық. 

Ақырлы айырымдар ұғымын келесі сызықты гиперболалық теңдеудің 

мысалында қарастырайық 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0,−∞ < 𝑥 < ∞  (2) 

 

Мұнда х – кеңістіктік айнымалы, 𝑡 - уақыт, ал 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 болып табылады. 

Бұл теңдеуді кітаптарда әр түрлі атайды: тасымал теңдеулері, конвекция 

(келісім) теңдеуі, адвекция теңдеуі деп атайды.  

Бізге (2) теңдеуін шешу керек болсын делік. Бұл теңдеудің шешімі жалғыз 

болуы үшін қандай да бір 0tt   уақытында  txuu ,  функциясын анықтауымыз 

қажет. Сонымен, қандай да бір 0t  уақытында 

 

 𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0(𝑥) , −∞ < 𝑥 < ∞  (3) 
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болсын. Бұл теңдеу (2) теңдеуі үшін бастапқы шарт деп аталады. Ал (2) және 

(3) математикалық есебі - бастапқы берілген есеп немесе Коши есебі деп 

аталады. 

Енді (2), (3) Коши есебін сандық шешімін табу үшін ақырлы – 

айырымдардың сұлбасын тұрғызуды қарастыралық. Сандық шешімнің 

аналитикалық шешімнен өзгешелігі, сандық шешім  tx,  жазықтығының қандай 

да бір дискреттік нүктелерінде табылады. Ох осінде келесі шексіз нүктелерді 

енгізейік 

  {0,±ℎ, ±2ℎ,… },  (4) 

 

Мұндағы ℎ - қандай – да бір берілген оң шама. Бұл нүктелер жиыны есептеу 

облысы немесе кеңістіктік тор деп аталады.(4) теңдеуіндегі 𝑥𝑗 = 𝑗ℎ, 𝑗 =

0,±1,±2,… нүктелер жиыны кеңістіктік тордың тораптары деп аталады. ℎ - 

шамасы кеңістік тордың қадамы деп аталады.  

(2) теңдеуінің шешімі арқылы 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 , мұндағы 𝑇 - берілген шама, , 0 <
𝑇 < ∞ аралығында ізделінсін. Ендеше (1.3) теңдеуіндегідей біз 𝑡 осінде де торды 

анықтауымызға болады: 

 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑁−1 < 𝑡𝑁 = 𝑇  (5) 

 

Егер келесі шарт орындалса, (4),(5) торлары бірқалыпты торлар деп 

аталады  

𝑥𝑗 = 𝑗ℎ, 𝑗 = 0,±1,±2,… , ; 𝑡𝑛 = 𝑛𝜏, 𝑛 = 0,… ,𝑁  

 

𝜏 =
𝑇

𝑁
 шамасы – уақыттық қадам деп аталады. 

Енді (𝑥, 𝑡) жазықтығында 𝐺ℎторын келесі түзулердің қилысатын 

нүктелердің жиыны ретінде еңгізсек, онда: 𝑥 = ±𝑗ℎ, 𝑗 = 0,1,… ;  𝑡 = 𝑛𝜏, 𝑛 =
0,1,… ,𝑁 болады.  

𝐺ℎторының түйінінде анықталған 𝑢𝑗
𝑛 = 𝑢(𝑥𝑗 , 𝑡𝑛) функциясы – торлық 

функция деп аталады. Біз теңдеуді ақырлы айырымдар әдісімен шешкенде (2) - 

(3) есебінің hG  торындағы  txuu ,  шешімінің мәндерінің келесі таблицасын 

табуымыз керек: 

 

{𝑢𝑗
𝑛 ≡ 𝑢(𝑥𝑗 , 𝑡𝑛), 𝑥𝑗 = 𝑗ℎ, 𝑗 = 0,±1,±2,… , ; 𝑡𝑛 = 𝑛𝜏, 𝑛 = 0,1,… ,𝑁}. 

 

Енді біз ақырлы айырымдар әдісі арқылы 𝑢𝑗
𝑛 элементін берілген кестеден 

қалай табуға болатындығын анықтаймыз. Ол үшін (2) дифференциялдық 

теңдеуінің жуық немесе аппроксимациясы болатын ақырлы – айырымдар 

сұлбасын тұрғызамыз. Ақырлы – айырымның аппроксимациясының дербес 

туындылардағы сұлбасын тұрғызудың негізгі тәсілі ол - Тейлор қатарына жіктеу. 

𝑢(𝑥) функциясы үшін Тейлор формуласы: 
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𝑢(𝑥 + ℎ) = 𝑢(𝑥) + ℎ𝑢′(𝑥) +
ℎ2

2!
𝑢′′(𝑥) +

ℎ3

6
𝑢′′′(𝜉1), 

𝑢(𝑥 − ℎ) = 𝑢(𝑥) − ℎ𝑢′(𝑥) +
ℎ2

2!
𝑢′′(𝑥) −

ℎ3

6
𝑢′′′(𝜉2),  

𝑢(𝑥 + ℎ) = 𝑢(𝑥) + ℎ𝑢′(𝑥) +
ℎ2

2
𝑢′′(𝜉3). 

 

Мұндағы 𝜉1 ∈ [𝑥, 𝑥 + ℎ], 𝜉2 ∈ [𝑥 − ℎ, 𝑥], 𝜉3 ∈ [𝑥, 𝑥 + ℎ] формуласынан: 

 

𝑢(𝑥 + ℎ) − 𝑢(𝑥 − ℎ)

2ℎ
= 𝑢′(𝑥) +

ℎ2

12
[𝑢′′′(𝜉1) + 𝑢

′′′(𝜉2)],  

 
𝑢(𝑥 + ℎ) − 𝑢(𝑥)

ℎ
= 𝑢′(𝑥) +

ℎ

2
𝑢′′(𝜉3),  

𝑢(𝑥) − 𝑢(𝑥 − ℎ)

ℎ
= 𝑢′(𝑥) −

ℎ

2
𝑢′′(𝜉4),  

 

Мұндағы 𝜉4 = 𝜖[𝑥 − ℎ, 𝑥] тең. Бұл алынған теңдіктердің сол жақтарын 

айырылған айырымдар немесе ақырлы айырымдар деп атайды. Бұл 

формулалардағы 𝑥 - ті 𝑡 - ға, ℎ - ты 𝜏- ға ауыстырсақ онда, Тейлор формуласы 

бойынша сәйкес 𝑢(𝑡 + 𝜏) , 𝑢(𝑡 − 𝜏) функцияларын қоюға болатынын көреміз. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ТАБИҒИ МАТЕРИАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ НЕГІЗІНДЕ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

 

Елімізде оқушыларды тәрбиелеуде, оларды еңбекке баулуда, өмірге 

бейімдеуде тың жолдарды, тиімді шығармашылық жұмыстарды іздестіру 

қажеттілігі бүгінгі күн тәртібінде тұрған негізгі мәселе. 

Дамыған елімізде ақпараттық және телекоммуникациялық технологияның 

қолданылуына байланысты жаңа технологиялық революция басталды. 
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Сондықтан адамдардың алдына жаңа функцияналдық талаптар қойыла бастады. 

Жұмыскер өндірістік міндеттерді жақсы атқарып қана қоймай, оған қосымша 

жобалай алуы, шешім қабылдай білуі және шығармашылық жұмыстарды да 

орындай білуі керек. Осы қасиеттер баланың жас кезеңнен қалыптасып, оқу және 

еңбек әрекеттерін орындау кездерінде әрі қарай дамиды. 

Оқушыларды еңбекке тәрбиелеу мәселесі Қазақстан Республикасында 

жалпы білім беретін мектептер білім мазмұнының тұжырымдамасында және 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері оқушыларының 

еңбекке окыту мен тәрбиелеу тұжырымдамасында орын тапқан [1].  

Қазіргі ғылым мен техниканың кең қанат жайған кезеңінде ғылыми-таным 

әдіснамасы өте зор маңызға ие. Білім ауқымы адам айтқысыз кеңейді, технология 

дамып, ақпаратты таңдай білу мәселесі алдыңғы қатарға шықты. Ендеше мұғалім 

алдында «Жаңа технологияны ғылыми негізде меңгеру және терең білімді, 

ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу» мәселесі тұр. Міне осы мәселені өз жұмысына арқау 

еткен мұғалімнің мақсаты мына төмендегідей болуы тиіс; 

- озық тәжірибелерді, түрлі педагогикалық әдістерді, жаңа педагогикалық 

технологияны ұтымды пайдаланудың соңғы нәтижелерін дамыту; 

- білімін жетілдіру негізінде оқушының жеке тұлға болуына ықпал ету; 

- оқушының маңызды мәселелерді өздері талдап, қорытындылауына жол 

ашу; 

- оқушы өзінің ғылыми-таным әдістерін саралай отырып, ойлауын дамыту 

және бүгінгі көзқарастың қалыптасуына негіз салу, т.б. 

Білім беру мақсаты, оның ұйымдастырушылық құрылымы, технологиялық 

жағынан жабдықталуы, оқыту әдістемесі қоғамның әлеуметтік сұранысынан 

туындайды.  

Педагогтар оқушылардың оқуға деген ынтасының және танымдық 

қызығушылықтарының дамуының төмендігін ескере отырып, оқытудың 

моделін, тиімді әдістері мен формаларын құрастыруға тырысуда. 

Оқушыларды техника мен технологияның даму бағыты, жаңа материалдар, 

еңбек және тұрмыс мәдениеті, өндірістік процестердің аутоматтандырылуы, 

компьютерлендірілуі мен экологияландыруымен қоса қазіргі өндірістің 

технологиялық процестерімен таныстыруға бағытталған «Технология» білім 

беру аймағы жалпы білім берудің міндетті компоненттері болып табылады.  

«Технология» оқу пәнінің жалпы мақсаты - жас ұрпақты әлеуметтік 

белсенділікке, өндіріс пен қоғамның арасындағы байланысын түсінуі, сонымен 

қатар қоршаған ортаға технологияның әсерін білу, технологиялық сауаттылығын 

қалыптастыра отырып, жауапкершілікке, тиянақтылыққа, қоғамның арасындағы 

байланысын түсінуге, сонымен қатар қоршаған ортаға технологияның әсерін 

білуге тәрбиелеу болып табылады. 

Еңбекке баулудың, тәрбиелеудің және оқушыларға кәсіптік бағдар беру 

жұмыстарының нәтижелілігі көбіне дұрыс ұйымдастырылған оқу-материалдық 

базаларға, оның бөлмелері мен шеберханаларға, олардың оқу кернекі 

құралдармен және оқу жабдықтармен, материалдармен, техникалық оқу 

құралдармен жабдықталу дәрежесіне байланысты болып келеді. 
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Әрбір тақырыпта қарастырылатын еңбек құралдары оқу процесінде 

төмендегідей функциялар атқарады: 

1. Жаңа сабақты түсіңдіруде оны пайдалану. 

2. Теория мен практиканы байланыстыруда және жаңа материалға 

байланысты практикалық сипаттағы ептіліктерді қалыптастыруда 

оларды қолдану. 

3. Жаратылыстану ғылымы пәндері циклі бойынша заңдар мен 

заңдылықтарды практикалық тұрғыда жүруіне көз жеткізетін құралдардың бар 

болуы. 

4. Теорияны практикада тексеру құралдары. 

5. Іскерлік пен дағдыны бекіту құралдары. 

6. Оқу материалдары мен практикалық дағдыларды тексеруде білім мен 

іскерлікті бақылау құралдары. 

7. Материалдарды өңдеудегі еңбек, технологиялық кұралдар. 

Мектеп шеберханаларында оқу процесін дұрыс ұйымдастырудың алғы 

шарттарының бірі материалдарға, жабдықтарға, аспаптарға деген қажеттілікті 

жоспарлау болып табылады. Бұл мәсслелер мектептің оқу-өндірістік ортасына 

байланысты болып табылады және ез кезегімен шешімдер қабылданады. Мектеп 

шеберханасында оқушыларға көптеген бұйымдарды жасатып үйретуге 

мүмкіншіліктер көп. Өйткені, ағаш материалдары ең қолайлы материалдардың 

бірі болып саналады. Сондықтан мектеп оқушыларына ағаш материалдарының 

барлық қасиеттерін толық түсіндіруге тура келеді. 

Ағаш - табиғатта өте жиі кездесетін өсімдіктердің бірі болғандықтан, адам 

өміріне тигізетін пайдасы көп, алар орны бөлек. Ағашты қолымызға таяқ қылып 

ұстаған күннен бастап, көптеген қасиеттерін меңгеріп, кеңінен пайдаландық. 

Олардың әрбір түрінде, қиынды — кесіндісінде өте әдемі табиғи көркем сурет 

бар екеніне көзіміз жетті. Қазіргі заман техникасы белгілі бір дәрежеде 

механикаландырылған және олар өңдеудің алуан түрлі технологиясын 

жетілдіруге мүмкіндік береді. Алайда бастапқы материал өзінің физикалық-

механикалық қасиеттері бойынша өзгермей қалып отырғандықтан, өңдеу 

жұмыстарының адамзат жасап шығарған тәсілдерін түбірімен өзгертуге 

техниканың мүмкіндігі жете қойған жоқ.[2] 

Ағашты өңдеу жұмыстарының тәсілдеріне ою мен нақыштама, мозайка 

мен күйдіру, оюлы безендіру жатады. 

Ою үшін бәрінен де жөке, үйеңкі, жаңғақ, шамшат, алмұрт, қайың, 

қандыағаш, емен ағаштары қолайлы. Жөке ағашы оюдың барлық түрлеріне 

ыңғайлы болып келеді. Тұтқыр, құрылымы бойынша талшықтары біртекті, 

жұмсақ, оны талшықтарының бойымен және көлденеңінен де оңай кесуге 

болады, іс жүзінде кез-келген тәсілмен өңдеуге көнеді. Қайың ағашы біртекті ақ 

түсті, жеткілікті дәрежеде қатты және серпімді болып келеді. Ірі суреттерді ою 

үшін емен ағашын қолданған дұрыс. 

Оқушылардың еңбегін үйымдастыруда өзін-өзі басқаруға орын берілсе, 

ұжымдық еңбектің тәрбиелік мәні нәтижелі болады. 
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Өзін-өзі басқаруда оқушылар бөлім жетекшілерінің тапсырмаларын 

орындайды. Олардың міндеті еңбек сапасын бақылау, бәсекелестікті 

ұйымдастыру, дайын өнімді қабылдау болып табылады. Мұнымен қатар олар 

еңбекке есеп жүргізеді, нәтижесін бағалайды. Бұл оқушылар арасындағы қарым-

қатынасты нығайтады. Олар өзара еңбекті тиімді ұйымдастыру, 

қиыншылықтарды жеңу туралы ойларымен бөліседі. Мектептегі ұжымдық 

еңбектің тәрбиелік жақтарын талдасақ, ол мынадай тарамдарға бөлінеді: 

- еңбек мақсатының ортақтығы; 

- оқушылардың өзін-өзі басқаруы мен ұстаз талабының үйлесімділігі; 

- міндеттерді жоспарлау және бөлу; 

- еңбек қорытындысын шығару; 

- ұжым алдында есеп беру, т.б. 

Мектеп оқушыларының еңбегін ұйымдастырудағы мәселелердің бірі -еңбек 

объектісін таңдау. Орынды таңдалып алынған еңбек объектілері оқушыларға өз 

еңбектерінің пайдалылығы мен керектігін түсінуге, сапалы да саналы еңбек етуге 

мүмкіндік береді. Қолданбалы қолөнер бейнелеу өнерімен өте тығыз 

байланысты. Мұғалім оқушыларды ынталандыру мақсатында бүййымды алдын 

ала дайындап алып көрсеткені жөн. Бейне үлгісі оқушыларға талпынуға, ізденуге 

мүмкіндік береді, егер жасалынатын бұйым оқушыларға көрсетілмей, тек эскиз 

ретінде тақтаға сызумен түсіндірілсе, ол балалардың ой-өрісін толық 

дамытпайды. Сәндік өнер заттарының өзі бейне бола алады. Сабақта сондай 

улгілерді балаларға таныстыру жоспарланылуы қажет. 

Оқушылардың жұмыс орындарының материалдық-техникалык базасын 

дайындау, өндірістік тазалық пен техникалық қауіпсіздікті сақтау Халық 

шеберлерінің тәжірибесіне сүйене отырып жасалынатын бұйымның 

түпнұсқасын өзгертпей, барынша көз тартарлық етіп әсемдеп жасауды үйретуге 

ұмтылу керек. 

Жұмысқа ынталандыру кезіндегі мүгалімнің басты міндеті - еңбек сабағын 

сауатты-ұйымдастыра білуі. Мүнда алдымен мыналарға көңіл бөлінуі тиіс: 

1. Сабақ басталмас бұрын бұйым жасауға керекті шикізаттарды алдын ала 

іріктеп, бөлу. 

2. Құрал-саймандарды жұмыс орындарына орналастыру. 

3. Бұйымның жасалған нақтылы дайын бейнесін оқушыларға көрсетуге 

дайындау. 

4. Жұмыстың технологиялық картасы үлгілерін оқу шеберханасының 

қабырғасына көрнекі жерге іліп қою. 

Негізгі технология бойынша істелініп болған жұмыстың келесі курделі түрі 

- сырт пішінін әшекеймен өрнектеу. Мұнда мұғалім әр оқушының икемділігін, 

ынтасын сезіне білуі шарт. 
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ПАРАМЕТРДЕН ТӘУЕЛДІ ИНТЕГРАЛДАР 

 

∫ 𝑓(𝑥, 𝑢) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 интегралын қарастырайық. Егер uϵ𝐷 әрбір мәнінде анықталған 

немесе меншіксіз мағынада интеграл бар болса, онда интегралдың мәні белгісіз 

𝑢-дан тәуелді функция болады, яғни 

  𝜑(𝑢) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑢) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
  (1) 

Мысалы, 𝑓(𝑥, 𝑢) = 𝑒𝑢𝑥 ∃ ⇒ ∫ 𝑒𝑢𝑥
1

0
𝑑𝑥 =  

1

𝑢
(𝑒𝑢 − 1), 𝑢 ≠ 0, ал 𝑢 = 0 

∫ 𝑒𝑢𝑥
1

0
𝑑𝑥 = 1  ∃ .  

Олай болса (1) функция ∀ 𝑢𝜖ℐ = (−∞;∞) анықталған және  

𝜑(𝑢) = {
 1 , 𝑢 = 0 ,

1

𝑢
(𝑒𝑢 − 1), 𝑢 ≠ 0

 

Функция 𝜑(𝑢) бас нүктеде үзіліссіз, себебі lim
𝑢→0

𝜑(𝑢) = lim
𝑢→0

1

𝑢
(𝑒𝑢 −−1)  =

1 =  𝜑(0). Сол себепті ℐ–сан осінде 𝜑(𝑢) үзіліссіз ∃. Мысалда 𝜑(𝑢) функциясы 

өте оңай табылды, себебі элементар 𝑒𝑢𝑥 функциясының алғашқысы да ∀𝑢𝜖 ℐ ∃ 

элементар функция . 

Әдетте (1) теңдіктің оң жағын параметрден тәуелді интеграл деп айтады, 

параметрдің рөлін 𝑢 атқарып тұр. 

Ал 𝑢–дың кейбір мәндерінде интегралдың шамасы элементарлық функция 

болмаса, онда жоғарыдағы 𝜑(𝑢) -ды тапқан жолымыз жарамсыз болады да, 

басқандай тәсілге жүгінуге тура келеді. Интеграл бірнеше параметрлерден де 

тәуелді бола беруі мүмкін, біз негізінен бір параметрлі интералдарды 

қарастырамыз. 

 Басқаша айтқанда, (1) арқылы пайда болған 𝜑(𝑢) функциясының 

үзіліссіздігі, дифференциалданатындығы немесе интегралданатындығы,т.с.с. 

қасиеттері толық зерттелген: 

1)Егер f(x,u) тік төртбұрышта үзіліссіз болса, онда 

а) 𝜑(𝑢) – үзіліссіз; 

б)∫ 𝜑(𝑢)𝑑𝑢 =  ∫ {∫ 𝑓(𝑥, 𝑢) 𝑑𝑥
𝑏

𝑎
} 𝑑𝑢 =

𝑑

𝑐

𝑑

𝑐
 ∫ 𝑑𝑥 ∫ 𝑓(𝑥, 𝑢)𝑑𝑢

𝑑

𝑐

𝑏

𝑎
 (2) 

2)Егер 𝑓𝑢
′ (x,u) жоғарыдағы тік тіктөртбұрышта үзіліссіз болса, онда 𝜑(𝑢) 

дифференциалданатын функция, яғни 𝜑 ′(𝑢) =
𝑑

𝑑𝑢
∫ 𝑓(𝑥, 𝑢)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑎
∫ 𝑓′𝑢(𝑥, 𝑢)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 

(әдетте осы қасиетті оқулықтарда Лейбниц ережесі деп атайды) 

(1) интегралдың шектері айнымалы немесе шексіздіктер болса да жоғары- 

дағы қасиеттер орын ала береді. 
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Енді нақты мысалдарға тоқталайық: 

1-мысал. 𝑓(𝑥, 𝑢) = cos𝑢𝑥 функциясы 𝓍𝒪𝓊 жазықтығында үзіліссіз, онда 

∀𝑢 ≠ 0 ∃⇒ 𝜑(𝑢) = ∫ cos 𝑢𝑥
1

0
𝑑𝑥 =

sin𝑢

𝑢
 , ал 𝑢 = 0 ∃⇒ 𝜑(0) = ∫ 𝑑𝑥 = 1

1

0
.  

Сол себепті lim
𝑢→0

sin𝑢

𝑢
= lim
𝑢→0

𝜑(𝑢) =  𝜑(0) = 1 ∃ , біз бірінші тамаша шектің 

басқа жолмен орынды болатынына көз жеткіздік.  

2-мысал. 𝑓(𝑥, 𝑢)=𝑢𝑥 болса ⇒ 𝜑(𝑢) = ∫ 𝑢𝑥𝑑𝑥 =
1

ln𝑢
(𝑢𝑏−𝑢𝑎)

𝑏

𝑎
 , онда 

∫ 𝜑(𝑢)𝑑𝑢 =  ∫
1

ln𝑢
(𝑢𝑏−𝑢𝑎)𝑑𝑢

1

0

1

0
. 

Интеграл астындағы функцияның алғашқысы элементарлық емес функция, 

оны таба алмаймыз. Дегенмен, (2) теңдікті ескеріп, қайталанған интегралда 

айнымалылардың орнын ауыстыруға болады. Сонымен,  

∫ 𝜑(𝑢)𝑑𝑢 =  ∫ 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

1

0
∫ 𝑢𝑥
1

0
𝑑𝑢 = ∫

𝑢𝑥+1

𝑥+1
|
1
0
𝑑𝑥

𝑏

𝑎
= ∫

𝑑𝑥

𝑥+1

𝑏

𝑎
= ln

𝑏+1

𝑎+1
,сондықтан 

∫
𝑢𝑏−𝑢𝑎

ln 𝑢
𝑑𝑢 = 

1

0
ln
𝑏+1

𝑎+1
. 

Енді Лейбниц ережесін төмендегі мысалға қолданайық.  

3-мысал:∫
1

tg 𝑥

𝜋

2
0

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑢𝑡𝑔𝑥)𝑑𝑥 =  𝜑(𝑢) =?  

𝜑′(𝑢) = ∫
𝑑𝑥

1+𝑢2𝑡𝑔2𝑥

𝜋

2
0

= |𝑡 = 𝑡𝑔𝑥| = ∫
𝑑𝑡

(1+𝑡2)(1+𝑢2𝑡2)

+∞

0
 ; 

 

Егер 𝑢 > 0 және 𝑢 ≠ 1 ∃ интеграл астындағы функцияны элементарлық 

бөлшектерге жіктеп  𝜑′(𝑢) =
𝜋

2(1+𝑢)
 ∃ ⇒ 𝜑(𝑢) =

𝜋

2
ln(1 + 𝑢) + 𝐶 . 𝜑(𝑢) үзіліссіз 

функция, онда пайда болған теңдік 𝑢 = 0 және 𝑢 = 1 үшін де орынды, тұрақты 

C-ны табайық. Егер 𝑢 = 0 ∃ ⇒ 𝜑(0) = ∫
1

tg 𝑥

𝜋

2
0

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(0 ∙ 𝑡𝑔𝑥)𝑑𝑥 = 0 ⇒ 𝜑(0) = =

 0 =
𝜋

2
ln 1 + 𝐶 ⇒ 𝐶 = 0 ⇒ 𝜑(𝑢) =

𝜋

2
ln(1 + 𝑢) . Есептің шарты бойынша  

 𝜑(−𝑢) = −𝜑(𝑢) ∃⇒ 𝜑(−𝑢) = −
𝜋

2
ln(1 + |𝑢|) . 

Ең соңында ∀ 𝑢𝜖ℐ ⇒ 𝜑(𝑢) =
𝜋

2
𝑠𝑔𝑛𝑢 ln( 1 + |𝑢|) , мұндағы 

 𝑠𝑔𝑛𝑢 = 1, егер 𝑢 > 0, 0, егер 𝑢 = 0,−1, егер 𝑢 < 0 
1878 жылы Кронекер енгізген «сигнум-таңба» деген латын сөзінен туған 

функция. 

4-мысал: ℐ = ∫
sin 𝑥

𝑥

∞

0
𝑑𝑥 – элементарлық функциялар класында алынбайтын 

интегралды, параметрден тәуелді интеграл арқылы қалай алынатынына тоқ-

талайық. 

Меншіксіз интегралдар теориясынан интеграл жинақты ,бірақ та шартты 

екені белгілі. ℐ табу үшін төмендегі ℐ(𝑢) = ∫ 𝑒−𝑢𝑥
sin 𝑥

𝑥

∞

0
𝑑𝑥 , 𝑓(𝑥, 𝑢)=𝑒−𝑢𝑥

sin 𝑥

𝑥
, 

𝑓(0, 𝑢)=1 интегралын қарастырайық.  
𝑓(𝑥, 𝑢), 𝑓u′(x,u) =−𝑒−𝑢𝑥 sin 𝑥 функциялары x> 0, 0 ≤ 𝑢 ≤ 𝑑 жолақта 

үзіліссіз. 
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Егер 𝑢 ≥ 𝜀 > 0 ∃ ⇒ ∫ 𝑒−𝑢𝑥 sin 𝑥
∞

0
𝑑𝑥 интегралы бірқалыпты жинақты, онда 

Лейбниц ережесінен ℐ′(𝑢) = −∫ 𝑒−𝑢𝑥
sin 𝑥

𝑥

∞

0
𝑑𝑥 =

−1

1+𝑢2
  , ал ℐ(∞) = 0 ∃  

 ℐ(𝑢) = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑢 + 𝐶 ⇒ 0 = −
𝜋

2
+ 𝐶 , 𝐶 =

𝜋

2
 

Сондықтан ℐ(𝑢) =
𝜋

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑢. Бастапқы ℐ интегралын табу үшін 𝑢 ⟶ 0 ⇒

ℐ = ∫
sin 𝑥

𝑥

∞

0
𝑑𝑥 =

𝜋

2
.  

∀𝑎 ∈ ℐ үшін ℐ(𝑎) = ∫
sin𝑎𝑥

𝑥

∞

0
𝑑𝑥 =

𝜋

2
𝑠𝑔𝑛𝑎 болатыны 𝒶𝓍 = 𝓏 айнымалысын 

енгізу арқылы шығады.  

5-мысал ℐ = ∫ 𝑒−𝑥
2∞

0
𝑑𝑥 -Эйлер -Пуассон интегралын есептейік.  

Интеграл астындағы 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥
2
 функциясының алғашқысы жоқ, сол 

себепті ℐ интегралы алынбайтын интегралдар санатына жатады. Бұл 

интегралдың маңызы өте зор, ол ықтималдықтар теориясында, диффузияда және 

статистикалық физикада кеңінен қолданылады. Енді осы интегралдың 

эквивалентті бірнеше жолмен есептеулерін келтірейік : 

а) ℐ = ∫ 𝑒−𝑥
2+∞

0
𝑑𝑥 =∫ lim

𝑛→∞

+∞

0
(1 +

𝑥2

𝑛
)−𝑛 𝑑𝑥  шамасын табайық. 

Екінші тамаша шектің анықтамасы бойынша 𝑒 = lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)
𝑛
⇒ 𝑒𝛼 =

= lim
𝑛→∞

(1 +
𝛼

𝑛
)
𝑛
⇒ 𝑒−𝛼 = lim

𝑛→∞
(1 +

𝛼

𝑛
)
−𝑛
⇒ 𝑒−𝑥

2
= lim
𝑛→∞

(1 +
𝑥2

𝑛
)
−𝑛

=

= lim
𝑛→∞

1

(1+
𝑥2

𝑛
)
𝑛 , ∀𝑛 ∈ 𝑁 (1 +

𝑥2

𝑛
)
𝑛

≥ 1 + 𝑥2 (Ньютон биномы бойынша).Онда 

𝑓(𝑥, 𝑛) =
1

(1+
𝑥2

𝑛
)
𝑛 ≤

1

1+𝑥2
= 𝐹(𝑥) ,ал ∫ 𝐹(𝑥)

∞

0
𝑑𝑥 = ∫

𝑑𝑥 

1+𝑥2
=

∞

0

𝜋

2
  және 𝑓(𝑥, 𝑛) ∀ (0, 𝑏) интервалында 𝑒−𝑥

2
 функциясына бірқалыпты жинақты 

болғандықтан шек пен интеграл таңбаларының коммутативтік қасиеті орын 

алады, яғни ∫ lim
𝑛→∞

+∞

0
(1 +

𝑥2

𝑛
)
−𝑛

𝑑𝑥 = lim
𝑛→∞

∫
𝑑𝑥

(1+
𝑥2

𝑛
)
𝑛

+∞

0
 𝑥 = √𝑛 𝑐𝑡𝑔𝑧  

ауыстырмасын және белгілі A2k=∫ sin2𝑛 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
0

=
(2𝑘−1)‼

(2𝑘)‼

𝜋

2
 интегралды қолданып 

∫
𝑑𝑥

(1+
𝑥2

𝑛
)
𝑛 = 

+∞

0
 = √𝑛 ∫ sin2𝑛−2 𝑧 𝑑𝑧 =

𝜋

2
0 √𝑛

(2𝑛−3)‼

(2𝑛−2)‼

𝜋

2
; 

Валлис формуласынан lim
𝑛→∞

[
(2𝑛)‼

(2𝑛−1)‼
]

1

2𝑛+1
=
𝜋

2
, сол себепті 

(2𝑛−3)‼

(2𝑛−2)‼
√2𝑛

𝑛→∞
→   √

2

𝜋
 ∃, ең соңында ∫ 𝑒−𝑥

2+∞

0
𝑑𝑥 =

√𝜋

2
 Эйлер-Пуассон интегралы 

1

2
√𝜋 санына 

жинақталатынын көреміз ( 𝑒−𝑥
2
 функциясының алғашқысы болмасада шектер 

теориясын және бірқалыпты жинақты қасиеттерін пайдаланып, меншіксіз 

интегралдың жинақталатынына көз жеткіздік.  

𝓍 = 𝑢𝓉 (u>0) ауыстырмасын жасайық. ℐ = ∫ 𝑒−𝑥
2∞

0
𝑑𝑥 =𝑢 ∫ 𝑒−𝑢

2𝑡2∞

0
𝑑𝑡  
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Екі жағында 𝑒−𝑢
2
 көбейтіп, 𝑢 бойынша интегралдайық. 

ℐ ∫ 𝑒−𝑢
2

∞

0

𝑑𝑢 = ℐ2 = ∫ [𝑢𝑒−𝑢
2
∫ 𝑒−𝑢

2𝑡2𝑑𝑡

∞

0

] 𝑑𝑢 = ∫ 𝑑𝑢∫ 𝑒−𝑢
2(1+𝑡2)𝑢𝑑𝑡 =

∞

0

∞

0

∞

0

 

= ∫ 𝑑𝑡∫ 𝑒−𝑢
2(1+𝑡2)𝑢𝑑𝑢

∞

0

∞

0

=
1

2
∫

𝑑𝑡

1 + 𝑡2
=
𝜋

4

∞

0

⇒ ℐ =
√𝜋

2
 ; 

в) D-деп I-ширекте жатқан , DR ={(𝑥, 𝑦): 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 𝑅2 𝑥 > 0, 𝑦 > 0} онда 

жатқан дөңгелектің 
1

4
 белгілейік. 

∬ 𝑒−(𝑥
2+𝑦2)𝑑𝑥𝑑𝑦 = lim

𝑅→∞
∬ 𝑒−(𝑥

2+𝑦2)𝑑𝑥𝑑𝑦
 

(𝐷𝑅)
 = |

полярлық 
координаттарға

көшсек
| =

 

(𝐷)
  

 

 = lim
𝑅→∞

∫𝑑𝜑∫𝜌𝑒−𝜌
2
𝑑𝜌 =

𝑅

0

𝜋
2

0

 
1

2
lim
𝑅→∞

∫𝑑𝜑∫ 𝑒−𝜌
2
𝑑𝜌2 =

1

2

𝑅

0

𝜋
2

0

lim
𝑅→∞

(1 − 𝑒−𝑅
2
)
𝜋

2
=
𝜋

4
⇒ 

∬𝑒−(𝑥
2+𝑦2)𝑑𝑥𝑑𝑦

 

(𝐷)

= ∫ 𝑒−𝑥
2
𝑑𝑥

∞

0

∫ 𝑒−𝑦
2
𝑑𝑦 =

∞

0

(∫ 𝑒−𝑥
2
𝑑𝑥

∞

0

)

2

=
𝜋

4
⇒ ℐ =

√𝜋

2
 

 

г) Енді 𝑧 = 𝑥 + і𝑦 = 𝓇𝑒 і𝛼, комплекс айнымалы болсын ,онда 𝑓(𝑧) = 𝑒−𝑧
2
– 

бүкіл комплекс жазықтықта аналитикалық, яғни бүтін функция болып табылады. 

Кошидың фундаментальды теоремасы бойынша ∀𝛾 контуры үшін центрлік 

бұрышы φ≤
𝜋

4
 болатын төмендегі секторды алайық.  

   
қатынасын аламыз. Нақты және жорамал бөліктерін айырсақ 

∫ е−𝑥
2 cos 2𝜑 cos(𝑥2 sin 2𝜑) 𝑑𝑥

∞

0
=
1

2
√𝜋 cos𝜑 

∫ е−𝑥
2 cos2𝜑 sin(𝑥2 sin 2𝜑) 𝑑𝑥

∞

0
=
1

2
√𝜋 sin𝜑. Дербес жағдайда, φ=

𝜋

4
 деп 

ұйғарсақ жарықтың дифракциясында кеңінен қолданатын алынбайтын 

∫ sin 𝑥2𝑑𝑥 = = ∫ cos 𝑥2 =
+∞

0

+∞

0

1

2
√
𝜋

2
 Френель интегралдарының мәнін табамыз. 

 r𝑒 і𝛼 

O R 

φ 

Контурлық интегралды үш интегралға айырып 

(радиустар және доға бойынша), доға 

бойынша 𝓇→∞ қисық сызықты интегралдың 

нольге ұмтылатынын ,ал радиустар бойынша  

∫ е−𝑥
2 cos 2𝜑[cos(𝑥2 sin 2𝜑) −

∞

0

−𝑖 sin(𝑥2 sin 2𝜑)] 𝑑𝑥  =
1

2
√𝜋 𝑒−𝑖𝜑  
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Осындай тәсілмен элементарлық функциялар класында алғашқы 

функциясы жоқ классикалық болып кеткен Лаплас, Фруллани т.б. 

интегралдардың да мәндерін келтіруге болады.  
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ӘОЖ 51:373 

БАТТАЛОВА А.Т, АЛИМБЕКОВА Н.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА АЯСЫНДА «МАТЕМАТИКА» ПӘНІН 

ОҚЫТУДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕР 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан жолы – 

2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында «Орта білім 

жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 

мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек деді. Қазіргі таңда қазақ тілі-

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

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

жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану заман талабы 

болып отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. 

Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып 

отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді 

қағидатпен берілуі. Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды 

бағалау жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі 

алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. 

Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы 

бағалау және жиынтық бағалау. Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, 

Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде 
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пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін 

дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан 

қалған бес балдық бағалау жүйесі жойылады. Қалыптастырушы бағалау 

күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және 

тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз 

жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты 

қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан бұрын оқу үдерісін түзетіп 

отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін 

(тоқсан, оқу жылы) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында 

балл және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық 

бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. Бағдарлама оқушының төрт 

тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге 

бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» 

орналастырылған және бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына 

бірнеше рет қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік мақсат та 

күрделене түседі. 

  Мектеп түлектері қазақ, орыс, ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту 

нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең 

талдау машығын игеру болуға тиіс», - деп білім беру жүйесіне жаңа міндеттер 

қойған болатын. 

Жаңартылған жалпы білім беру бағдарламаларында оқушылардың бойында 

қалыптастыру қажет келесі құндылықтар мен дағдылар анықталған (1-кесте): 

   
Құндылықтар Дағдылар 

-шығармашылық және сын тұрғысынан 

ойлау; 

 - қарым-қатынас жасау қабілеті; 

 - өзгелердің мәдениетіне және 

көзқарастарына құрметпен қарау; 

 - жауапкершілік; 

 - денсаулық, достық және айналадағыларға 

қамқорлық көрсету; 

 - өмір бойы оқуға дайын болу 

- сын тұрғысынан ойлау; 

 - білімді шығармашылық тұрғыда қолдана 

білу қабілеті;  

- проблемаларды шешу қабілеті;  

- ғылыми-зерттеу дағдылары; 

 - қарым-қатынас дағдылары (тілдік 

дағдыларды қоса алғанда); 

 - жеке және топпен жұмыс істей білу 

қабілеті; 

 - АКТ саласындағы дағдылар 

 

Бұл жүйе оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын игеру және 

қолдану мүмкіндіктерін, мәселен, математикалық білімін тәжірибеде қолдану 

және математикалық ойлауын дамыту немесе оқылым барысында мәтінді талдау 

және бағалау сияқты мүмкіндіктерді қамтамасыз ету үшін таңдаулы болып 

табылады. 

Білім беру елдердің бәсекелестікке қабілетті қалыптастырып, іске асыруды 

және ауқымды халықаралық тәжірибемен өзара әрекеттесуді көздейді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы мен бағалау жүйесін енгізу аталған 

міндеттерді шешу үшін қабылданған шаралардың бірі болып табылады. 

«Математика» пәні бойынша оқу бағдарламасы осы үдерістің құрамдас бөлігі 

болып табылады. Математикалық білім негізгі орта және жалпы орта білім 
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беретін мектеп бағдарламасында жетекші орын алады, бұл математиканың 

практикалық маңызымен, адамның қалыптасуы мен ойлауындағы 

мүмкіндіктермен, қоршаған әлемді танудағы ғылыми әдістер туралы түсінікті 

қалыптастырумен айқындалады. Мектепте математиканы оқыту оқушылардың 

жаратылыстану-ғылыми пәндерді меңгеру үшін қажетті математикалық білім 

мен дағдылардың негіздерін игеруіне септігін тигізіп, оқушылардың 

алгоритмдік, логикалық және сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамытуға 

мүмкіндік береді. Математиканы оқу барысында оқушыларда индукция және 

дедукция, жалпылау және нақтылау, анализ және синтез, жіктеу және 

жүйелендіру сияқты ойлау үдерістері дамиды. Математикалық пайымдау мен 

оларды құру ережесі олардың зерттеу жұмысын жүргізуіне мүмкіндік береді, 

пікірлерді тұжырымдауға, негіздеуге және дәлелдеуге дағдыландырады. 

Математикалық білім адамның жалпы адамзат мәдениетін қалыптастыруға 

өзіндік үлесін қосады. 

  Оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз етуде 

мұғалімдердің қолданатын оқыту тәсілдері (яғни, педагогикалық әдістемелер) 

маңызды.. Мұғалімдер пайдаланатын әді-стәсілдер оқудың тиімділігіне елеулі 

әсерін тигізеді. Педагогикалық әдістемелерді жетілдірмей тұрып, білім беру 

бағдарламасын өзгерту, білім беру стандарттарына қатысты реформалау 

шараларының мүмкіндіктері мен нәтижелілігін төмендетеді. . «Математика» 

пәні аясындағы педагогикалық тәсілдер белсенді оқуды көздейтін сындарлы 

оқуға негізделеді. . Сындарлы оқыту тәсілдері білім берудің «дәстүрлі» 

әдістерімен салыстырғанда, оқыту кезінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді . Сындарлы оқыту тәсілдері оқушылардың алдыңғы 

білімдерімен ұштастыра отырып, жаңа білім алуы туралы тұжырымдамаға 

негізделген.Бұл тәсіл аясында оқушылар оқу үдерісіне белсенді атсалысады, сол 

арқылы өздері үшін оқудың маңызын өздері анықтайды. Бұл мұғалім селқос қана 

тыңдап отырған оқушыларға өтіліп жатқан тақырыпты хабарлағанға қарағанда, 

анағұрлым қуатты құрал болып табылады. 

 Математиканы оқытуда қолданылатын педагогикалық тәсілдердің басым 

бөлігі зерттеуге негізделген оқу әдіс-тәсілдерінен тұрады Мұғалімнің рөлі 

оқушылардың белсенділігін арттыруға ықпал ету мақсатында оқытудың 

заманауи әдіс-тәсілдерін тиімді қолдануда болып табылады. «Математика» пәнін 

оқытуда оқушылардың ойлау және зерттеу дағдыларын қалыптастырып, дамыту 

үшін әртүрлі оқыту стратегиялары қолданылады. Математиканы оқытуда 

қолданылатын педагогикалық тәсілдер:  

 проблемалық оқыту;  

 құндылықтарға бағдарланған тәсіл;  

 жеке тұлғаға бағдарланған тәсіл;  

 белсенді оқу әдіс-тәсілдері; 

 саралап оқыту; 

 топпен жұмыс жүргізу түрлері;  

 өзара оқыту (сынып ішінде және сыныптар арасында); 
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 тәжірибелік және шығармашылық жұмыстар (түрлі геометриялық 

модельдердің конструкторы сияқты материалдармен жұмыс істеу);  

 ішінара ізденіс әдісі (іздеуді, қосымша материал қолдануды қажет ететін 

есептерді шешу әдісі); 

 зерттеу әдісі (мен не білемін, нені білгім келеді, неге үйрендім); - 

оқушылардың оқу жетістігіне жүйелі мониторинг жасау;  

 ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану, 

математиканы оқытуда АКТ қолдану төмендегідей көрініс табады: 

 жобалау қызметтері, зерттеу есептерін шешу, тапсырмаларды құрастыру, 

ақпараттар мен пікірлер алмасу (стандартты емес есептер, жобалар, «апта есебі») 

үшін сайттарды (блогтарды) құру;  

 математикалық тапсырманы (геометриялық фигураларды құрастыру 

және тағы басқа.) орындау барысы туралы бейнекөрініс жасау; 

 арнайы бағдарламалардың көмегімен бағалау тапсырмаларын құрастыру; 

- графиктерді, геометриялық сызбаларды оқушылардың өз бетінше орындауы;  

 оқушылардың ақпаратты іздеу және таңдаумен, деректер мен құбылыстар 

арасындағы байланыс пен айырмашылықты салыстыру және орнатумен 

байланысты жұмыстарды өз бетінше орындау дағдыларын дамыту;  

 математиканың әртүрлі тарауларын оқу барысында көрнекілікті 

қамтамасыз ету (мысалы, геометрияны оқуда 1C математикалық конструктор, 

GeoGebra программалық қамтамасыз етуді қолдану);  

 түрлі қосымшалардың көмегімен оқушылардың математикалық 

модельдеу дағдыларын жетілдіру (мысалы, Excel, Acces қолданбалы 

бағдарламалар); 

 оқушылардың өз бетінше білімін жетілдіру дағдыларын дамытуға ықпал 

ететін электрондық ресурстарды қолданып оқыту;  

 интернет-олимпиадаларға немесе қашықтықтан өткізілетін 

олимпиадаларға қатысу арқылы оқушылардың математикалық қабілеттері мен 

шығармашылық белсенділігін дамыту;  

 - өзекті тақырыптар бойынша мектептен тыс диалогті жалғастыруға 

мүмкіндік беретін онлайн режимінде немесе форумға қатысу арқылы 

математикалық дағдылар мен математикалық тілді дамыту. 

 «Математика» пәні бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасы 

оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа өтуі кезінде білімі мен дағдылары 

қайталанып, пысықталып отыратын спиральді білім беру бағдарламасы моделіне 

негізделген. Оқу бағдарламасындағы бірқатар оқу мақсаттарына жету үшін 

оқушылардың белгілі бір проблемалық мәселелерді тәжірибе жүзінде анықтау 

және зерттеу үшін бұрын алған білімдерін қолдануы талап етіледі. Оқушылар 

сыныптан сыныпқа ауысқан сайын, тақырыптың немесе проблемалық 

мәселелердің күрделілігі арта түседі.Проблемаларды шешу тәсілі математиканы 

оқытудағы негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады: проблемалық оқыту сандар, 

алгебра, геометрия, әсіресе математикалық модельдеу бөлімдерін оқытуда 

қолданылатын негізгі тәсілдердің бірі болып табылады. Проблемаларды шешу 

қабілеті оқушылардың ғылыми танымдық ойлауды үйренуіне мүмкіндік береді. 
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Олардың алдында кішірейтілген үлгідегі танымдық үдеріс көрініс табады, оның 

логикалық құрылымы: мәселені қою – болжамдар жасау – оның эксперименттік 

жолмен тексерілуі – қорытындылар (немесе жаңа проблема). Оқушылар ғылыми 

білімнің қандай жолмен игерілетінін көріп, дүниенің танымдық сипатына көз 

жеткізеді.  

Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған 

байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру 

және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық 

дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму 

бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр 

болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен 

білім беру-бүгінгі күннің басты талабы. .  

Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен 

және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім 

керек.Сондықтан қазіргі біздің негізгі мақсатымыз білімді де білікті, тың 

серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен көріне алатын өз ісінің 

маманы болу. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де 

табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін 

терең түсіндім. Біз, болашақ мұғалімдер, оқушылар үшін қандай да бір пән 

бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін 

қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға 

болуымыз керек. Жаңа заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен қарым-

қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және 

шығармашыл шешім қабылдай алуын талап етіп отыр. «Мұғалім көп әдісті 

білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы 

керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру 

мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары 

жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті 

сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр түрлі 

деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми 

жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың 

пәнге қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы 

іздену,зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну -өмір талабы.  

 Қорыта айтқанда, жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан 

ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 

тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 

бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді.  
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Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, 

ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады.  

 Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол 

өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы 

қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы 

отырмыз. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан  

  

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ  

ІС-ІРЕКЕТІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

  

Қазіргі уақыттың негізгі талаптарының бірі – білімді әлемнің бүтіндей 

бейнесін қабылдай алатын, логикалық ойлауы дамыған жаңаша, тәуелсіз ойлай 

алатын шығармашыл адамға айналдыру. Мектептегі оқыту үрдісінің негізгі 

мақсаттары – баланың білімді игеру кезінде ойлау қабілетін қалыптастыру, сол 

арқылы таным әрекетін белсендіріп, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеу. 

Оқытудың мақсаты оқушыларға білім беру ғана емес, сонымен бірге олардың 

ойлау қабілетін дамыту және белсендіру оқушылардың білімді, дағдыны меңгеру 

үшін, болашақта танымдық және тәжірибелік іс-әрекетке оқушыларды дайындау 

қажетті шарт болып табылады. Ойлау дегеніміз – ақиқат дүниені өзара барлық 

байланыс қатынастарымен сәулелендіретін, миымызда жалпылай және жанама 

түрде сөз арқылы бейнеленетін процесс. Балалардың ойлауын дамыту туралы 

М.Жұмабаевтың сөзімен алсақ: «Ойлау жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас 

балаға ойлау тым ауыр, сондықтан басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы 

берілген тапсырмалар, суреттер баланың жанына дұрыс әсер ететіндей, 

оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, құштарлығы болуы керек» [1]. 
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Оқу материалын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей жас ерекшеліктерін 

ескере ұйымдастырса ғана, оның ойлау қабілетінің дамуына мүмкіндік туады. 

Сондықтан да мұғалім балаларды үнемі ойланып оқуға бағыттауы тиіс, бұған оқу 

үрдісін жүйелі ұйымдастыру, сабақта бала логикасын дұрыс дамыта алатын 

мүмкіндіктерді мол пайдалану арқылы жетуге болады. 

Дұрыс ойлаудың формалары мен заңдары туралы ғылым логика деп, ал ой 

қорытындыларының обьектив пікірлерге негізделетін процесі логикалық ойлау 

деп аталады. 

Логикалық ойлаудың ерекшелігі – қорытындылардың қисындылығында, 

олардың шындыққа сай келуінде. Логикаға түскен құбылыс түсіндіріледі, 

себептері мен салдарлары қатесіз анықталады. Ұғымдар арасындағы 

байланыстар мен қатынастар логикалық ойлау жолымен ашылады. Бұл 

байланыстар мен қатынастардың дұрыстығын теріске шығаруға болмайтыны 

пікірлерде көрсетіледі. 

Психолог-ғалымдар: Н.Н.Поспелов, Ю.А.Петров, А.Н.Леонтьев, 

«логикалық ойлау» ұғымына нақты анықтама берген. Олардың пікірінше 

«логикалық ойлау» дегеніміз логика заңдылықтарын пайдалана отырып ой-

пікірлерді, тұжырымдарды қолдануға негізделген ойлаудың бір түрі. 

 «Логикалық ойлау – логикалық сөйлеудің негізі, ал мұны – логикалық сөйлеуді 

ұстаз дамытуға тиіс», деп көрсетті К.Д.Ушинский [2]. 

Тәуелсіз елдің тірегі – білімді ұрпақ, өркениет біткеннің өзегі – білім, 

ғылым, тәрбие дейтін болсақ, осының барлығының бастауы – бастауыш мектеп. 

Ал бастауыш буынның негізгі міндеті баланың жеке басын бастапқы 

қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның қабілеттерін дамыту, адамзаттың асыл 

қасиеттерін оқушы бойына сіңіру. 

Кейбір зерттеулерде оқушының танымдық белсенділігі – бұл 

интеллектуалды және кәсіптік дайындыққа бағытталған үздіксіз оқу үрдісі, оқу 

тиімділігі мен оқытудың ғылымилығы деңгейін оптималдандыру ретінде 

түсіндіреді. 

 Бастауыш сынып баланың логикалық ойлауын дамытудың негізгі кезеңі 

деп есептеледі. Өйткені логикалық ойлау кейінірек бейнелік ойлаудың негізінде 

қалыптасады, ауқымы кеңірек мәселелерді шешуге ғылыми білімдерді меңгеруге 

мүмкіндік береді.Әйтседе бұл баланы қайткенде де, неғұрлым ертерек логикалық 

«жолға» шығару дегенді көрсетпейді. Біріншіден, ойлаудың логикалық 

формаларын игерудің өзі ойлаудың логикалық жетілген бейнені формалары 

ретінде игерілмейінше, толық құнсыз күйде қалып отырады. Дамыған көрнекі 

схемалық ойлау баланы логика табалдырығына жеткізеді. Екіншіден, логикалық 

ойлауды игеріп болғаннан кейін, бейнелік ойлау өзінің мәнін ешбір 

жоғалтпайды. 

Бастауыш сыныптағы оқытудың мазмұнында ерекше орын алатын пән – ана 

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

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

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

тілін оқып-үйрену арқылы олар Қазақстанның мәртебесін көтере туған 
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халқының өткені мен бүгіні,болашағы жайында мол мағлұматтар ала отырып, 

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

мақсатқа құралған,оқушы танымы мен дүниетанымын қалыптастыра отырып 

шығармашылыққа баулуы тиіс. Ол үшін мұғалім күнделікті сабаққа жете 

ізденіп,жаңа технологияны шебер пайдаланса,сабақ өз мақсатына жеткен 

шығармашылыққа бағдарланған, оқушы дүниетанмын байытатын бірден-бір 

сабақ болар еді.Қай сабақ болмасын «мынау оның білімдік жағы,мынау 

тәрбиелік жағы»деп бөліп жаруға болмайды. Себебі білім мен тәрбие-әркез егіз 

үрдіс. Шебер мұғалім осы екі қасиетті оқушы бойына дарыта оқыта отырып, 

оқыту әдісін, жаттықтыру жұмысын, қолданылатын көрнекілік түрлерін 

оқушының жас ерекшелігін ескере отырып,қабілеті мен ынтасына қарай таңдай 

білсе,өзі көздеген мақсатына жетеді. 

Оқушылардың шығармашыл қабілеттерін әр түрлі әдіс тәсілдерін қолдана 

отырып арттыруға болады. Олар мынадай: 

1. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау; 

2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру; 

3. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды 

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

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

5. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп оқыту; 

6. Мәтін кейіпкерлеріне мінездеме беру; 

7. Ой шапшаңдығын, сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын құрастыру; 

8. Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау. 

Осындай әдіс-тәсілдерді үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа 

баулуға, шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, 

өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізеді. Бала бойындағы қабілетті ашу – оқушыны 

шығармашылық бағытта дамуына жете мән беруі болып табылады. 

Бала мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастағы сезім байланысын 

орнатып, үйлесімділікке қол жеткізуге Ш. Амонашвалидің мұғалімдерге берген 

кеңесін берген кеңесін де басшылыққа алуға болады. Ол: «Педагогикалық 

процесте баламен тіл таба білу, яғни балаға өз ойын, талғамын, көңіліндегісін 

айтуға мұрсат беру тәрбиешіден көп шеберлікті талап етеді. Осынау қарым-

қатынаста бала жанының қозғалысы ұстаз жанының қозғалысымен үйлесім 

тапқан кезде бала өз бойындағы табиғи дарынын ашады, ал мұғалім өзінің 

шығармашылық жігер қуатының жемісін көруге мүмкіндік алады. Басқаша 

айтқанда, бала шығармашылығы мұғалім шығармашылығымен ұштасып кетеді. 

Мұндай жағдайда рухани тұтастық пайда болады» - дейді [3]. 

Шығармашылықпен айналысқан оқушының ойы жүйрік, тұғыры биік 

азамат болып қалыптасады. Ана тілімен қатар қазақ тілі сабағы да сөзбен 

жүргізілетін жұмыс сөздерді байланыстырып сөйлеуге, әңгіме айтуға, шығарма 

жазуға көмектеседі. Сөздік жұмысы оқушыны бір жағынан ойлауға жетелесе, 

екінші жағынан қызығушылығын оятып, шығармашылық қабілетін арттыруға, 

белсенділікке ынталандырады. Мысалы: 
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1. Берілген сөздердің ішінен солдан оңға қарай оқығанда жаңа сөз 

шығатын сөздерді теріп жаз: 

Қыран  қала  Дархан  

Мұз  бұлақ  есек 

Қысым  сүт  киім 

1. «Ал» буынынан басталатын бірнеше жеміс атауларын жазып, төрт 

сөйлем құра ма 

1. Қандай сын есім жазылғанын табыңдар: 

Зықыл (қызыл)  рыса (сары) 

Ыңқал (қалың)  ікби (биік) 

Анжу (жуан)   рат (тар) 

«Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға, бәрі де анық тұрмай ма ойлағанда» деп 

Абай атамыздың сөзімен айтар болсақ, шығармашылық қабілеті дамыған 

баланың көкірегі сезімді, көңілі ояу боларына дау жоқ. 

Бұл жұмыстар оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға зор үлесін 

тигізеді. Оқушыны шығармашылыққа баулу, өз еңбегінің нәтижесін көруге,оны 

бағалауға бағыттау-өте күрделі үрдіс.Оқушының шығармашылық мүмкіндігі 

оның жеке тұлға ретінде қалыптасу үрдісінде пайда болады.Егер 

шығарматьшылық оқушының жас кезінде бағалы бағдар болып қалыптаспаса 

онда болашақта да оның қалыптасуы екіталай. Бүгінгі жас ұрпаққа жан-жақты 

білім беру, тәрбиелеу әрбір ұстаздың басты міндеті. Олай болса, қазіргі ұстаздар 

қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық саласындағы белсенді, 

шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға 

тәрбиелеу. Оқушы шығармашылығын дамыту ісі үздіксіз жүргізіле бермек. Бұл 

қоғам талабынан туындайтын қажеттілік. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейі сол қоғамдағы жеке адамның шығармашылық мүмкіндігіне 

байланысты. Оқушы шығармашылығы практикалық әрекеттер, ізденімпаздылық 

арқылы дамиды. Шығармашылыққа үйрететін сабақтар – жаңа технологияларды 

қолдану болып табылады. Мұндай сабақтарда оқушыға ерекше ахуал, мұғалім 

мен оқушы арасында ынтымақтастық қатынас сақталады. Мұғалім бақылаушы 

емес, бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын шығармашылық 

істердің ұйытқысы.  

Оқушылардың танымдық ізденімпаздығы қалыптастыруға бағытталған 

шақтар түрлері төртке бөлінеді: «танымдық, коммуникативтік, шығармашылық, 

әдіснамалық». 

Оқушылардың танымдық ізденімпаздығы арттыруда шығармашылық 

сипаттағы сабақтар түрлерін өткізудің маңызы зор. Мұндай түрдегі сабақтардағы 

түрлі оқу жұмыстары оқушының шындық белсенділігін арттырып, оқу мен ойлау 

әрекетінің тиімді амал-тәсілдерін, яғни материалының негізгі ұғымдары мен 

тұжырымдарын айыру, жаңа материалды өткен материалмен салыстыру оларды 

белгілі жүйеге топтастырады және қортындылау жасау сияқты амалдарды 

дайындауға үйренеді. 

Шығармашылық сабақтардың жоспарын жасауда оқушының 

шығармашылық әрекетінің бағдарына сәйкестендіріп, олардың қабілетері, 
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ескерілуі тиіс. Оқушылардың шығармашылық әрекетін тудыратын сабақтарды 

өткізу жоспары мен кезеңдерін қарастырамыз. Шығармашылық сипаттағы 

сабақтардың жоспарын жасау үшін тақырыбы, мақсаты, әрекет түрі және 

нәтижелері бір-біріне жуық байланысты сабақтарды топтастырып, таңдап алуға 

болады. Жалпы бағдарламада көрсетілген пәндік сабақтардың әр тарауында 

жететін жетістіктері негізінде оқушылар білім алуда нәтижеге жетеді. 

Оқушылардың шығармашылық әлеуетін көтеруді мұғалім алдына мақсат 

етіп қояды. Мұғалім оқушы күйіне кіріп, олардың тақырыпқа қатынас әрекетін 

ойлайды, өтілетін сабақтың проблемасына қажет жағдайда жоспарланған сабақ 

мазмұны мен оқыту әдістеріне түзетулер енгізеді. Сабақ тақырыбы бойынша 

мұғалім оқулықтар, кітаптар, әдістемелік кітаптар, басқа да материалдармен 

танысады. Мұғалім өзіне, оқушыларға мықты болатын мәселелерді іздестіреді. 

Осы мәселелер жөнінде көптеген материалдарды қарастырып, мамандардың 

пікірлерін ескере отырып, табу қажет. 

Оқушыларды шығармашылық іс-әрекетке баулып, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылықтарын арттыра түсу үшін әр түрлі әдіс-тәсілдерді 

қолдануға болады: 

1. Балаларға белгілі тақырыпта әңгіме оқып, оқушыларға басқаша аяқтауға 

кілт боларлық сюжет ұсыну; 

2. Әңгіменің, ертегінің сюжетін бастап беру, аяқтауды оқушыларға тапсыру; 

3. Ертегіні ұжым болып тыңдау; 

4. Ұнатқан кейіпкерлеріне мінездеме беру; 

5. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлмен ойнату; 

6. Арнайы тақырыпта пікірталас тудыру. 

Шығармашылық жұмыстарды мынадай тәртіппен орындауға болады: 

мақсаты жұмыс барысы, алынған нәтижелері бойынша өзіндік ұстауы, сондай-

ақ оқушылардың пікірлері енгізіледі, таңдаулы жұмыстардың авторларына 

қорғау қорытындысы бойынша марапаттау рәсімі жүргіземін, жұмыс мектеп 

көрмесіне қойылады немесе шығармашылық жұмыс жинақта жарияланады т.б. 

Шығармашылық жұмысты мына жоспар бойынша көркемдеуге болады: 

1. Тақырып, оқушының және жетекшінің аты-жөні, сыныбы, мектебі, жылы. 

2. Тақырыптың өзектілігі. 

3. Негізгі идеясы, мақсаты. 

4. Жұмыс мазмұны, жоспары. 

5. Жұмыс орындауда туындалған проблемалар, қиындықтар және оның 

шешілуі. 

6. Жұмыс қорытындысы және оның практикалық мәні. 

7. Жұмысқа өзіндік талдау, өзіндік баға беруі. 

Шығармашылық ай қорытындысы бойынша ғылыми жұмысқа қабілетті 

оқушылар іріктеліп, белгілі бір тақырып бойынша ғылыми жұмыстар беріледі. 

Осындай шығармашылық жұмыс барысында оқушының бұрыннан 

білетініне жаңа мәліметтер қосылып, тәжірибесін практикада қолдану білігі 

қалыптасады.  
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Сонымен, бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың 

танымдық шығармашылық қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген 

қызығушылығын оятып, ойын, ынтасын, дамыта түседі. Мұғалім өз сабағын 

шығармашылықпен өткізе алса, өзінің білімін сарқып жұмсаса, үнемі ізденіс 

үстінде болса – білім сапасы қазіргі талапқа сай болады. 
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

Исторически медиация существует так же давно, как существуют 

конфликты. Для разрешения конфликтов прибегали как к переговорам между 

конфликтующими сторонами, так и к медиации, которую можно назвать особым 

видом переговоров с участием нейтрального лица. Нельзя утверждать, что ранее 

применялась медиация в том виде, в котором она сформировалась и существует 

на настоящий момент. Можно говорить лишь о применении методов примирения 

сторон с участием нейтрального посредника. Подобные методы разрешения 

споров все чаще использовались в тех случаях, когда переговоры заходили в 

тупик, и для достижения успеха нужно было, чтобы спорящие стороны поняли и 

приняли точки зрения друг друга. Уже много веков назад люди убедились, что 

при разрешении серьезных разногласий жизнеспособного и взаимовыгодного 

решения проще добиться переговорами, нежели используя нормы или 

иерархический порядок. Проблемы примирительных процедур по уголовным 

делам рассмотрены в монографии Е.В. Попаденко. Монография посвящена 

наиболее актуальным и малоразработанным проблемам медиации в уголовном 

судопроизводстве. В работе представлены результаты научного анализа проблем 

применения института примирения с потерпевшим, сформулировано авторское 

понимание алгоритма применения примирительных процедур в уголовном 

судопроизводстве; проведен анализ моделей существующих медиаций; 

представлены результаты анализа судебно-следственной практики прекращения 

уголовных дел (уголовного преследования) в связи с примирением сторон. 

«Российское законодательство по вопросу применения примирительных 

процедур по уголовным делам находится в процессе развития. Тем не менее 

нельзя говорить и об отсутствии правовых норм по указанному вопросу. Так, 

Конституция Российской Федерации, принятая референдумом 12 декабря 1993 

г, в ред. ФКЗ от 30 декабря 2008 гг. ст. 52 закрепляет право потерпевшего на 

компенсацию причиненного ущерба. Реализация данного конституционного 

положения осуществляется в основном с помощью деятельности по уголовному 
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преследованию виновного (в рамках заявления гражданского иска или 

реституции). В качестве альтернативы этому в российском законодательстве 

закреплен институт примирения сторон. 

Медиация - это способ разрешения споров, глубоко уходящий корнями в 

историю развития человеческих отношений, но оформившийся как современная 

технология рассмотрения конфликтных ситуаций лишь во второй половине ХХ 

столетия. При всем многообразии сходств с другими формами разрешения 

разногласий, медиация имеет несколько принципиальных отличий. Основное из 

них - присутствие при разбирательстве третьей нейтральной стороны, которая не 

выносит никаких решений, однако участвует, вникает, изучает проблему и 

содействует принятию решения самими конфликтующими. Процедура медиации 

- это структурированный процесс, сама медиация - это междисциплинарная 

область, совместившая в себе такие отрасли знания, как право, психология, 

социология, лингвистика, конфликтология. Опираясь на опыт, сложившийся за 

последние несколько десятилетий, можно говорить о том, что с ее помощью 

можно разрешить практически любой спор. Сегодня в странах с развитой 

правовой системой медиация достаточно широко применяется при разрешении 

гражданско-правовых, семейных, коммерческих конфликтов и даже 

административных и публичных споров. Статистика различается в разных 

странах, но там, где медиация имеет наиболее длительную историю (а это прежде 

всего англосаксонские страны), можно говорить о том, что от 60% до 80% споров 

и конфликтов успешно разрешаются с помощью этого метода. В России процесс 

активной интеграции медиации в правовую культуру начался достаточно 

недавно. За последние несколько лет интерес к этому методу стало проявлять 

предпринимательское сообщество, чем и было продиктовано создание Службы 

медиации при РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) 

и Коллегии посредников при ТПП РФ (Торгово-промышленной палате РФ). 

Основным преимуществом процесса медиации является активная позиция 

сторон в поиске решения по значимым для них аспектам конфликта. Совместная 

выработка способов разрешения споров повышает шансы принять решение, 

максимально удовлетворяющее интересам сторон и при этом создающее условия 

для его реалистичного исполнения и продолжения дальнейших партнерских 

отношений. Необходимо отметить, что в медиации как неформальной процедуре 

стороны неукоснительно придерживаются принципа конфиденциальности, что 

позволяет участникам выйти из конфликта, не потеряв лицо и не нанося удар 

своей репутации. 

Для регулирования конфликтов в различных сферах жизни применяются 

соответствующие нормы, относящиеся к тем или иным отраслям права. 

Наиболее часто конфликтные взаимоотношения регулируются на основе норм 

гражданского, трудового, финансового, семейного права. Наиболее опасны 

конфликты, относящиеся к сфере действия уголовного права. Особая роль 

принадлежит международными и межнациональным конфликтам, 

регулируемым нормами международного права, а также конституционным 

законодательством. Но в любом случае специфика правового регулирования 
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состоит в использовании правовых норм, вмешательстве органов охраны 

правопорядка и использовании таких мер принуждения, как конфискация 

имущества, лишение свободы, вплоть до применения высшей меры наказания. 

Однако возможности использования государством, его правоохранительными 

органами всех этих средств не безграничны. Государственная власть ограничена 

в своих действиях теми же законами, которые она принуждает исполнять своих 

граждан. Законы, призванные обеспечивать жизнь граждан, ее сохранение и 

продолжение обязательны для всех без исключения, в том числе и для самой 

государственной власти. У государства нет никаких оснований для применения 

террора, жестокости, пыток и других противозаконных средств.  

 Говоря о типах конфликтов, нельзя не упомянуть определённое идейное 

затруднение, которое мешает провести чёткое разграничение одних видов 

конфликтов от других. Понимание конфликтов в широком смысле делает 

невозможным сопоставить появление противоречий в живой и неживой среде, 

внутри личности и между социальными группами и так далее. То есть, 

необходимо разграничивать конфликты именно в узком смысле, понимания под 

ними особое взаимодействие в процессе деятельности (управленческой, 

производственной и других). Как уже отмечалось, в моей работе 

рассматриваются в основном межгрупповые конфликты. Что же такое сторона 

межгруппового конфликта - социальная группа. Это - любая относительно 

устойчивая совокупность людей, находящихся во взаимодействии и 

объединенных общими интересами и целями. В каждой социальной группе 

воплощаются некоторые специфические взаимосвязи индивидов между собой и 

обществом в целом в рамках определенного исторического контекста. 

 «Согласительная процедура» - «зонтичный» термин, охватывающий все виды 

посредничества и содействия в альтернативном урегулировании споров 

(конфликтов), к которым обычно относят переговоры, медиацию и третейский 

суд. Существенное различие между медиацией и другими видами 

посредничества заключается в том, что посредники обладают экспертными 

знаниями в области, являющейся предметом спора (конфликта). В некоторых 

видах споров посредник обязан предоставлять правовую информацию. Это 

помогает заключать сторонам любое соглашение в соответствии с 

нормативными рамками, регулирующими предмет спора, поэтому 

согласительная процедура может включать в себя консультативный аспект. В 

процедуре же медиации посредник-медиатор не имеет консультативных 

функций. Вместо этого, медиатор стремится помочь сторонам выработать общее 

понимание конфликта и действовать в направлении урегулирования спора. 

Существует несколько различных стилей (подходов) медиации: оценочный, 

стимулирующий и преобразующий. Оценочный стиль предполагает оценку 

сильных и слабых аргументов каждой из сторон при обращении в суд, тогда как 

стимулирующий и преобразующий подходы не предполагают этого. Как 

посредничество, так и медиация служат для выявления спорных вопросов и 

выработки вариантов решений, взаимоприемлемых для участников конфликта. 

Обе эти процедуры предлагают сравнительно гибкие подходы, а принятые 
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решения должны опираться на согласие всех сторон. Это контрастирует с 

традиционным судебным процессом, который обычно принимает сторону 

участника с более весомым правовым аргументом. Роль медиатора отличается от 

роли посредника. Приведенный ниже список различий не является 

исчерпывающим, но указывает на важные различия между работой медиаторов 

и консультантов. Медиатор ориентирован на достижение четких соглашений 

между участниками спора в том, как они будут решать конкретные вопросы. 

Советник больше нацелен на то, чтобы стороны конфликта лучше осознали своё 

поведение. Медиатор, будучи осведомлен о человеческих чувствах, не 

учитывает их. Советник принципиально обеспокоен тем, что люди чувствуют в 

соответствии со своим опытом. Медиатор сосредоточен на том, как люди хотели 

бы видеть вещи в будущем, а не на подробном анализе прошедших событий. 

Консультант может счесть необходимым исследовать прошлое человека, 

подробно выявить происхождение и закономерности убеждений и поведения 

человека. Медиатор контролирует процесс, но не стремится открыто влиять на 

участников или фактические результаты. Советник часто играет предвзятую 

роль в этом процессе, стремясь повлиять на стороны в принятии решений или 

рассмотрении некоторых вопросов. Медиатор, как правило, организует 

переговоры между сторонами лицом к лицу, и лично присутствует при этом. 

Советнику не обязательно видеть обе стороны одновременно. Медиатор обязан 

быть нейтральным. Консультант может играть более активную роль, в 

соответствующих случаях. Медиация требует от обеих сторон готовности к 

переговорам. Консультанты могут работать с одной из сторон, даже без согласия 

другой. Медиация является структурированным процессом, который, как 

правило, ограничивается одной или несколькими сессиями. Консультирование, 

как правило, процедура более длительная, в зависимости от потребностей 

клиента. Понятие «медиация» происходит от латинского «mediare» - 

посредничать.  

Медиация - это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, 

которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны 

разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для конфликтующих 

сторон. Методы медиации опираются, главным образом, на ведение переговоров 

в русле сотрудничества. Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда: в 

будущем стороны могут иметь тесные деловые или личные отношения; стороны 

не заинтересованы в публичном разбирательстве, так как для них очень важна 

конфиденциальность; судебное решение по данному делу, скорее всего, будет 

обжаловано; спор очень сложен в фактическом или юридическом плане; спор 

затрагивает чувствительные для бизнеса вопросы; стороны по каким-либо 

причинам не желают, чтобы их спор рассматривал суд (сроки рассмотрения дела 

чрезмерно велики, затраты на разбирательство могут свести на нет победу в 

процессе, результат разбирательства непредсказуем), судебное разбирательство 

этого дела для сторон бесперспективно. 

Медиация направлена на минимизацию материальных и моральных потерь 

всех участников конфликта и, при необходимости, их удовлетворительное и 
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комфортное сосуществование в дальнейшем. Вместо поиска виновных и 

доказывания своей правоты медиатор настраивает стороны на совместное 

решение проблемы. Одним из важнейших отличий медиации от судебного 

разбирательства является причастность каждой из сторон к процессу выработки 

решения. Первые попытки применения медиации, как правило, 

предпринимались при разрешении споров в сфере семейных отношений. 

Впоследствии медиация получила признание при разрешении споров самого 

широкого круга, начиная от семейных конфликтов и заканчивая сложными 

многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере. Моделей 

медиации в мире известно множество. Но основополагающим для всех моделей 

является то, что в каждой из этих моделей должны сохраняться основные 

принципы медиации. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ 
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ПОЗИЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

«Жизнь – это система творчества,  

постоянного напряжения и преодоления, 

 постоянного комбинирования  

и создания новых форм поведения». 

Л.С. Выготский 

 

Развитие творческого потенциала обучаемых можно отнести к одной из 

наиболее актуальных задач педагогики. В Концепции модернизации 



270 
 

казахстанского образования указано, что развитие системы общего образования 

предусматривает индивидуализацию, ориентированную на практические навыки 

и фундаментальные умения, подготовка разносторонне развитой (компетентной) 

личности. Необходимо раскрытие интеллектуальных возможностей личности, 

формирование прочных основ научных знаний путем создания благоприятных 

условий для развития творческого потенциала каждой личности. 

Познавательная активность играет в педагогическом процессе главную 

роль. И.В. Метельский определяет познавательный интерес следующим 

образом: «Интерес – это активная познавательная направленность, связанная с 

положительным эмоционально окрашенным отношением к изучению предмета 

с радостью познания, преодолению трудностей, созданием успеха, с 

самовыражением развивающейся личности». [11;с.87] 

Г.И. Щукина, специально занимавшаяся исследованием познавательной 

активности в педагогике, определяет его следующим образом: «познавательный 

интерес выступает перед нами как избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу 

овладения знаниями». [14;с.23] 

В условиях обучения познавательный интерес выражен расположенностью 

к учению, к познавательной деятельности в области одного или ряда учебных 

предметов. Важной педагогической задачей образовательной системы является 

поддержка и развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся, 

поскольку развитие и воспитание одаренных и талантливых учащихся решает 

насущную задачу формирования творческого потенциала общества, 

обеспечивает возможности интенсивного социального и научно-технического 

прогресса, дальнейшего развития культуры, всех областей производства и 

социальной жизни. 

Проблема познавательного интереса по-прежнему является одной из 

ключевых в педагогике, а в современных условиях приобретает еще большую 

остроту и актуальность. В контексте перехода на новые образовательные 

стандарты образования она приобретает новое содержание, нужны новые 

подходы и методы в ее решении. 

Одним из путей решения проблемы развития познавательного интереса на 

уроках математики является использование дидактических игр, в процессе 

проведения которых реализуется гуманитарная направленность школьного 

курса математики. 

Классическая педагогика прошлого утверждала – ”Смертельный грех 

учителя – быть скучным”. [12, c.75]. Когда ребенок занимается из-под палки, он 

доставляет учителю массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с 

охотой, то дело идет совсем по-другому. Активизация познавательной 

деятельности ученика без развития его познавательного интереса не только 

трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения 

необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательную 

активность учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, 

и как мощное средство воспитывающего обучения, повышения его качества.  
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Игровая деятельность является ведущей в младшем школьном возрасте. 

Л.С. Выготский отмечал, что в школьном возрасте игра и занятия, игра и труд 

образуют два основных русла, по которым протекает деятельность школьников. 

Он видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу 

определяющую «зону ближайшего развития». Сущность дидактических игр 

заключается в том, что дети, решая умственные задачи, предложенные им в 

занимательной форме, сами находят решения, преодолевая при этом 

определенные трудности. Ребенок воспринимает умственную задачу, как 

игровую, а это повышает его умственную активность. В дидактической игре 

формируется познавательная деятельность ребенка, на базе игровых интересов 

создаются интеллектуальные. Организация обучения в процессе проведения 

дидактической игры позволяют учащимся полноценно реализовать личностный 

потенциал, что неразрывно связано с развитием познавательного интереса. 

 Однако, изучение практики работы общеобразовательных школ 

показывает, что использованию дидактических игр в процессе обучения 

математике уделяется недостаточное внимание, вопросы их применения с целью 

развития познавательного интереса младших школьников требуют дальнейшего 

исследования. Таким образом, наблюдается противоречие между 

потенциальными возможностями дидактических игр в развитии познавательного 

интереса учащихся и бессистемно складывающейся практикой их применения. 

Это противоречие определяет актуальность данного исследования и 

проблему исследования: как повысить уровень познавательного интереса 

младших школьников при обучении математике, и какое место в этом процессе 

следует отвести дидактическим играм? 

Объект исследования: познавательный интерес младших школьников. 

Предмет исследования: дидактические игры как средство развития 

познавательного интереса младших школьников. 

Эксперементальная база: учащиеся 3 класса «Д». 

Цель исследования - выявить возможности целенаправленного развития 

познавательного интереса младших школьников на уроках математики с 

помощью дидактических игр. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что применение дидактических 

игр в процессе обучения математике позволит повысить уровень 

познавательного интереса младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа методической и психолого-педагогической литературы 

выявить теоретические основы использования дидактических игр с целью 

развития познавательного интереса младших школьников в процессе обучения 

математике. 

2. Провести анализ практики использования дидактических игр в процессе 

обучения математике с позиции их влияния на развитие познавательного 

интереса младших школьников и выявить её эффективность. 

3. Выявить исходный уровень познавательного интереса младших 

школьников. 
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4. Разработать и апробировать систему дидактических игр для повышения 

уровня познавательного интереса младших школьников. 

5. Выявить эффективность применения дидактических игр для повышения 

уровня познавательного интереса младших школьников. 

Методы исследования:  

- теоретические: анализ методической и психолого-педагогической 

литературы по теме исследования, синтез, обобщение; 

- эмпирические: диагностические методы (методики изучения 

познавательного интереса, наблюдение, анализ документации), 

праксиометрические методы (констатирующий, формирующий и контрольный 

эксперименты); 

- методы обработки результатов исследования (количественный и 

качественный анализ).  

Приведу некоторые примеры. 

Работа в группах. Расшифровка фразы. («Ум – хорошо, а два – лучше») 

 
4 8  36 28 24 28 5 28  20  9 12 20  6 4 16 5 32 

                     

 

 28 – о  9 – д  8 – м  

 32 – е  12 – в  16 - ч 

 36 – х  4 – у  5 - ш 

 20 – а  6 – л  24 – р 

 «Математическое лото». 

Каждый из вас получил свою игровую карточку.  

Я даю задание, а вы зачеркиваете число, которое получите. 

Все готовы? Начинаем. 

- Разделите число 12 на 2 

- Найдите произведение 4 и 7 

- Первый множитель5, второй множитель 3. Найдите произведение? 

- Делимое 27, делитель 3. Найдите частное. 

- Найдите сумму чисел 24 и 16 

- Найдите разность 50 и 18 

- Увеличьте число 9 в 4 раза 

- Уменьшите 56 на 9 

- увеличьте 36 на 7 

- Уменьшите 24 в 6 раз.  

6, 28, 15, 9, 40, 32, 36, 47, 43, 4 

 Какие числа вы зачеркнули? Сколько чисел вы зачеркнули? Разделите это 

число на 2. Что получите? 

«Да-нет» 

(красный сигнал – нет, зелёный – да») 

1. произведение чисел 5 и 6 равно 30; 

2. если делимое 54, делитель – 6, то частное равно 9; 

3. если 42 разделить на 6 будет 7; 
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4. Если первый множитель – 3, второй – 6, то произведение равно 21; 

5. частное чисел 12 и 6 равно 3; 

6. если 48 разделить на 6, то получим 7. 

«Кресты» 

 Дана задача. 

Выберите подходящую краткую запись.  

Карточки с краткими записями помещаются на кресты. Дети читают слова 

в момент вращения крестов. Непроизвольно учащиеся «пробегают» глазами по 

карточкам, выполняют вращение глазами, головой, туловищем.  

«Кто быстрее достигнет флажка» 

На доску проецируется набор примеров на четыре действия с 

обыкновенными дробями и с таблицей ответов (рис. 1). (Этот рисунок может 

быть сделан заранее и на самой доске.) В таблице один или два ответа 

неправильные. Из каждой команды вызываются к доске по одному ученику, 

которые ведут устный счет с нижней ступеньки. Решивший один пример 

отмечает ответ в таблице. Дальше его сменяет другой член команды. Происходит 

движение вверх – к заветному флажку. Соревнуются две команды. Учащиеся на 

местах устно проверяют результаты своих игроков. При неправильном ответе к 

доске выходит другой член команды, чтобы продолжать решение заданий. 

Вызывают для работы у доски учеников капитаны команд. Выигрывает та 

команда, которая при наименьшем количестве учащихся первой достигнет 

флажка. 

«Бег с преградами» 

Ученикам по рядам даю карточки с заданиями (две или три), а на доске 

нарисованы преграды с ответами. Первый ученик переписывает свой пример, 

отдаёт карточку второму ученику, выполняет задание и бежит к доске, чтобы 

зачеркнуть преграду, которую он преодолел. Затем бегут другие ученики, 

зачёркивают свою преграду c ответом и т.д.  

«Математический турнир» 

Проводится в конце урока, когда учащиеся уже немного устали. На 

проведение турнира отводится 15-20 мин. Класс делится на две команды. 

Каждой команде предлагаются две-три несложные задачи или пять-шесть 

примеров. 

Через определенное время (6-8 мин) каждый ученик должен записать в 

тетрадь решение задач или примеров своей команды и уметь их объяснить. 

Допускаются консультации внутри команды. Затем начинается турнир. 

Капитан первой команды называет учеников из второй команды для участия 

в турнире. То же самое делает капитан второй команды. Первая пара названных 

учеников обменивается задачами или примерами своей команды (по выбору), 

идет к доске и начинает решение. Если позволяет площадь доски, можно сразу 

вызвать три пары. По окончании объяснений к доске идут следующие три пары 

и т.д. 
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Побеждает та команда, которая правильно решит и объяснит большее 

количество задач или примеров другой команды. За ответами следят все 

ученики. Арбитром выступает учитель. 

«Молчанка». 

Примеры на умножение и деление записаны на доске. Показываю пример, 

дети на карточках - ответы. (У каждого ученика есть числовой набор). 

 «Кто быстрее?». 

На доске прикреплён круг с цифрами. Даю задание: увеличить (или 

уменьшить) эти числа в несколько раз. Дети записывают ответы в тетради. Далее 

следует проверка (ученик, справившийся с заданием первым, читает ответы и все 

проверяют свои записи.). 

«Угадай пример». 

Показываю карточку с ответом из таблицы умножения, дети должны 

вспомнить пример. 
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ӘОЖ 338.49(574) 

ДОМАЛАТОВ Е.Б. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫ 

 

Бүгінгі таңда мемлекет экономикасының тұрақты дамуының негізгі 

алғышарты ретінде ұлттық инновациялық жүйенің қалыптасуы мен дамуы 

қарастырылады. Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесінің 

дамуы негізінен мемлекеттің шикізаттық өндіріс дамуынан алшақ кетіп, 

экономика салаларын диверсификациялау арқылы тұрақты дамуға қол жеткізуге 

бағытталған. Себебі Қазақстан Республикасы 1991 жылы өз тәуелсіздігін алған 

жылдан бастап, бұрынғы Кеңестік бірыңғай жүйеден шығып қалды. Кеңестік 

дәуірде кеңеске мүше мемлекеттер негізінен бір-бірімен біртұтас организм 

ретінде байланыста болды. Мәселен, белгілі бір өнімді өндіру үшін бір 

мемлекетте оның бір бөлшегін жасаса, екінші мемлекетті оның екінші бөлшегін, 

ал үшінші мемлекетте оны құрастырған. Ал тағы бір себеп ретінде біз келесі 

жайтты атап кеткеніміз жөн деп білеміз, ол Орта Азия елдерінің сол дәуірде 

негізінен шикізат көзі ретінде ғана қарастырылып, барлық индустриаландыру 

тек алғашқы шикізаттық өнімді өндіруші завод-фабрикалармен шектеліп, 

қорытынды өнім шығарылмаған. Олай айтуымыздың өзіндік себебі бар, ол 

инновацияның индустриясыз болмауы. Сол себепті, тәуелсіздік алғаннан бастап 

Қазақстан негізінен әлемдік тәжірибеге сүйене келе өзінің инновациялық 

жүйесін жоқ жерден қайта құруға мәжбүр болды.  

Әдебиеттік шолу. Зерттеу барысында ең алғашында Ұлттық инновациялық 

жүйеге (ҰИЖ) анықтама беруді жөн көрдік. Wikipedia ашық энциклопедиясында 

берілген анықтамаға сәйкес «Ұлттық инновациялық жүйе – инновациялық 

қызметті жүзеге асыруға бағытталған және оның дамуына септігін тигізетін 

субъектілер мен институттар жиынтығы» [1]. Қазіргі таңдағы ұлттық 

инновациялық жүйе концепциясының әзірлеушілердің бірі Ұлыбританиялық 

ғалым, Сассек университетінің (University of Sussex) профессоры Кристофер 

Фримен (Christopher Freeman, 1921-2010 жж.) болып табылады. Фримен өзінің 

1987 жылы жарық көрген «Технология, саясат, экономикалық қызмет: Жапония 

сабағы» (Technology, Policy, and Economic Performance: Lessons from Japan) атты 

кітабында ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Жапонияның экономикалық 

дамуын талдау барысында ұлттық инновациялық жүйе концепциясы мен 

түсінігін белсенді түрде қолдана бастады. Ол ҰИЖ ұлттық экономиканың тарихи 

тұрғыда тұрақталған қосалқы жүйесі ретінде қарастырады. Оның ойынша ҰИЖ 

түсінігін «инновация мен жаңа технологиялардың пайда болуына, импортына, 

модификациясына және тасымалдауына тікелей әсер ететін жеке және 

мемлекеттік институттар мен ұйымдар қызметінің жүйесі» ретінде қарастыруды 
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ұсынады [2]. Бүгінгі таңда аталған жүйені мемлекеттің макроэкономикалық 

саясатының басым бөлігі ретінде және өндірістік саясатты жаңғырту үрдісінің 

кезеңі ретіндегі ұлттық экономиканың қосалқы жүйесі ретінде қарастырады.  

Қазақстан Республикасындағы ҰИЖ теориялық және методологиялық 

тұрғысындағы дамуына келесі ғалымдар өз еңбектерін арнады: Р.С.Каренов [3], 

Е.Т.Тулекбаев [4], А.Н. Тургинбаева [5], Н.А.Барлыбаева [6], А.К.Саурукова [7] 

және т.б. 

Әдістер мен мәліметтер. Аталған жұмыста ғылыми танымның келесі 

әдістері қолданылды: статистикалық, графиктик, салыстырмалы, жүйелік талдау 

және себеп-салдарлық. 

Зерттеу нәтижесі мен оның талдауы. Қазақстандық Ұлттық инновациялық 

жүйе негізінен Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған 

индустриалды-инновациялық даму Стратегиясының қабылдануынан бастау 

алады деп ойлаймыз. Себебі дәл осы стратегияда инновациялық жүйе мен оны 

дамыту үшін қажетті инфрақұрылымды қалыптастыру қағидаттары 

қарастырылған. Бүгінгі таңда «ТРҰА» АҚ мәліметтеріне сәйкес елімізде ҰИЖ 

келесідей субъектілері қызмет етуде: 8 аймақтық технопарк, 1 отандық және 3 

шетелдік венчурлік қор, 21 (кеңсе) және 5 технологияларды 

коммерциализациялаудың аймақтық орталықтары, 4 конструкторлық бюро, 1 

технологиялар транфертінің халықаралық орталығы және 2 инновациялық 

кластер [8]. Аталған субъектілердің барлығы инновациялық жүйенің құрамдас 

бөлігі болып табылады. Негізінен біз Қазақстанның ҰИЖ мемлекет тура және 

жанама түрде инновациялық саясатты жүзеге асыру үшін келесідей 4 негізгі 

қосалқы жүйені ажыратып көрсетеміз (сурет 1). 

 
 

Сурет – 1. Қазақстандағы ұлттық инновациялық жүйенің негізгі 

элементтері 

Ескерту: автормен құрастырылды 

 

Аталған элементтердің ішінде инновациялық экономика мен тұрақты 

дамуға әсер ететін элементтердің бірі ол инновациялық кәсіпорындар, иә 

болмаса кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі. Қазақстан Республикасы 
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статистика жөніндегі комитетінің мәліметтеріне сәйкес 2013 жылы 8,0% болса 

2016 жылы ол көрсеткіш 9,3% (өсім 1,3%) құрады (сурет 2). 

 

 
Сурет – 2. Инновацияның барлық түрлері бойынша кәсіпорындардың 

инновациялық белсенділігінің негізгі көрсеткіштері 

Ескерту: [9] әдебиет негізінде автормен құрастырылды 

 

Төмендегі кесте-1 мәліметтеріне сәйкес Қазақстан Республикасында 

инновациялық өнім өдірісі тұрақсыз серпіліс көрсетіп тұрғандығын байқаймыз. 

Мәселен, инновациялық өнім өндірісі 2013 жылы 578 263,1 млн тг құраса, 2015 

жылы 377 196,7 млн. тг құрады, ал 2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда өсім 

15,38%-ды құрап 445 775,7 млн. теңгеге жетті. 

 

Кесте-1. Өндірілген инновациялық өнім көлемі, млн. тг 
  2013 2014 2015 2016 

Ақмола 18 205,7 33 801,6 13 217,2 21 036,2 

Ақтөбе 8 300,6 4 454,4 1 838,8 16 660,2 

Алматы 13 153,8 16 608,9 15 699,2 12 630,0 

Атырау 38 078,2 18 655,3 7 506,1 7 419,4 

Батыс Қазақстан 9 009,5 5 996,5 3 316,7 3 407,1 

Жамбыл 19 637,4 25 250,3 23 163,7 34 104,1 

Қарағанды 53 731,2 21 578,1 18 442,5 31 327,2 

Қостанай 35 728,9 57 633,9 47 252,6 45 095,9 

Қызылорда 6 641,7 4 761,2 6 930,3 6 295,2 

Манғыстау 1 395,4 1 546,8 1 234,6 506,4 

Оңтүстік Қазақстан 33 177,5 45 153,5 61 465,6 54 416,1 

Павлодар 83 368,0 83 070,6 1 838,3 9 520,0 

Солтүстік Қазақстан 16 028,0 16 500,4 11 753,8 11 312,8 

Шығыс Қазақстан 109 378,9 97 778,9 13 420,9 54 299,4 

Астана қаласы 119 923,4 125 507,0 111 239,6 120 559,3 

Алматы қаласы 12 504,9 22 088,6 38 876,9 17 186,3 

Қазақстан Республикасы 578 263,1 580 386,0 377 196,7 445 775,7 

Ескерту: [9] әдебиет негізінде автормен құрастырылды 
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Мемлекеттің инновациялық даму деңгейін бағалау үшін халықаралық 

ұйымдармен инновациялық жүйенің негізгі үш көрсеткішті (инновациялық 

әлеует, инновациялық белсенділік және инновациялық нәтиже) ескере отырып 

жалпыламалы индекстер әзірленген. Мәселен, Әлемдік экономикалық 

форумның есептерінде жарияланатын «Бәсекеге қабілеттіліктің жаһандық 

индексі» (Global Competitiveness Index) инновациялар мен жетілдіру факторлары 

деген жеке 3-ші бөлім ретінде қарастырады. Ал инновациялық дамудың кешенді 

көрсеткіштерден құралған «Инновациялардың жаһандық индексі» (The Global 

Innovation Index) көмегімен бірқатар мемлекеттер бойынша рейтингісі жасалады. 

Аталған рейтинг 2007 жылдан бері INSEAD Халықаралық бизнес-мектебінің 

(Франция) әдістемесі бойынша есептеледі. Төмендегі сурет 3-те біз Қазақстан 

Республикасының 2011 жылдан бері алған идекстері мен рейтингтегі орнын 

суреттеп көрсетеді. 

 

 
 

Сурет – 3. Қазақстанның 2011-2017ж.ж. аралығында жаһандық 

инновациялық индекстегі позициясы  

Ескерту: The Global Innovation Index мәліметтеріне сәйкес автормен 

құрастырылды [10] 

 

Көп жағдайда ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінің пайымдауынша ұлттық 

инновациялық жүйенің дамуы негізінен ҒЗТКЖ қаржыландырудағы ЖІӨ 

қатысты %-дық үлесіне байланысты.  

KNOEMA мәліметтеріне сәйкес 2015 жылы 78 мемлекет қарастырылған. 

Қазақстан Республикасы ЖІӨ шаққандағы ҒЗТКЖ 0,2% шығынымен бұл 

рейтингтің 67 сатысынан көрінді. Халықаралық академиялық кеңестің ұсынысы 

бойынша дамушы мемлекет үшін бұл саладағы шығын көлемі ЖІӨ шаққандағы 

үлестік мөлшері 1-1,5 % болуы керек. Сурет 4 мәліметтеріне сәйкес, бұл 
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көрсеткіш бойынша әлемде келесі мемлекеттер көш басында тұр: Израиль (ЖІӨ 

шаққандағы үлесі 4,3%), Оңтүстік Корея (ЖІӨ шаққандағы үлесі 4,2%), 

Швейцария (ЖІӨ шаққандағы үлесі 3,4%) и Жапония (ЖІӨ шаққандағы үлесі 

3,3%). 

 

 
Сурет – 4. Әлемдегі мемлекеттердегі ҒЗТКЖ шығындардың ЖІӨ 

шаққандағы % үлесі, 2015ж. 

Ескерту: [11-12] әдебиет негізінде автормен құрастырылды 

 

Қорытынды. Жүргізілген талдау, бізге бүгінгі таңда Қазақстан 

Республикасында инновациялық жүйені сипаттайтын барлық элементтердің 

кездесетіндігін көрсетіп отыр. Дегенмен, әлемдік экономикалар мен ғылым бір 

орында тұрмайтындығын ескерер болсақ, еліміздегі ұлттық инновациялық 

жүйені әрі қарай дамыту бойынша жаңа элементтердің тиімділігін арттыру 

мақсатында әкімгершілік функцияларды, соның ішінде адами капиталдың 

сапасын арттыру мәселесі тұр. Себебі адами капитал ұлттық инновациялық 

жүйенің ең бір маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Сондай ақ ҒЗТКЖ 

қаржыландыру көлемін ұлғайтқан жөн деп есептейміз. Себебі бір элементті 

жақсартып, екіншісіне мән берілмесе ещ нәтиже болмайтындығын ескеркен жөн. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ПОНИМАНИЮ ТЕКСТА 

 НА ОСНОВЕ ДУБЛИНСКИХ ДЕСКРИПТОРОВ ПОВЕСТИ  

А.С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

 

В сегодняшних условиях, когда государство и общество стоит перед 

необходимостью модернизации образования и воспитания, духовно-

нравственное воспитание становится важнейшим приоритетом государственной 

образовательной политики. Оно рассматривается как важнейший ресурс 

социокультурной модернизации казахстанского общества, направленный на 

раскрытие национальных духовных и культурно-исторических традиций, 

формирование и развитие у казахстанских школьников общей системы 

нравственных ценностей. 

Общеизвестно, что понятие «текст» (в том числе литературно-

художественный) не аксиоматично. С прогрессом гуманитарного знания его 

смысловое поле активно расширяется, уходя от однозначности смысла в 

толковых и тем более «бестолковых» словарях. Оставаясь стабильным по своему 

лексическому составу, литературно-художественный текст динамичен в 

интерпретационных возможностях, на которые влияют многочисленные 

http://stat.gov.kz/
https://www.globalinnovationindex.org/
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm#indicator-chart(дата
http://www.kazportal.kz/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost-v-kazahstane/
http://www.kazportal.kz/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost-v-kazahstane/
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факторы: функциональное назначение, жанровая структура, исторические 

условия бытования, парадигма, в которой он рассматривается, методологические 

принципы исследования, читательская среда, личностные качества 

интерпретатора и прочее. 

Материально зафиксированный текст (объект литературоведческого 

анализа) -сложная социокультурная система, для которой трудно 

сформулировать единые герменевтические критерии. Это молекула, состоящая 

из бесчисленного количества разноэлементных атомов, в расщеплении которой 

едва ли поможет самый мощный синхрофазотрон, тем более что «расщепление 

художественной молекулы» не конечная цель интерпретатора текста. К тому же 

«в товарищах согласья нет» ни по поводу смыслового содержания этой 

«молекулы», ни по поводу ее структуры. 

Существуют расширительное и узкоспециальное понимание текста. 

Сторонники концепции пантекстуальности, восходящей к Ницше, в качестве 

текста рассматривают всю действительность, предоставляя возможность 

примкнуть к изучению текстовой реальности сонму ученых-общественников. 

Для литературной науки гораздо продуктивнее концепция Ю.М. Лотмана, 

изложенная им в работе «Структура художественного текста», в которой, наряду 

с лингвистической трактовкой этого культурного феномена, ученый допускает 

возможность укрупнения целостных текстовых единиц в более сложное 

смысловое новообразование, которое может рассматриваться как единый текст, 

что дает простор для исследователей средств массовой информации. 

Далее хотелось бы рассмотреть обучение учеников к правильному чтению 

и понимаю текста через произведение А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Цели обучения, которые необходимо достичь на данном уроке: 

9.С1. понимать основную и детальную информацию сообщения, 

продолжительностью до 5-8 минут, определяя подтекст, цель высказывания и 

отношение говорящего к событиям и героям и делая выводы 

9.Г2. пересказывать содержание текста, демонстрируя собственное 

понимание проблематики, оценивая позицию автора 

9.Г4. создавать высказывание (рассуждение, убеждение), используя приемы 

привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию 

9.Ч3. формулировать вопросы, перефразируя информацию текста, и 

отвечать на них, различая факт и мнение 

9.Ч4. использовать виды чтения, владеть техниками критического 

мышления при чтении 

9.П4. писать творческие работы (в том числе на литературные темы), 

фрагмент/фрагменты текста, являющиеся контрастными по содержанию, с 

использованием в письме изобразительно-выразительных средств. 

 
Цели 

урока 

Все учащиеся смогут: понимать основную и детальную информацию 

сообщения,  

пересказывать содержание текста, формулировать вопросы 

Большинство учащихся смогут: пересказывать содержание текста, 

создавая высказывание,  
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демонстрируя собственное понимание проблематики, оценивая позицию 

автора, формулировать сложные вопросы 

Некоторые учащиеся смогут: владеть техниками критического мышления 

при чтении, 

писать творческие работы с использованием в письме изобразительно-

выразительных средств 

Языко-

вая цель 

Учащиеся могут: использовать простые и сложные предложения, 

соответствующие ситуации устного или письменного общения 

Ключевые слова и фразы: Честь – хорошая, незапятнанная репутация. 

Репутация – общественная оценка. 

Нравственность – правила, определяющие поведение, духовные и 

душевные качества, необходимые человеку в обществе. 

Совесть – чувство нравственной ответственности перед окружающими 

людьми. 

Маша Миронова – нравственный идеал А,С.Пушкина. 

Полезные фразы для диалога/письма: 

Вопросы для обсуждения: Почему же Пушкин решил вести повествование 

не от своего имени, а от имени Гринёва? 

Согласны ли вы с тем, что Маша Миронова - нравственный идеал автора? 

Почему же произведение о таких далёких событиях читается до сих пор с 

неослабевающим интересом? 

 

Можете ли вы сказать, почему…? Почему же Пушкин решил вести 

повествование не от своего имени, а от имени Гринёва? 

 

НАЧАЛО УРОКА (5МИН) 

1 Разминка «Веселая зарядка» 

2 Деление на группы с помощью фишек 

Ресурс: Видеозапись «Веселая зарядка», фишки  

СЕРЕДИНА УРОКА 

1. Вступительная беседа  

Сегодня на уроке перелистаем страницы повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка», где в высшей степени проявляется благородство и 

нравственная красота героев. Я хочу привлечь ваше внимание к эпизодам, 

раскрывающим честь и благородство героев, их душевную красоту. Вы сейчас 

находитесь в том возрасте, когда формируются ваши взгляды на жизнь. И, я 

надеюсь, что нравственные уроки повести вам в этом помогут. 

2. Раскрыть значения слов: 1 группа – слов «Честь», «Репутация»,  

2 группа – слов «Нравственность», «Совесть» 

Честь – хорошая, незапятнанная репутация. 

Репутация – общественная оценка. 

Нравственность – правила, определяющие поведение, духовные и 

душевные качества, необходимые человеку в обществе. 

Совесть – чувство нравственной ответственности перед окружающими 

людьми. 

3.Чтобы вспомнить содержание рассказа, необходимо разложить 

фрагменты в нужной последовательности.  
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Стратегия «Линия времени». Составить по 2 вопроса для групп 

4. Среди предложенных на карточках слов, с помощью которых описывают 

обычно характеры людей, выберите те, которые относятся к Швабрину, Гриневу, 

Пугачеву. 

«Лестница нравственности» 

1 группа. Составьте характеристику героя 

 
Швабрин Гринев Пугачев 

подлость впечатлительность жестокость 

предательство смелость великодушие 

жестокость храбрость смелость 

властолюбие решительность доброта 

слабость духа преданность вспыльчивость 

трусость верность одиночество 

хитрость искренность властность 

изворотливость потребность в любви милосердие 

одиночество прямодушие благодарность 

    властность 

 

2 группа. Проанализировать эпизоды и определить, какие черты характера 

Маши Мироновой проявляются в различных ситуациях. Выступление групп. 

 
Эпизод романа. Черты характера. 

.Глава «Крепость» (первое 

знакомство с Машей Мироновой. 

застенчива, скромна, поминутно краснеет и 

 всегда молчалива, “трусиха” 

Глава «Любовь» Нежность, заботливость, твердость характера, 

жертвенность 

Главы «Осада города», «Сирота» Стойкость, непреклонность, смелость, 

мужество, верность 

Глава «Суд» Решительность, находчивость, ум, смелость 

 

КОНЕЦ УРОКА 

Обобщение. Ответы на вопросы 

1. От чьего лица ведется повествование в “Капитанской дочке”? Почему же 

Пушкин решил вести повествование не от своего имени, а от имени Гринёва? 

(Все события даются с точки зрения Гринёва, несут на себе печать его 

убеждений. “Капитанская дочка” - история взросления души, кто лучше самого 

героя расскажет об этом.) 

2.  Пушкин назвал произведение “Капитанская дочка”, а не “Гринёв” или 

“Пугачев”. С чем это связано? (Вокруг Маши, её судьбы развертываются все 

события повести, героиня стоит в центре сюжета.) 

3. . Согласны ли вы с тем, что Маша Миронова - нравственный идеал 

автора? (Сила любви, чувство ответственности за любимого, 

самоотверженность, внутренняя красота). Нужно ли современной девушке 

обладать такими нравственными чертами? 
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4.  Почему же произведение о таких далёких событиях читается до сих пор 

с неослабевающим интересом? Произведение о далеких событиях, о людях 18 

века, и теперь читается с неослабевающим интересом. Повесть преподносит 

нам нравственные уроки, которые остаются в нашей памяти на всю жизнь. 

Главные герои Пушкина учат нас тому, как поступать в сложных жизненных 

ситуациях, не теряя человеческого достоинства, не нарушая кодекса чести. 

Рефлексия. Заполнение оценочных листов. 

Задание на дом.  

Высокий уровень 
Ответить письменно на вопросы: 

 Что есть нравственная красота в вашем понимании? 

 Докажите, почему Маша Миронова – нравственный идеал А.С.Пушкина? 

Средний уровень 

Составить кроссворд по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

Низкий уровень. 
Устный ответ: «Формирование характера Маши Мироновой» 

 
Дополнительная информация 

Дифференциация – как вы 

будете предоставлять 

больше поддержки? Какие 

задания вы будете давать 

Оценивание – как вы 

планируете отслеживать 

прогресс/знания учащихся? 

Междисциплинарные связи 

здоровье и безопасность 

поддержка ИКТ  

Ценности 

 Оценочные листы. История, география, 

самопознание 

Рефлексия 

Были ли цели обуче-

ния/урока достижимыми? 

Чему сегодня научились 

учащиеся? 

Какой была атмосфера 

обучения? 

Успешными ли были 

действия по установлению 

различий между 

учащимися? 

Придерживался ли я 

временного графика? 

Какие?  

Планируя данный урок я поставила себе цель: продолжить 

работу по формированию микроклимата класса, работу в 

группах, применить ИКТ для улучшения процесса 

преподавания и обучения, использовать открытые и 

закрытые вопросы низкого порядка и вопросы высокого 

порядка, элементы критического мышления, формативное 

оценивание. При разработке данного урока учитывала 

возрастные особенности детей, реальные возможности 

класса: средняя работоспособность, устойчивая 

эмоционально-волевая сфера, наличие детей с низкой 

мотивацией и низким уровнем успеваемости, средний 

уровень развития аналитико-синтетического мышления; 

наличие детей, успешных в обучении, лидерские задатки. 

Итоговое оценивание 

Назовите два наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)? 

1:Работа в группах 

2:Анализ эпизодов черты характера Маши Мироновой 

Назовите два момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, 

так и обучения)? 

1:Раскрытие значений слов «Честь», «Репутация» 

2:Проведение различных стратегий 

Что нового я узнал о классе и его отдельных учащихся и как это отразится на проведении 

моего следующего урока? 



285 
 

Появился более демократичный стиль общения, то есть ребята стали развивать равенство 

между собой, нет лучших и худших. 

 

Практика показала: при таком изучении повести можно добиться 

оптимального результата от каждого ученика, несмотря на различные 

способности. Разноуровневая работа на уроке литературы является важнейшим 

средством формирования способов мыслительной деятельности, развития 

творческого мышления, речи учащихся, внимания. При такой работе все ученики 

класса читают и анализируют текст. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан  

 

МЕДИАЦИЯ КАК НОВАЯ ФОРМА НЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

 

Общество, правительство, право - все это динамические категории, 

постоянно меняющиеся под действием разных факторов. Еще вчера казавшиеся 

незыблемыми вещи рассыпаются в останки и подвергаются забвению потомков. 

Не является исключением и такая специфичная сфера, как разрешение споров и 

урегулирование конфликтов. Казалось бы, что может прийти на смену судебным 

органам, являющимся неотъемлемым атрибутом страны и ведущим свою 

историю с библейских времен? 

Первое, что приходит на разум, - третейские суды. Вправду, неплохая 

альтернатива разрешения споров. Но, несмотря на имеющиеся отличия от 

привычной судебной системы, все равно одна сторона проигрывает дело, а 

другая выигрывает. Другими словами, обращаясь в государственную либо в 

общественную судебную инстанцию, необходимо быть готовым к вероятному 

проигрышу. И это логично, ведь ситуация, когда в итоге разрешения спора обе 

стороны конфликта остаются в выигрыше, в принципе невозможна. Так ли это? 

Есть мировоззрение, что нет. Причина тому - появление нового метода 

разрешения споров и урегулирования конфликтов - медиации. 

Самостоятельным направлением регуляции конфликтов может быть 

посредничество третьей стороны. Уже появились первые адвокаты-медиаторы. 

Задачей медиатора является помощь в поиске конструктивного решения, цель 

медиации является содействие выработке сторонами решений и принятию 

обязательств, при которых не нарушаются интересы сторон. С развитием 

предпринимательских отношений адвокаты активно осваивают приемы 
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успешных переговоров, представляя своих доверителей во время ведения 

переговоров по заключению сделок или урегулированию уже возникших 

спорных ситуаций. Государство, очевидно, благожелательно относится к этому 

направлению развития методов разрешения споров. В гл.17 ГПК РК остался сам 

термин «примирительные процедуры» [1]. 

Совершенствование гражданского судопроизводства является актуальной, 

так как со дня обретения независимости Республики Казахстан одним из главных 

приоритетов становления правового государства является развитие судебной 

системы. Поэтому из года в год в нашем государстве проходит большое 

количество форумов по реформе судебной системы. Заинтересованность 

казахстанских властей во внедрении в национальное уголовное и гражданское 

судопроизводство разнообразных примирительных процедур (в том числе 

медиации) заслуживает всяческой поддержки. Инициатива, которая была 

выдвинута на высшем политическом уровне и оформлена в виде одного из 

поручений, данных Президентом Республики Казахстан на V съезде судей 18 

ноября 2009 года. Высокий уровень инициативы с очевидностью демонстрирует 

наличие в Казахстане политической воли, направленной на имплементацию в 

национальную правовую систему новейших примирительных процессуальных 

технологий, которые относительно давно известны на Западе и которых явно не 

хватает на так называемом постсоветском пространстве. Дальнейшее движение 

с неизбежностью потребовало технического решения поставленной 

политической задачи, в результате чего появился подготовленный Верховным 

судом РК проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам внедрения примирительных процедур (медиации)». 

Поэтому не случайно Концепция правовой политики, одобренная Указом 

Президента, в качестве дальнейшего совершенствования судебной системы, а 

именно по совершенствованию гражданского процессуального законодательства 

определила, что в целях максимальной реализации прав участников 

гражданского судопроизводства, своевременной защиты и восстановления 

нарушенных прав и свобод личности, интересов общества и государства, меры 

по совершенствованию гражданско-процессуального законодательства могли бы 

быть ориентированы также на закрепление разнообразных путей и способов 

достижения компромисса между сторонами частно-правовых конфликтов 

(медиация, посредничество и другие) как в судебном, так и во внесудебном 

порядке в том числе обязательности обсуждения возможности использования 

мер примирительных процедур при подготовке дела к судебному 

разбирательству, а так же развитие внесудебных форм защиты гражданских 

прав[2].  

Понятие «медиация» получило свое отражение в Концепции проекта Закона 

Республики Казахстан «О примирительных процедурах (медиации)», где 

говорится, что «медиация - это основанный на взаимном согласии и доброй воле 

конфиденциальный переговорный процесс, в ходе которого спорящие стороны, 
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при помощи нейтрального лица (медиатора) пытаются выработать приемлемое 

решение по урегулированию данного спора» [3].  

М.К. Сулейменова считает, что при подготовки законодательных 

предложений необходимо, во-первых, отделить примирительные процедуру от 

мирового соглашения, которое может быть результатом не только 

примирительных процедур, но и переговоров и медиации, во-вторых 

необходимо различать примирение и медиацию которые тесно связаны, но все 

же различны [4].  

Приоритетным направлением развития медиации является ее применение в 

качестве самостоятельного вида деятельности по урегулированию правовых 

споров, существующей наряду с иными способами защиты гражданских прав. В 

данном случае речь идет о медиации как составной части единой системы 

урегулирования и разрешения правовых споров. 

Следует признать, что на сегодняшний день отсутствует общепризнанная 

концепция организации "службы" частной медиации в Республике Казахстан. 

Несмотря на принятие Закона «О медиации», проблемы наиболее оптимального 

устройства частной медиации остаются дискуссионными. Между тем от ответа 

на вопросы о том, кто вправе проводить медиацию, что представляет собой 

медиационная деятельность, каким образом должна быть организована работа 

медиаторов, зависит дальнейшее развитие данного института в казахстанском 

правовом поле. 

Представляется необходимым проанализировать зарубежный опыт 

организации и регулирования частной медиации. Здесь можно выделить 

несколько подходов, а именно: 

а) "рыночный" подход, когда проведение медиации рассматривается как 

услуга, оказание которой осуществляется физическими лицами и организациями 

преимущественно на коммерческой основе; 

б) публично-правовой (условно) подход, когда медиация рассматривается 

как один из видов профессиональной деятельности, в определенной степени 

контролируемый государством; 

в) подход саморегулирования, когда медиация также рассматривается в 

качестве одного из видов профессиональной деятельности, однако установление 

стандартов и контроль их соблюдения производится самим профессиональным 

сообществом медиаторов. 

Проанализируем выделенные подходы на примере некоторых зарубежных 

стран. 

"Рыночный" подход к организации медиации реализован, например, в 

США, в Англии, в Австралии (в отношении примирительных процедур по 

коммерческим спорам). В соответствии с этим подходом медиация 

рассматривается в качестве услуги, предоставляемой, как правило, за плату. 

Проведение примирительных процедур осуществляется частнопрактикующими 

медиаторами и организациями в качестве одного из направлений 

предпринимательской деятельности. Отношения между участниками медиации 

регламентируются на договорной основе. При этом гарантией качества 
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предоставляемых услуг являются добросовестность контрагентов и высокая 

репутация посредников, а механизмом контроля - "естественный отбор" в 

условиях конкурентной борьбы на рынке медиационных услуг. 

Представляется, что такой подход в наибольшей степени отвечает самой 

идее медиации как автономному механизму урегулирования гражданско-

правовых споров (без вмешательства государства); способствует быстрому 

распространению практики применения примирительных процедур, 

обеспечивает гибкость медиации. В то же время нельзя не отметить серьезный 

недостаток рассматриваемого подхода, а именно: при "рыночной" модели 

устройства медиации отсутствуют реальные инструменты контроля качества 

предоставляемых услуг и обеспечения единообразного подхода к проведению 

медиации. 

В других государствах произошла институционализация медиации как 

отдельного вида профессиональной деятельности, осуществляемого при 

наличии определенного контроля со стороны государства. В частности, данный 

подход реализован в Австрии, где в соответствии с Законом о медиации по 

гражданско-правовым спорам, принятым в 2003 году, обязанность по ведению 

списка медиаторов и программ подготовки медиаторов возложена на 

Федеральное министерство юстиции. В случае несоблюдения установленных 

законом требований к лицам, желающим осуществлять проведение процедуры 

медиации, министр юстиции вправе отказать в регистрации либо исключить уже 

зарегистрированного медиатора из списка. Исключению из списка медиаторов 

также подлежат лица, нарушавшие свои профессиональные обязанности и 

требования, установленные в законе [5]. 

В данном случае отсутствуют негативные черты, свойственные "рыночной" 

модели устройства медиации. К положительным аспектам реализации 

рассматриваемого подхода следует отнести то, что деятельность по проведению 

примирительных процедур приобретает особый "статус" и признается в качестве 

самостоятельной профессии. С другой стороны, в качестве недостатка 

необходимо отметить то, что на государство возлагаются дополнительные 

обязанности, влекущие организационные и финансовые издержки. 

Третий подход к устройству медиации предполагает саморегулирование 

деятельности по проведению примирительных процедур. Это позволяет 

сохранить частную медиацию в сфере гражданского общества (без излишней 

институционализации и юридизации данной примирительной процедуры), но в 

то же время обеспечивает необходимые механизмы контроля качества 

проведения примирительных процедур и профессионализма медиаторов. 

Саморегулирование может осуществляться в различных формах. 

Традиционно негосударственное саморегулирование подразумевает 

существование объединений представителей профессионального сообщества, 

которые самостоятельно разрабатывают и утверждают стандарты и нормативы 

своей деятельности, осуществляют контроль их соблюдения, а также разрешение 

внутренних и внешних (между членами объединения и третьими лицами) 

конфликтов. Основными задачами саморегулируемых организаций являются 
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защита интересов, повышение квалификационного уровня и 

конкурентоспособности своих членов, обеспечение условий для развития 

профессии в целом. В число основных функций саморегулируемых организаций 

входит мониторинг качества оказываемых услуг, сбор и предоставление 

информации, проведение статистических исследований, что значительно 

экономит бюджетные денежные средства на проведение подобного рода 

мероприятий. 

Показательным примером успешного развития таких организаций является 

опыт Германии, где отсутствие государственной нормативно-правовой 

регламентации медиации восполняется на частном уровне путем установления 

стандартов и правил именно саморегулируемыми организациями. На 

сегодняшний день в Германии создано несколько профессиональных союзов 

медиаторов, наиболее крупными из которых являются Федеральный союз 

медиации (BundesverbandMediation), Федеральное рабочее объединение 

семейной медиации (Bundes-ArbeitsgemeinschaftforFamilienmediation) и 

Федеральный союз медиации в экономике и сфере труда 

(BundesverbandMediationinWirtschaftundArbeitswelt). Членство в данных 

организациях строго индивидуальное, что не запрещает медиаторам 

осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках коммерческих и 

некоммерческих организаций, обеспечивающих проведение примирительных 

процедур [6, c. 81].  

В качестве самостоятельной формы саморегулирования можно 

рассматривать деятельность специализированных организаций, создаваемых в 

целях развития медиации, поддержания высоких этических и профессиональных 

стандартов, а также аккредитации медиаторов. В частности, в Австралии еще в 

1995 году при поддержке Генерального прокурора был создан Национальный 

консультационный совет по альтернативному разрешению споров (NARDAC) 

как негосударственный орган, в который вошли ведущие специалисты в области 

альтернативного разрешения споров [7].  

В 2008 году Советом было инициировано создание Национальной системы 

аккредитации медиаторов, которая объединяет Стандарты практики проведения 

медиации и Квалификационные стандарты медиаторов [8].  

Данная система начала функционировать в полном объеме с 01.01.2010 

года. Медиаторы, которые желают быть аккредитованными в соответствии с 

национальными стандартами, обязаны отвечать требованиям, предъявляемым к 

уровню подготовки и квалификации медиаторов, а также быть членами одной из 

организаций по аккредитации медиаторов. В профессиональной деятельности 

аккредитованные медиаторы обязаны соблюдать разработанные NARDAC 

Стандарты практики проведения процедуры. 

На международном уровне механизмы саморегулирования реализуются 

путем создания международных организаций, деятельность которых направлена 
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на унификацию и гармонизацию правил проведения трансграничной медиации. 

В качестве примера можно привести деятельность Международного института 

медиации, который был создан тремя ведущими некоммерческими 

организациями по разрешению споров: Нидерландским институтом медиации 

(NMI), Сингапурским центром медиации/Сингапурским центром 

международного арбитража (SMC/SIAC), Международным центром разрешения 

споров/Американской ассоциацией адвокатов (ICDR/AAA). Международный 

институт медиации является неправительственной некоммерческой 

организацией, не основанной на членстве. Институт занимается разработкой 

стандартов деятельности медиаторов и аккредитацией практикующих 

медиаторов, соответствующих установленным требованиям [9]. 

Таким образом, саморегулирование представляется наиболее 

рациональным подходом к устройству института медиации, который отвечает, 

как общественным, так и государственным интересам. В этом смысле следует 

поддержать концепцию саморегулирования, заложенную в Законе «О 

медиации». В то же время необходимо отметить, что казахстанское 

законодательство о медиации содержит ряд спорных положений, которые 

требуют дополнительного анализа. Прежде всего, они касаются двух аспектов: 

1) специфики деятельности по проведению процедуры медиации и 2) статуса ее 

субъектов. Рассмотрение данных вопросов позволит лучше уяснить 

существующую на сегодняшний день модель устройства института медиации в 

Казахстане и определить возможные направления ее совершенствования. 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 

 

С учетом данного нами определения усыновления (удочерения) как 

правового института, объединяющего сложный комплекс норм материально и 

процессуально-правового характера, его правовые последствия можно 

охарактеризовать как следствие реализации норм указанного института – 

усыновления (удочерения). 

В юридической литературе, посвященной вопросам усыновления 

(удочерения), вопрос о правовых последствиях усыновления (удочерения) 

рассматривается в узком аспекте. Обращается внимание на возникновение 

между усыновленными (удочеренными) и их потомством с одной стороны, 

усыновителями (удочерителями) и их родственниками с другой, всех 

юридических отношений, которые устанавливаются между соответствующими 

родственниками по закону. По мнению некоторых авторов усыновление 

(удочерение) – это не только форма устройства на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей, но и юридический факт, вызывающий определенные 

правовые последствия[1]. 

Нельзя согласиться с тем, что состоявшееся усыновление (удочерение) это 

просто юридический факт. В случае усыновления (удочерения) предпосылкой 

возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей усыновителя 

(удочерителя) и усыновленного (удочеренной) служит сложный юридический 

состав, включающий в себя действия (волеизъявления) усынови-телей 

(удочерителей), родителей усыновляемого (удочеряемой), в некоторых случаях 

самих усыновляемых (удочеряемых), суда, органов опеки и попечительства, о 

чем упоминалось ранее. Кроме рассмотрения предпосылок, важным является 

выявление последствий, поскольку они есть определенный правовой результат. 

Право ценно для субъектов именно тем, что позволяет рассчитывать на 

наступление определенных правовых результатов, а в данном случае комплекса 

субъективных правоотношений. Их содержание охватывает не только права и 

обязанности усыновителей (удочерителей) и усыновленных (удочеренных), но и 

их потомства. Нельзя упускать из вида, что усыновление (удочерение) не 

основано на кровном родстве. Ввиду этого не могут полностью прекратиться 

специфические (усеченные) отношения между усыновителями (удочерителями) 

и прежними родственниками усыновленного (удочеренной). Например, прежние 

родители в любом случае имеют право требовать признания усыновления 

недействительным. По решению суда могут быть сохранены отношения 

усыновленного с одним из родителей или родственниками умершего родителя. 

В свою очередь это означает, что указанные субъекты: усыновитель и родители 

(их родственники) наделяются взаимосвязанными правами и обязанностями по 

отношению к ребенку. Данное законодательное решение является новым по 
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сравнению с нормами, действовавшими непосредственно до принятия нового 

семейного законодательства Республики Казахстан. Ранее признавалось полное 

прекращение прав и обязанностей между усыновленным (удочеренной) и его 

прежними родственниками [2]. 

Помимо семейных правоотношений, следствием усыновления являются и 

гражданско-правовые отношения. К примеру, семейно-правовой институт 

усыновления (удочерения) влияет на действие гражданско-правового института 

представительства. Речь идет о законном представительстве. Помимо этого, 

также возникают и гражданско-правовые отношения по поводу имущества 

усыновленного (удочеренной). 

Усыновитель несет ответственность за сохранность имущества 

находящегося в собственности усыновленного (удочеренного) ребенка. 

Формулировка «ответственность» затушевывает истинное содержание 

данного гражданско-правового отношения. 

Ему мы постараемся дать собственную оценку. На первый взгляд по своей 

юридической природе оно напоминает хранение по закону. Однако анализ 

специфики положения усыновителя (удочерителя) и усыновленного 

(удочеренной) показывает, что к ним более применимы нормы о доверительном 

управлении чужим имуществом. Вместе с тем, в нормах Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, посвященных доверительному управлению, также 

содержится пробел. 

Доверительное управление возникает в интересующей нас области только 

при установлении опеки над имуществом несовершеннолетнего (п.2 ст. 883 ГК 

РК). Следует восполнить данное упущение и указать на доверительное 

управление имуществом усыновленного (удочеренной). Необходимо учесть 

различия между правовым положением опекуна и подопечного, и усыновителя 

(удочерителя) и усыновленного (удочеренной). Опека – это вынужденная мера, 

которая призвана обеспечить минимум необходимого ухода за ребенком и 

охрану его интересов. Это видно и из содержания нормы, освобождающей 

опекуна от обязанности содержать своих подопечных (п.3 ст. 111 ЗоБС РК ). 

Усыновитель (удочеритель) и усыновленный (удочеренный), как уже 

отмечалось ранее, приобретают права и обязанности родителей и детей. В 

соответствии с п. 2 ст. 62 ЗоБС РК: «Родители, воспитывающие ребенка, несут 

основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для его физического, 

психического, нравственного и духовного развития. Расширительная трактовка 

данной нормы позволяет сделать вывод о том, что родители (усыновители 

(удочерители)) обязаны заботиться об имуществе несовершеннолетних детей, 

которое, безусловно, может и должно служить основой дальнейшего 

обеспечения детей, их образования и т.д. Таким образом, традиционные понятия 

о бремени содержания имущества собственником, в данном случае (когда 

собственник – несовершеннолетний ребенок), претерпевают некоторую 

трансформацию. Решение данного вопроса между родителями и детьми по 

происхождению традиционно зависит от их внутренних отношений 
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(предполагается, что родители зла детям не пожелают). В случае же усыновления 

(удочерения) законодатель выражает некоторое «недоверие» усыновителю, 

подстраховывает интересы несовершеннолетнего. В современных условиях, 

когда число корыстных посягательств на имущественную сферу других лиц 

чрезвычайно расширилось [3], такая мера не является излишней. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что нужна более подробная 

правовая регламентация вопросов управления имуществом усыновителем 

(удочерителем).  

В этой связи усыновитель (удочеритель) не должен иметь права на 

возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном 

управлении имуществом усыновленного (удочеренной) за счет 

несовершеннолетнего, либо за счет доверенного имущества. Такое решение 

вопроса позволит оградить имущественные интересы от возможных афер, 

заставит усыновителя более серьезно относиться к своим обязанностям. 

На наш взгляд, можно позволить усыновителю (удочерителю) погашать 

расходы за счет доходов от использования доверенного имущества (п.2 ст. 889 

ГК РК). Кроме того, если усыновитель (удочеритель) не имеет возможности 

содержать имущество за счет своих средств, то по разрешению органов опеки и 

попе-чительства ему должно быть предоставлено право погашать расходы на 

содержание имущества из имущества усыновленного (удочеренной). Сказанное 

отражает особенности переходного периода, переживаемого нашим обществом, 

и требует изменения соответствующих положений в гражданском и семейном 

законодательстве. 

Другой аспект – это сама ответственность усыновителя (удочерителя) за 

сохранность имущества усыновляемого (удочеряемой). 

Для создания реальных гарантий интересов усыновленного (удочеренной), 

на наш взгляд, следует предусмотреть безвиновную ответственность 

усыновителя (удочерителя) за сохранность имущества усыновленного 

(удочеренной). Вместе с тем для избежания перегибов, необходимо освобождать 

усыновителя от ответственности за вред, причиненный по вине других лиц и 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

В соответствии с п. 4 ст. 89 ЗоБС РК в случае отказа от усыновления 

обязанность возврата имущества лежит также на усыновителе (удочерителе). 

Даже без глубокого анализа можно уяснить, что приведенная норма очень 

несовершенна. Во-первых, она не охватывает случаев передачи имущества 

усыновленному (удочеренной) по достижению им совершеннолетия и при 

признании усыновления (удочерения) недействительным. Во-вторых, в ней не 

предусмотрена обязанность усыновителя (удочерителя) во всех перечисленных 

случаях, возвращать имущество с учетом полученных плодов, дохода, 

приращений. 

При усыновлении возникает особое охранительное отношение, касающееся 

тайны усыновления (удочерения). Тайна усыновления (удочерения) 

способствует созданию подлинно родственных отношений между усыновителем 

(удочерителем) и усыновленным (удочеренной), стабильности усыновления 
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(удочерения), облегчает воспитание ребенка[4] (76). Законодательство 

обеспечивает правовые условия тайны усыновления (удочерения). По просьбе 

усыновителя (удочерителя) усыновленному (удочеренному) ребенку 

присваиваются фамилия усыновителя (удочерителя), а также указанное им имя, 

если это не противоречит интересам ребенка. В подзаконном нормативном акте 

по вопросам усыновления (удочерения) необходимо отразить те критерии, по 

которым определяется противоречие выбранных усыновителем (удочерителем) 

фамилии и имени интересам ребенка. К ним следует, видимо отнести 

неблагозвучность фамилии и имени, несоответствие их этнич-скому 

происхождению, религиозной и культурной принадлежности ребенка. 

Для обеспечения тайны усыновления (удочерения) по просьбе усыновителя 

(удочерителя) могут быть изменены дата рождения усыновленного 

(удочеренного) ребенка, но не более чем на шесть месяцев, а также место его 

рождения. Изменение даты рождения допускается только при усыновлении 

(удочерении) ребенка в возрасте до трех лет. Вместе с тем, чтобы обеспечить 

подлинную биографичность данных о человеке, об изменениях даты и (или) 

места рождения усыновленного (удочеренного) ребенка указывается в решении 

суда о его усыновлении (удочерении). Также по просьбе усыновителей 

(удочерителей) суд может принять решение о записи усыновителей 

(удочерителей) в книге записей рождений в качестве родителей усыновленного 

(удочеренного) им ребенка. Для совершения такой записи в отношении 

усыновленного (удочеренного) ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

необходимо его согласие, за исключением случаев, когда ребенок до 

усыновления (удочерения) проживал в семье усыновителя (удочерителя), считал 

его своим родителем (п. 2 ст. 84 ЗоБС РК). 

Тайна усыновления (удочерения) – это специальный режим 

конфиденциальности информации о самом факте и обо всех обстоятельствах 

усыновления (удочерения). Она должна считаться не соблюденной в тех случаях, 

когда разглашаются сведения о любых подготовительных действиях 

усыновителя (удочерителя) по выбору кандидатуры усыновляемого 

(удочеряемой), его обращения по этому вопросу в органы опеки и 

попечительства и т.д., но при условии, что усыновление (удочерение) 

состоялось. Сведения должны позволять с достоверностью установить 

усыновляющее (удочеряющее) лицо и усыновленного (удочеренной) ребенка. На 

этот счет можно провести аналогию с распространением порочащих лицо 

сведений[5].  

Усыновленный (удочеренная) не может быть непосредственным носителем 

тайны усыновления (удочерения), однако ее режим не в последнюю очередь 

обеспечивает и его интересы, поскольку ее разглашение может нанести ему 

ущерб, как уже отмечалось выше. Таким образом, тайну усыновления 

(удочерения) можно оценить в качестве одной из разновидностей личной тайны 

и для усыновленного (удочеренной) (ст.144 ГК РК). С учетом того, что режим 

тайны усыновления (удочерения) обеспечивает интересы практически всех 

членов семьи, целесообразней, видимо, оценивать ее как семейную тайну [6].  
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В результате усыновления (удочерения) между ребенком и усыновителем 

(удочерителем) возникают личные неимущественные и имущественные 

правоотношения. Их подробный анализ – тема отдельного исследования. Но, тем 

не менее, следует отметить особенности правового положения 

несовершеннолетних детей в соответствии с новым семейным 

законодательством. 

Усыновитель (удочеритель) обязан предоставлять содержание 

усыновленному (удочеренной). В тех случаях, когда он не делает этого 

добровольно, на усыновителя (удочерителя) могут быть возложены алиментные 

обязанности. Усыновлены (удочерены) могут быть не только здоровые дети, но 

и больные. Усыновитель (удочеритель) поэтому становится обязанным не только 

содержать и воспитывать, но и лечить ребенка. Причем болезнь ребенка не 

является основанием для отмены усыновления. В интересах ребенка на момент 

усыновления (удочерения) усыновитель (удочеритель) должен владеть 

информацией о здоровье ребенка. По достижении усыновленным (удочеренной) 

совершеннолетия обязанность содержания усыновителя (удочерителя) может 

возлагаться уже на него. 

Усыновитель (удочеритель) так же как и родитель обязан возмещать вред 

причиненный несовершеннолетними до 14 лет, если не докажет свою 

невиновность в причинении вреда несовершеннолетним усыновленным 

(удочеренной) (п.1 ст. 925 ГК РК). При этом необходимо учитывать, что 

усыновитель (удочеритель) принимает на себя воспитание ребенка, на которого 

уже оказывалось влияние в определенной среде, например, прежними 

родителями. Суды должны учитывать эту особенность правового положения 

усыновителей (удочерителей) возлагая на них ответственность за вред, 

причиненный усыновленными (удочеренными). Было бы целесообразным 

вообще установить определенный срок, например, один год после усыновления 

(удочерения), в течении которого на усыновителя (удочерителя) не могла бы 

возлагаться ответственность за вред, причиненный усыновленным 

(удочеренной). 

В том случае, когда вред причиняется несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 18 лет, усыновитель несет субсидиарную ответственность за причиненный им 

вред при недостатке имущества и заработка несовершеннолетнего. 

Подводя итог, можно отметить, что нами предложен развернутый перечень 

правоотношений (правовых последствий), возникающих вследствие 

усыновления (удочерения). В нее можно включить следующие правоотношения: 

1) отношения между усыновителем (удочерителем), усыновленным 

(удочеренной) с одной стороны и родителями усыновленного (удочеренной), их 

родственниками с другой; 

2) материальные, гражданско-правовые отношения законного 

представительства усыновленных (удочеренных) детей в различных 

правоотношениях; 

3) отношения, связанные с управлением имуществом усыновленного 

(удочеренной). 
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4) гражданско-правовые личные неимущественные отношения по поводу 

имени усыновляемого (удочеряемой), как охраняемого законом 

неимущественного блага – самостоятельного объекта гражданских прав; 

5) охранительное отношение по обеспечению тайны усыновления 

(удочерения); 

6) личные и имущественные отношения усыновленного (удочеренной) и 

усыновителя (удочерителя), приравненные к личным и имущественным 

отношениям родителей и детей; 

7) отношения усыновления (удочерения) с участием органов опеки и 

попечительства, основная цель которых заключается в обеспечении прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних усыновленных 

(удочеренных); 

8) гражданско-процессуальные отношения, связанные с усыновлением 

(удочерением). 

Результаты проведенного исследования правовых последствий 

усыновления (удочерения), на наш взгляд, позволят в какой-то мере решить эту 

проблему и существенно повысить эффективность норм, регламентирующих 

усыновление (удочерение). 
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ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Мировое жизненное пространство XXI века характеризуется невиданными 

темпами развития техники, экономики, промышленности, энергетики, 

информационных технологий и науки. Однако процессы глобализации в 

мировом сообществе порождают кризисы, противостояния и риски техногенного 

и социального характера как внутри отдельных стран, так и между 

государствами. 
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Глубокие экономические и политические изменения, происходящие в 

казахстанском обществе, характеризуются возникновением огромного 

количества разнообразных конфликтов, в том числе и правовых, в самых разных 

областях и сферах деятельности, которые в большинстве случаев находят свое 

разрешение только в суде. 

Заочное производство как институт известен многим правовым системам 

мира. Например, в Англии, согласно статистическим данным, заочное 

рассмотрение дел доминирует над обычным в количественном отношении, как в 

Высоком суде, так и в судах графств [1]. Многие ученые исследователи считают, 

это – и убежденность ответчика в безнадежности ведения защиты, и отсутствие 

свободного времени для совершения необходимых формальностей, и незнание 

деталей судопроизводства при ведении сторонами дел без адвокатской помощи. 

Аналогичные ситуации сложились и в гражданском процессе США, Франции, 

ФРГ [2]. 

В России Устав гражданского судопроизводства 1864 года содержал 

положение о завершении рассмотрения дела заочным решением в судах общих 

(ст.718-735 и мировых (ст.145-155) [3]. 

Гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР не предусматривал 

заочное производство по конкретному гражданскому делу, так как в советский 

период в основу гражданского судопроизводства были положены принципы 

объективной истины и активности суда. Неявка, пассивность ответчика и других 

лиц, участвовавших в деле, компенсировались деятельностью суда, который был 

обязан собирать доказательства по своей инициативе и в любом положении дела 

выносить решение в соответствии с объективной истиной. 

В середине 90-х годов восстановленный институт заочного производства 

занял достойное место в гражданском процессуальном праве. Возрождение 

данного института вызвано необходимостью фиксации дополнительных 

гарантий реализации принципа состязательности гражданского процесса, 

повышения уровня ответственности стороны за свои действия (бездействие), 

необходимостью предотвращения волокиты и злоупотребления 

процессуальными правами со стороны ответчика. 

Сложившееся заочное производство кратко можно определить как 

разбирательство и разрешение гражданского дела по упрощенному варианту 

процессуального регламента при согласии истца и в отсутствие ответчика, 

надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не 

сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 

рассмотрении дела в его отсутствие. Упрощенный вариант сводится лишь к 

последствиям неявки в заседание ответчика и тем ограничениям, которые 

установлены для истца. Других изъятий из обычной схемы рассмотрения дела в 

новом Гражданско-процессуальном Кодексе РК 1999 года не предусмотрено [4]. 

Основаниями заочного производства являются: 

- неявка в судебное заседание ответчика при условии, что он извещен 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания и не сообщил в суд 

об уважительных причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в его 
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отсутствие; при участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в 

порядке заочного производства возможно в случае неявки в судебное заседание 

всех ответчиков; 

- согласие истца на заочное производство, которое должно быть выражено 

в письменном ходатайстве либо занесено в протокол судебного заседания и 

подписано истцом. Истец может также не явиться в судебное заседание, но в 

письменном заявлении указать просьбу на рассмотрение дела в его отсутствие в 

заочном производстве. 

Институт заочного решения – это форма рассмотрения дела, к которой 

предъявляются особые требования. Заочное производство необходимо считать 

специфической формой искового производства, остановившись на основных 

моментах которого можно с очевидностью утверждать, что нет практически 

никаких существенных отличий, вплоть до равнозначности и единстве 

терминологии, кроме разницы, обусловленной исключительно тем, что в 

процессе отсутствует ответчик, и все стадии процесса сокращены по воле сторон. 

Заочное производство возможно только при рассмотрении и разрешении 

дел, возникающих из гражданских правоотношений, то есть рассматриваемых в 

исковом порядке, по делам, возникающим из публичных правоотношений, 

правила заочного производства не применяются, так как ни в одном другом 

производстве, кроме искового, сторонами не являются истец и ответчик. То есть 

отнести заочное производство к другому производству, кроме искового, 

невозможно. В отдельный же вид производства заочный порядок разрешения 

дела отнести нельзя, так как ГПК РК не определяет категории дел, которые 

должны быть рассмотрены именно в заочном производстве, и лишь регулирует 

возможные пути развития искового производства в случае неявки ответчика: 

либо заочное производство, либо продолжение искового. Гражданское 

процессуальное законодательство РК лишь регулирует частные вопросы, 

которые возникают в результате сокращения производства, то есть 

«превращение» искового производства в «быстрое» заочное, а в остальных 

аспектах предлагает руководствоваться статьями, относящимися к исковому 

производству 

Роль института заочного производства в гражданском процессуальном 

праве оценивается неоднозначно, одни позитивно оценивают роль института 

заочного производства в гражданском процессуальном праве. По мнению М.К. 

Треушникова, появление в ГПК РФ главы о заочном производстве вызвано 

внутренними потребностями судопроизводства, а именно необходимостью 

борьбы с судебной волокитой, когда ответчик уклоняется от явки в суд, пытаясь 

затянуть процесс и навредить таким образом, истцу [5]. В.В. Ярков указывает, 

что введение института заочного производства стало одним из основных 

направлений решения проблем доступа к правосудию, позволяющих достичь 

целей путем упрощения основных ее составляющих, не снижая в целом уровень 

юридических гарантий [6]. 

Положительно оценивает введение в российское гражданское 

процессуальное законодательство И.В. Решетников, он также отмечает, что 
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данный институт относится к исторически сложившимся формам ускорения 

правосудия, не лишающим судебную деятельность ее сущностных признаков [7]. 

А.В. Цихоцкий, отмечая, что перед правосудием по гражданским делам 

остро стоит проблема «быстрого судопроизводства», также поддерживает 

введение и развитие института заочного производства в гражданском процессе 

РФ, поскольку он призван рационализировать судопроизводство [8]. В.М. 

Жуйков, критикуя нормы ГПК РФ о заочном производстве, тем не менее, 

отмечает, что данный институт прочно вошел в науку, эффективно используется 

на практике и поэтому законодателю не следует отказываться от него [9]. 

Эффективность института заочного производства обосновывается и в работах 

И.И. Черных, В.Н. Аргунова, В.И. Решетняк, И.В. Уткиной, которые 

непосредственно посвящены проблемам заочного производства [10]. 

Противники введения рассматриваемого института считают, что в 

современной судебной практике институт заочного производства зачастую не 

только не ускоряет, но даже затягивает защиту нарушенных или оспариваемых 

прав граждан и организаций. 

Несмотря на вызовы ответчик, в суд не является, но как только получит из 

суда копию заочного решения, сразу направляет заявление о том, что он не 

получал судебной повестки и не имел, таким образом, возможности защищаться 

против заявленного требования. И хотя он, в большинстве случаев, не 

представляет никаких доказательств, судьи безоговорочно отменяют заочное 

решение. Актуальность проблемы определяется и тем, что, по правилам заочного 

решения и судебного приказа, в настоящее время разрешается большое 

количество гражданских дел. По мнению В.Г. Гусева, этот институт не является 

эффективным средством воздействия на уклоняющегося от процесса ответчика 

[12]. На практике все заочные решения, которые обжалуются ответчиком, 

отменяются. Проблема в том, что ответчик в своем заявлении о пересмотре 

заочного решения, как правило, ссылается на то, что его не известили о дне и 

месте слушания дела. Таким образом, заочное решение - это бессмысленная 

трата времени и денег. Институт заочного решения имеет смысл только в том 

случае, если ответчик относится к решению суда безразлично. Единственный 

разумный выход из создавшейся ситуации - введение штатной единицы курьера 

и закрепление ее за каждым судьей, рассматривающим гражданские дела. 

Предлагаемые В.Г. Гусевым меры на наш взгляд, являются затратными и не 

эффективными, и не повлекут существенного изменения в сложившейся 

ситуации, поскольку ответчики могут уклоняться от получения повестки, 

изменять место нахождения [12].  

В.Н. Аргунов отмечает, заочное производство не является самостоятельным 

производством: оно не обусловлено природой материально-правового 

правоотношения, характером и основаниями рассматриваемых судом 

требований [11]. Заочное производство альтернативно общему исковому 

производству. При этом заочное решение после вступления в законную силу по 

своим правовым последствиям ничем не отличается от обычного судебного 

решения.  
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И.В. Уткин считает таковым «порядок рассмотрения и разрешения 

конкретного гражданского дела в случае неявки ответчика, надлежащим образом 

извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об 

уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его 

отсутствие, если против этого не возражает истец, с вынесением решения, 

именуемого заочным» [3]. А Зайцев И.М. утверждает, что «заочное производство 

– это установленный законом порядок проведения судебного заседания и 

вынесение решение по иску в отсутствии ответчика» [13]. 

С. Лонская предлагает установить норму, дисциплинирующую истца. Она 

указывает, что, поскольку истец, не являющийся без уважительной причины в 

суд, демонстрирует этим свою незаинтересованность в деле, то дальнейшее 

рассмотрение спора становится бессмысленным, и дело должно быть 

прекращено [14]. И.И. Черных, в свою очередь, не согласна с такой позицией, 

указывая, что такое основание прекращения производства по делу 

противоречило бы его сущности [10]. Она считает верным закрепление в ГПК 

РФ существующих правил, не устанавливающих никаких санкций для истца, не 

явившегося в судебное заседание по неуважительным причинам. 

И.В. Уткина отстаивает точку зрения о том, что в ГПК РФ следует закрепить 

возможность рассмотрения дел в заочном производстве не только в случае 

неявки ответчика, но и в случае неявки истца, надлежащим образом извещенного 

о времени и месте судебного разбирательства и не явившегося по 

неуважительным причинам [15]. Она приводит в своем исследовании ряд 

аргументов, которые представляются нам весьма обоснованными. В их основе 

лежит принцип равноправия сторон: при нарушении одинаковых обязанностей 

санкции, предусмотренные в законе для истца и ответчика, не должны быть 

различными. 

И.И. Черных считает, что суд в этом случае должен отложить рассмотрение 

дела по существу до явки ответчика, не лишая, таким образом, права на 

разрешение спора другого истца, просившего о заочном рассмотрении дела [10]. 

В.М. Жуйков предлагает рассмотрение дела, где участвуют несколько субъектов 

на одной стороне, осуществлять в обычном порядке [9]. И.В. Уткина считает, что 

в том случае, если истцы не придут к единому мнению о дальнейшем движении 

процесса, дело следует отложить. В случае повторной неявки ответчика в 

судебное заседание при согласии хотя бы одного из истцов на рассмотрение дела 

в заочном производстве следует исходить из видов соучастия. При необходимом 

соучастии – рассмотреть дело и вынести заочное решение, а при факультативном 

– выделить один или несколько исков в отдельное производство и отложить их 

рассмотрение, а требование истца, не возражающего против заочного 

производства, рассмотреть [15]. Думается, данное предложение является весьма 

логичным, позволяет учесть интересы всех соистцов и надлежащим образом 

защитить их права. 

Анализ процессуального положения таких участников процесса 

заслуживает особого внимания, как прокурор, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, организации и граждане, которые вправе 



301 
 

защищать права других лиц путем подачи в суд заявления с целью возбуждения 

дела. В процессе указанные лица занимают положение процессуального истца, 

при этом материальный интерес имеется у того лица, в защиту которого 

предъявлен иск. Процессуальные истцы пользуются всеми правами, и несут все 

обязанности истца, поэтому от них может исходить инициатива в отношении 

начала заочного производства. Однако возможна ситуация, при которой 

материальный истец не согласен на заочное разбирательство. Приоритет в 

данном случае нужно отдать именно мнению материально заинтересованного 

истца, так как он является субъектом спорного правоотношения, именно его 

права и интересы затрагиваются данным спором. Одна из проблем состоит в том, 

что ГПК РК не указывает на обязательность присутствия истца в заседании в 

случае, если его интересы защищает процессуальный истец. Поэтому остается 

неясным вопрос о том, как должно быть дано согласие истца на проведение 

заочного производства. Другой проблемной ситуацией является обращение 

процессуальных истцов в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц. 

Иск о защите неопределенного круга лиц представляет собой предъявляемое в 

суд исковое заявление, решение по которому может быть вынесено в отношении 

многочисленной неопределенной группы лиц, состав которой в силу различных 

причин невозможно установить. Объектом такого иска является судебное 

признание деяния ответчика в качестве противоправного и ущемляющего права 

и законные интересы неопределенного круга лиц и судебный запрет в отношении 

дальнейшей деятельности ответчика, признанной судом в качестве 

противоправной [16]. В таком процессе, в отличие от вышерассмотренной 

ситуации, вообще отсутствуют конкретные истцы в материально-правовом 

смысле. Таким образом, невозможно выяснить мнение истца относительно его 

согласия на заочное производство. Изучив местную судебную практику, мы 

выяснили, что в таких случаях суды спрашивают мнение процессуальных истцов 

по вопросу о возможности проведения заочного разбирательства. В случае 

положительного ответа дело рассматривается в заочном производстве с 

вынесением заочного решения. При этом в решении должно указываться, что суд 

рассмотрел дело с согласия процессуального истца.. В целом, делая вывод по 

вопросу о возможности рассмотрения дела в заочном производстве при 

предъявлении в суд иска процессуальными истцами, думается, следует 

закрепить в законе правило о предоставлении этим лицам в вышеуказанных 

ситуациях полномочий на дачу согласия на проведение заочного производства. 

При этом судьи в заочных решениях должны именовать их «процессуальными 

истцами», но не «истцами». 
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РОЛЬ НОТАРИАТА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И  

СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нотариат является одним из древнейших правовых институтов в мире. Еще 

в древних цивилизациях были предшественники нотариата, например, в Египте 

это были агораномосы, в Древней Греции – иеромемнесы. Но возникновение 

современного нотариата приписывают Древнему Риму. Слово «notaries»в 

переводе с латинского языка означает писарь или секретарь. До сих пор право 

многих государств основывается на римском праве. В связи с быстрым 

развитием частной собственности и права в Древнем Риме возникла 

необходимость в лице или органе, которое смогло бы охранять права и интересы 

граждан, обеспечивать доказательства и гарантировать законность. Сначала 

появились писцы, которым было доверено обеспечивать законность действий 

путем подбора формулы к правовым случаям[1]. 

Писцы были поделены на две категории, государственные писцы (на 

латинском языке – scribae) и писцы в найме у частных лиц (на латинском языке 

– exceptores et notarii). Государственные писцы состояли на службе у 

государства, избирались магистратом пожизненно, и получали денежное 
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вознаграждение за свою службу. Они должны были ввести общественные счета, 

изготавливать публичные документы, выдавать копии разных документов и 

выписей. Не менее важной обязанностью государственных писцов было участие 

в судебных процессах, в которых они записывали все подробности 

рассматриваемого дела[2]. 

Обязанностями exceptores et notarii было помогать своим нанимателям в 

юридической деятельности, записывать сделки или выполнять другие писарские 

функции[1]. В основном состоявшими на частной службе писцами были 

вольноотпущенные рабы. 

Право в Древнем Риме настолько было развивалось, что им не хватало двух 

категорий вышеупомянутых писцов, поэтому возникла еще одна категория 

помогающих с правовыми документами лиц – табеллионы (на латинском языке 

– tabellio). Они занимались составлением юридических документов, судебных 

бумаг и различных актов. Также, табеллионы получали вознаграждение за свои 

услуги, контролировались государством и имели специальные конторы, где 

составляли юридические акты на гербовой бумаге. После подписания всеми 

сторона и табеллионом документа, он вносился в судебный протокол. Отличие 

табеллионов от вышеупомянутых писцов состояло в том, что они не находились 

на службе у государства, но государство контролировало их действия в лице 

магистра[3]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в XII веке слово «tabellio» было заменено 

словом «notaries», что подтверждает тот факт, что институт нотариата, не в 

современном виде, возник еще в Древнем Риме. Однако, при очевидном сходстве 

между табеллионами и современными нотариусами, многие ученые полагают, 

что не стоит тогда существовавшие в Древнем Риме нотариальные конторы 

отождествлять с современными нотариальными конторами, поскольку 

составляемые табеллионами юридические акты не имели юридической силы в 

судебных разбирательствах, что связано с некой отсталостью правовой системы. 

В IX веке после распада Западной Римской империи (V век) Карл Великий 

сформировал прототип современного нотариата, в то же время многие 

европейские страны начали активно применять римское право[4]. В 

Средние века в основном существовал церковный нотариат, нотариальные 

полномочия имели разные служители церкви, аббаты и епископы[5]. 

В Германии в начале XVI века, после рецепции итальянского нотариата, 

император Максимилиан Первый утвердил небезызвестный законодательный 

акт Баварии об учреждении нотариата, который урегулировал деятельность 

нотариусов по составлению документов, но при этом не внес существенных 

изменений в деятельность нотариата как правового института. Нотариат в 

современном своем виде возник только в 1892 году, так как после основания 

Германской империи необходимо было создать нотариальный институт, 

который бы распространялся на всю германскую территорию. Важным фактом в 

истории Германии является создание имперского закона 17 мая 1898 года о 

бесспорной юрисдикции, который объединил все нотариальные учреждения. 

Согласно новому нотариальному законодательству все нотариусы были 
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государственными служащими, но не получали какое-либо вознаграждение, в 

отличии от писцов в Древнем Риме, и осуществляли свою деятельность под 

строгим надзором министра юстиции6. Если внимательно изучить 

законодательные акты Германии конца XIX века и начала XX века, можно 

заметить сходство с большинством основных принципов нотариата во Франции. 

Впервые во Франции нотариат появился в 1270 году, после учреждения 

Людвигом Святым 60 нотариусов[7]. В те времена нотариусы выполняли не 

только привычные современному человеку функции нотариальных контор, но и 

разные другие, например, обязанности полицейских. Своей нотариальной 

реформой Людовик Четвертый отделил судебную власть от нотариальной, тем 

самым отгородив спорную юрисдикцию от бесспорной. В 1304 году Филиппом 

Красивым было внесено новое распоряжение, которое, безусловно, оказало 

огромное влияние на институт нотариата во Франции.  

Согласно данному распоряжению нотариусы должны были все 

совершаемые акты вносить в книгу протоколов и выдавать подробную выписку 

сторонам. Особую важность нотариального института в те времена 

подтверждает тот факт, что король Франции самолично утверждал всех 

нотариусов в звании. 

В начале XIX века именно французский нотариат становится примером для 

всех европейских стран. В 1803 году во Франции был принят знаменитый Закон 

Вантоза, который послужил отправной точкой для латинского нотариата. 

Благодаря данному Закону Франция заняла лидирующие позиции среди 

остальных стран. Закон Вантоза сформулировал признаки свободного нотариата 

и оказал огромное влияние на развитие нотариальной деятельности во всем мире. 

Хотелось бы отметить, что сформировавшаяся еще в начале XIX века система 

нотариата во Франции до сих пор эффективно функционирует и является 

примером для других стран. 

Перейдем к истории нотариата в России. Ее можно разделить на три этапа: 

нотариат в период до 1917 года; нотариат в советский период; нотариат на 

современном этапе. Среди историков нет единого мнения насчет конкретной 

даты возникновения нотариата, однако они выделили ряд признаков, с помощью 

которых можно предположить о примерном времени возникновения нотариата. 

Во-первых, Россия сделала рецепцию римского права в некоторых областях 

нотариальной деятельности[7]. Во-вторых, церковь оказывала большое влияние 

на становление нотариата в нашей стране. В-третьих, процесс развития 

нотариальной деятельности связан с увеличением интенсивности товарооборота 

среди населения. После выявления данных признаков, можно сделать вывод, что 

формирование нотариата в России началось примерно в X-XI веке нашей эры, 

после принятия Христианства[8]. 

В Судебниках 1497 года и 1550 года были упомянуты подьячие – это лица, 

которые занимались составлением сделок[9]. Функции данных лиц были схожи 

с функциями писцов и табеллионов в Древнем Риме[10]. 

В XVI веке были создано профессиональное сословие писцов, которое 

совершало сделки за некое вознаграждение. До больших реформ Александра 
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Второго регулирование нотариальной деятельности осуществлялось 

Псковскими и Новгородскими судебными грамотами, а также такими правовыми 

актами, как: Судебник 1497 года, Судебник 1550 года, Соборное уложение 1649 

года и Вексельный устав 1729 года3. В Периоды правления Петра Первого был 

введен строгий надзор за площадными подьячими. Подьячие должны были 

совершать сделки на специальной гербовой бумаге. Их деятельность 

регулировалась правительственной властью. В 1729 году впервые было 

официально введено слово «нотариус». Екатерина Великая упразднила Юстиц - 

Коллегию в 1755 году и передала право совершать крепостные акты палате 

гражданского суда[11]. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

институт нотариата в России развивался довольно медленно в отличии от 

западноевропейских стран, и только реформы Александра Второго изменили 

нотариальную деятельность . 

Во время реформ 60-ых годов XIX века, было введено Временное 

положение о нотариальной части, которое получило силу закона в 1875 году и 

вошло в состав Судебных уставов (Свод законов, т. 16, ч. 1)5. После введения 

данного Положения все ранее существовавшие нотариальные деятели 

прекратили свое существование. Кроме того, нотариат стал один из 

структурных подразделений Министерства Юстиции и обладал 

независимым и довольно большим кругом действий[12]. При этом, нотариальная 

деятельность была полностью под контролем государственной власти. Главное 

идей данного положения Александра Второго было отделение нотариальной 

деятельности от судебной власти. 

Следующий этап развития российского нотариата начался после свержения 

монархии. После революции 1917 года были упразднены все старые 

государственные органы власти, такие как судебные палаты, окружные суды, 

адвокатура и прокурорский надзор. В 1918 году начали формироваться так 

называемые нотариальные столы, у которых было мало полномочий. Тем не 

менее, нотариат в то время находился в стадии стагнации, что несомненно не 

могло не отразиться на его дальнейшем развитии[13]. 

В 1922 году Советом Народных Комиссаров Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики было принято Положение о 

государственном нотариате, которое заложило основы советского нотариата3. 

После введения данного Положения нотариат стал самостоятельным 

государственным учреждением, входящим в систему органов юстиции. В 1926 

году Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и Совет народных 

комиссаров (СНК) Союз Советских Социалистических Республик ввел 

Постановление «Об основных принципах организации государственного 

нотариата», благодаря которому нотариальную деятельность осуществляли 

государственные нотариальные конторы[14]. В вышеупомянутое Положение 

были внесены изменения и дополнения 30 июля 1930 года, 31 декабря 1947 года 

и 30 сентября 1965 года. 

Важным законом Союза Советских Социалистических Республик был Закон 

«О государственном нотариате» 1973 года. Согласно различным мнениям 
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историков-юристов, главным достоинством данного Закона было то, что он 

регулировал деятельность нотариата и утверждал деятельность других 

совершающих нотариальные действия органов и отдельных удостоверяющих 

доверенности и завещания должностных лиц[15]. Далее идет современный этап 

развития нотариата, и начинается он с принятия Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате 1993 года. 

Так как тема данной дипломной работы – взаимодействие нотариата и суда, 

следует немного написать не только об истории нотариата в целом, но и об 

истории их взаимодействия, которое проявляется в виде обеспечения 

доказательств. Согласно юристам-историкам, процесс обеспечения 

доказательств нотариусом, также как и историю российского нотариата, можно 

условно разделить на несколько этапов: 

1. XIII век – этап наделения нотариусов квазисудебными полномочиями, за 

этим следует этап наделения нотариусов компетенцией мировых судей по 

обеспечению доказательств в XIV веке. 

2. 20-30 годы XX века – этап расширения компетенции нотариуса, давая им 

осуществлять нотариальные действия по обеспечению доказательств, чтобы 

уменьшить нагрузку народных судов (Положение о государственном нотариате 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 20 июля 

1930 года). 

3. 70-ые года XX века – этап закрепления права производить обеспечение 

доказательств государственным нотариальным конторам, при условии 

возникновения дела в судебных или административных органах (Закон 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 2 

августа 1974 года). 

4. 90-ые года XX века – этап формирования нового законодательства и 

закрепления за нотариусом возможности обеспечивать доказательства, при 

условии, что дело, по которому обеспечиваются доказательства, не находится в 

производстве суда и судебный процесс не начат (Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года)[16]. 

Итак, следует более подробно остановится на вышеупомянутых этапах. 

Такой вид процессуальных действий как обеспечение доказательств официально 

возник в XIX веке. До этого периода были полномочия у нотариусов только 

немного напоминающие обеспечения доказательств. В 1890 году был дополнен 

Устав гражданского судопроизводства 1864 года нормами об обеспечении 

доказательств. Законодательство тех времен предусматривало досудебное и 

судебное обеспечение доказательств. Имеющие основание опасаться 

затруднительности или невозможности получения в дальнейшем доказательств 

лица подавали ходатайства об обеспечении доказательств[17]. До начала 

судебного процесса обеспечением доказательств занимался мировой судья, на 

чьем участке проживали свидетели или сведущие люди, или же находился 



307 
 

предмет осмотра. Можно сделать вывод, что в XIX веке были те же самые 

основания для вышеупомянутого процессуального действия. 

После возбуждения дела доказательства обеспечивал мировой судья, в чьем 

производстве находилось дело. Могло произойти так, что один и тот же судья 

занимался и обеспечением доказательств, и вел сам процесс, тем самым «имея в 

своих руках все нити дела»18. Данный факт вызывал множество споров, но 

законодатель пытался ограничить круг нотариальных действий, с целью 

охранения достоинства и значения судебного сословия[19]. 

В XVIII веке нотариат относился к судебному ведомству, нотариальные 

действия совершали судьи или нотариусы, которые считались должностными 

лицами суда. В течении определенного времени обеспечением доказательств 

занимался только суд. И только в советское время нотариат начал изменяться и 

расширяться, тем самым освобождал суды от дел бесспорного характера. 20 

июля 1930 года выходит Положение о государственном нотариате Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики, которое передает 

обеспечение доказательств к ведению нотариальных органов[20]. 

2 августа 1974 года был принят Закон Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики «О государственном нотариате», он содержал в 

себе посвященную обеспечению доказательств главу. Согласно 

вышеупомянутому Закону государственные нотариальные конторы имели право 

производить обеспечение доказательств, при условии, что были весомые 

основания предполагать, что предоставление доказательств будет невозможным 

или затруднительным в дальнейшем. При этом, после возникновения дела в 

судебных или административных органах данное нотариальное действие не 

могло совершаться[21]. 

Как было упомянуто ранее, обеспечением доказательств в советское время 

занимались именно государственные нотариальные конторы. Было довольно 

много критики со стороны ученых в адрес порядка регулирования данного 

нотариального действия, но не смотря на это, вышеупомянутый. 
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ӘОЖ 392 (574) 

ЕЛУБЕКОВА А.Е., ШУРШИТБАЙ Б.Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

МҰСЫЛМАН МЕЙРАМДАРЫ ЖӘНЕ  

САЛТ-ЖОРАЛАРЫ МЕН ҰЙҒАРЫМДАРЫ 

 

Жер бетіндегі мұсылман қауымдарының арасында екі мереке ерекше 

ілтипатпен атап өтіледі. Олардың бірі Ораза айты болса, екіншісі Құрбан айт 

мейрамы. Жыл сайын қайталанып келіп отыратын бұл мерекелерді Ислам әлемі 

айрықша қуанышпен қарсы алады, Айт араб тілінде «мейрам» деген мағынаны 

білдіреді. Аталмыш мерекелер Айт намазын оқумен басталады да, мұсылмандар 

бір-бірінің үйлеріне айттап, өзара жақсы тілектер айтысатын мерекелік 

қуанышқа ұласады. 

Рамазан айты. Бұл мейрам Шәууәл айының бірінші күнінен басталып, үш 

күнге жалғасады. Ол Рамазан айында ұсталатын оразаның ашылатын күні 

келетіндігіне байланысты «Идуль фитр» («ауызашар айты») деп те аталады. 

Мереке күндері мұсылмандар көрші – қолаң, туыс – туғандарын айт күнімен 

құттықтап, жақсы тілектер айтады. Сырқат кісілердің көңілін сұрап, жетім – 

жесірлер мен жарлы адамдарға жәрдем беріп, мұқтаж жандарға қайыр – садақа 

үлестіріп, оларға да айттың қуанышын сездіруге талпыныс жасалады. 

Құрбан айт мейрамы. Үш күнге созылатын бұл мейрам жыл сайын һижра 

күнтізбесі бойынша Зұлхиджа айының оны күні Ораза айтынан жетпіс күн 

өткенде басталады. Бұл күні қажылық ниетімен Мекке қаласына барғандар Мина 

атты алқапта құрбандық шалу рәсімі мен қажылықтың өзге де шарттарын 

атқарса, қажылыққа шамасы келмеген мұсылмандар мешіттерде айт намаын 

оқып, құрбандықтарын шалады. 

Қазақстан Президенті Н. Назарбаев 2005 жылғы 30 желтоқсанда қол қойған, 

« Еңбек туралы » заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, Құрбан айттың бірінші 

күні Қазақстанда демалыс күні деп жарияланды. 

Мұсылман мемлекеттерінде аталған екі мейраммен қатар Мәуліт мерекесі, 

Қадір түні, Миғраж түні қасиетті деп танылып, ерекше бағаланады. 

Мәуліт мерекесі. Мәуліт мерекесі соңғы пайғамбар болып саналатын 

Мұхаммедтің (с.а.с.) туылған күнін қасиетті мереке ретінде атап өтуге арналады. 

Бұл үрдіс ислам әлеміне һижра жыл санауы бойынша 4 – 5 ғасырлардан 

басталады. Ислам ғұламалары бұл Мәуліт жайлы көптеген құнды еңбектер 

жазып, мәуліттің дініміздегі орнын анықтауға тырысқан. Қазіргі таңда бұл 

мерекені Ислам әлемі ерекше атап өтеді. Мерекеде Құран оқылып, Мұхаммед 

пайғамбар жайлы мадақ өлең – жырлар мен салауаттар айтылады. Ұлы 

Пайғамбардың өнегелі өмір жолы жан – жақты насихатталып, мұсылман 

үмбетінің оған деген сүйіспеншілік сезімдері одан әрі күшейтіле түседі. Мәуліт 

күнінде жұртқа сусын, тамақ таратып, сыйлықтар беріп, басқа да игі шаралар 

атқаруға болады. 
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Қадір түннің қасиеттері. Аллла тағаланың разылығын табуды басты 

мақсаттарының бірі санайтын мұсылмандар үшін, Қадір түні – түндердің 

ішіндегі ең қасиеттісі болып есептеледі. Олар бұл түнде жасалған құлшылықты 

Жаратушы Ие мың айда жасалған ғибадаттан артық қабылдайтындығына кәміл 

сенеді. 

«Қадір түні» деп аталуын, ғалымдар бұл түнде Алла тағала адамдардың 

келесі жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлімін, ризық – несібесін, бақытты – 

бақытсыз болуын т.б. жазатындығымен байланыстырады. Араб тіліндегі «қадір» 

және «тағдыр» сөздерінің түбірлестігінен де осы аңғарылады. 

Бұл түн – мұсылмандарға Құран кітабы түсе бастаған қасиетті түн. Қадір 

түні жер бетіне көптеп періштелер түсетіндігі діни еңбектерде білдірілген. 

Ислам дінінің имамдары мен дін мамандарының пікірінше, сексен үш 

жылдан қайырлы бұл түнде құлшылық жасап,тәубе етіп, кешірім тілеп, барша 

адамзатқа жақсылық тілеуге болады. Сондай-ақ «Кімде – кім Қадір түннің 

артықшылығына сеніп, Алла тағаладан сауап күтіп, құлшылықпен өткізсе, оның 

өткен күнәлары кешіріледі» деген хадиске орай, бүкіл күнәларының 

кешірілуінен де үміт етіледі. 

Сондай-ақ, мұсылман ғалымдары бұл түнді рухани дүниені байытатын діни 

кітаптар оқып, діни сауаттылықты арттыратын бейнефильмдер мен 

бағдарламаларды көрумен өткізуге болатынын, алайда түні бойы дастархан 

жайып қою шарт емес екендігін білдіруде. 

Туған балаға қатысты ислами шаралар. Ислам – адамның туылуынан бастап, 

өмірден аттануына дейінгі ғұмырлық әрекеттерін түгел қамтитын дін. Мұсылман 

шариғатындағы діни кәделер дүниеге келген нәрестенің кіндігі кесіліп, ақ 

жаялыққа орануынан бастау алады. Сәбидің еліне елеулі азамат болып есеюін, 

өсіп – өнуін тілейтін дұғалар оның туылған күнінен бастап айтылады. Бұл орайда 

жасалатын дұғалардың мәтіні, көп жағдайда Пайғамбарлар мен зиялы 

ғұламалардың сөздерінен айна – қатесіз алынып қолданылғанын байқауға 

болады. Дегенмен, мазмұны дұрыс тілектің кез келген қалыпта айтылуына шек 

қойылмайды. 

Мұсылман баласының өмірде елеулі орын алатын шаралардың бірі – азан 

шақырып ат қою. Өз баласына дұрыс есім беру, мұсылман ата – ананың негізгі 

міндеттеріне жатады. Олар көбінесе қойылатын есімдердің Ислам дініне 

қатысты болуына және зиялы кісілердің есімдерін тәбәрік етіп қоюға мән береді. 

Жаратушы иенің тоқсан тоғыз есімдерімен байланыстырып қоюшылық 

мұсылман жұртшылығында көптеп кездеседі. Сондай-ақ ұлдарына 

Пайғамбарлардың есімдерін қойып, қыздарына ислам тарихындағы әйгілі әйел 

кісілердің аттарын беру де дәстүрге айналған. 

Ислам дінінің салт – жораларында ұлды сүндетке отырғызуға үлкен мән 

берілген. Ежелден келіп жеткен осынау сүндеттеу дәстүрінің пайдалары бұл 

күндерде медициналық тұрғыдан дәлелденіп, Батыс халықтарының арасында да 

ер балаларды сүндетке отырғызуға құнт танытушылық көптеп кездеседі. 
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Неке салттары..Ислам дініндегі негізгі ғұрыптар қатарына неке қию дәстүрі 

жатады. Мұсылман халықтарының арасында неке қию және той жасау рәсімдері 

маңызды дәстүр болып саналады.  

Неке қию (араб тілінде – «Никах» Исламда жауапкершілік пен адалдықтың 

негізінде, ерлі-зайыптылардың арасында көңіл мен жүрек тыныштығына себеп 

болатын, игі әрекеттердің бірі болып саналады. Ислам құндылықтарын 

зерттеуші ғалымдар неке салатын ер адам мен әйел кісінің өзара түсіністік, 

адалдық пен сабырлылық принциптерін ұстана отырып, махаббат пен 

тыныштықты сақтап, бір-біріне қамқорлық етуге, мейірімділік ортада өз 

балаларын тәрбиелеп, берекелі отбасын құруға бағытталған жауапкершіліктің 

бір түрі деп бағалайды. 

Некелесуге дейін мұсылман жігіт пен мұсылман қызды таныстыру рәсімі 

өтеді. Некелік келісімшартта шаңырақ көтеруге бел буған қыз бен жігіт 

Исламның жанұяға қатысты міндеттерін орындауға жауапкершілік алатыны 

белгіленеді.  

Некенің мынадай негізгі шарттары бар: 

 Қыз бен жігіттің келісімі. 

 Куәгерлердің болуы. 

 Сондай-ақ, неке қию рәсімінде дін мамандарымен жасы үлкен кісілер 

жастарға ақыл-кеңес беріп, игі тілектерін білдіреді. 

Құрбандық шалу дәстүрі. Құрбандық шалуды мұсылман халықтары 

Жаратушы алдындағы құлшылық міндеттері деп санайды. «Құрбан» сөзінің араб 

тіліндегі мағынасы – «жақын болу», «жақындау» дегенді білдіреді. Яғни, 

мұсылмандар құрбандық шалу арқылы Жаратушы иеге өз тақуалақтарын 

білдіреді дегенге саяды. Шариғат ілімі бойынша Құрбан шалу Ибраһим 

пайғамбардан қалған үрдіс болып саналады. 

Құрбандыққа, негізінен, түйе, сиыр, қой, я болмаса, ешкі сойылады. Құрбан 

етінің үштен бірі отбасына қалдырылып, екінші жартысы көршілерге, жолдас – 

жораларға және ағайын – туысқа беріліп, үшінші бөлігі кембағал міскіндер мен 

жетім – жесірлерге таратылуы, мұсылманшылықтың елеулі дәстүрлерінің бірі 

саналады. «Ағызылған қан жерге тамбай тұрып, Алла тағаланың құзырында 

ерекше жоғары дәрежеге жетеді. Сондықтан да, шын жүректен әрі 

ризашылықпен құрбандарыңды шалыңдар», - деген хадисін басшылыққа алатын 

мұсылман қауымы құрбандық шалудың жауапты, әрі сауапты іс екендігіне ден 

қойған. 

Жаназа рәсімдері. Жаназа – Ислам дінінде қайтыс болған кісіге орай 

жасалатын шариғат рәсімдерінің бірі. Дүниеден қайтқан кісіні шариғатқа сай 

жөнелту, мұсылман жұртшылығының абзал борышы болып саналады. Ислам 

дінінің түсіндіруі бойынша, өлім мәңгілік жоқ болып, біржола шіріп біту деген 

сөз емес, адамның тәні мен жаны бір – бірінен ажырап, тән жерге беріліп, жан 

Барзах әлеміне тұрақтайтын күрделі процесс. Осындай жағдайда, 

мұсылмандардың жанынан дұрыстап шариғатқа сай жөнелтуді жаназа рәсімі деп 

атайды. Шариғат бойынша, арғы дүниеге қарыз арқалап барушының халі ауыр 

болғандықтан, оның қарыздары осы дүниеде өтелгені абзал. Қарыз қайтыс 
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болған кісінің артында қалған малынан қайтарылады. Одан мал-дүние қалмаған 

болса, онда оның өтемін жағдайы бар ұлдарының бірі немесе басқа басқа кез 

келген мұсылман жанның өз мойнына алуы сауапты іске жатады. 

Ислам діні қай ұлтқа тарамасын сол ұлттардың киім үлгілері, дәстүрі, әдеп-

ғұрпы, тұрмысы, білім беру және ғылымды жетілдіру мәсеелері сол күйінде 

қалады. Егер ислам оларды өзгертсе, қай бағытта өзгерді, арабтық бағытта ма, 

әлде парсылық бағытта ма, әлде басқа бір бағытта өзгере ме деген сұрақ 

туындамайды. Сондықтан да Ислам дінін қабылдаған әрбір ұлт немесе мемлекет 

өзінің бұрынғы дәстүрлі жолын жалғастыра береді. 

Ислам дінінің негізгі кітабы Құран Кәрім араб тілінде түскенімен ол тек 

арабтарға арналмаған. Ол бүкіл ислам қауымына немесе әлемдегі барлық 

мұсылмандарға бірдей ортақ кітап. Сол себепті де Құран Кәрімнің басқа ұлттар 

мен мемлекеттердің тарихи дәстүрлерін бұзып, оның арабтандыру немесе 

парсыландыру міндеті ешқашанда қойылмаған және қойылуы да мүмкін емес 

қағида болып табылады.  

Қазіргі кезде Қазақстанда Исламдық бағытты жамылып адасып жүрген 

әртүрлі ағымдар өздері түсінбегендіктен қазақтардың салт – дәстүрін , әдет – 

ғұрпын арабтандыру немесе қандайда бір жалпыға ортақ исламдандыру 

бағытында шатасып жүр.  

Теріс ағымдағы Исламдық бағыттар қазақтардың тархи дәстүрлері бата 

беру, құда түсу, қыз ұзату, беташар жасау, қайтыс болған кісінің жетісі, қырқы, 

жылын беру, жеті нан пісіру, әруақтарға құрмет ету, қасиетті жерлерге зиярат 

жасау, қажет десеңіз қазақтардың ұттық киімі мен қазіргі жалпы адамзатқа тән 

киім кию үлгілерін және басқа да ұлттық сипаттағы қасиеттерін тәрк етіп, жоққа 

шығаруда. Оның орнына араб, парсылардың киім үлгілерін, салт-дәстүрін тағы 

басқа қасиеттерін ендіру үшін әрекеттенуде. 

Қазақтардың салт-дәстүрі, әдет – ғұрпы, дүниеге көзқарасы, ділі радикалдық 

діни ағымдардың талаптарына ашық қайшы келеді. Мысалы, қыз ұзату, беташар 

жасау, құда түсу, шілдехана, бесіктой, тұсау кесер, сүндетке отырғызу, құда 

шақыру өте ертеден келе жатқан ұлттық дәстүрлер. Бұлардың Исламға ешқандай 

қайшылығы жоқ. Егер қазақтар өзінің тұрмыстық, мәдени тағы басқа салт – 

дәстүрлерінен айырылса онда күндердің күнінде ұлттық киімдерін, т. б. әдет-

ғұрыптарын жойып толығымен араб – парсының, салт-дәстүр, әдет – ғұрпын өтіп 

кетуі қажет болар. Бұндай жолға қазақтардан өзге мұсылман ұлттар түсінуі тиіс 

болып шықпайды ма ! Әрине, қазақтар да, өзбек, татар, қырғыз, т.б. толып 

жатқан ұлттар бұндай жолға еш уақытта түспейді және түсуге жолда бермейді. 

Бұндай әрекеттер діни негіздегі ұлтаралық қайшылықтарды, қақтығыстарды 

тудырған болар еді. Мысалы, қазақтардың бір рудың ішінде жеті атаға дейін қыз 

алыспау мәнгілік дәстүр. Ал сырттан келген қандай да бір діни секта осы 

дәстүрді бұза алама ! Бұл мүмкін емес нәрсе. Егер олай болса, немесе қазақтар 

жеті атаға дейін қыз алысып кетсе, олар қазақ болудан қалады немесе басқа ұлтқа 

айналып кетуі мүмкін. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СТУДЕНТ ЖАСТАР 

АРАСЫНДА БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бүгінгі қазақстандық қоғамда бұқаралық спортты дамыту үлкен маңызға ие 

көкейкесті мәселе. Елдегі бала туу көрсеткіштерінің төмендігі, жүрек-қан 

тамырлары ауруларынан, нашақорлық пен алкоголизмнен зардап шегушілер мен 

өлім-жітімнің артуы, физикалық ақыл-ой тұрғысынан дамудың тежелуі, айналып 

келгенде, ұлт қауіпсіздігіне, халықтың санасы мен парасатының өсуіне, рухани 

даму ына қауіп төндіретін факторлар. Осының бәрі жиналып келіп Қазақ елінің 

экономикалық өрлеуіне, саяси тұрақтылығына, халықаралық беделінің артуына 

да залалын тигізбей қоймайды. Сондықтан, студенттер арасындағы бұқаралық 

спортты мемлекеттік саясаттың бір бағыты ретінде жаппай насихаттау алға 

қойған стратегиялық мақсаттарымызға жету жолындағы басым бағыттардың бірі 

саналуы тиіс. 

Еліміздің болашағы – бүгінгі жас ұрпақ болса, денсаулығы зор, жан-жақты, 

білім нәрімен терең сусындаған, Отан қорғауға әзір жастар келешегінен 

қоғамымыз зор үміт күтеді. Міне осындай болашағынан үміт күттірген жас 

ұрпақты жоғарғы оқу орны қабырғасынан бастап білімді, денсаулығы мықты әрі 

жан-жақты етіп тәрбиелеу кезек күттірмес мәселе екені бәрімізге аян.  

Қазіргі кезгі студенттер денсаулықтарының нашар, дене қуаты деңгейлері 

төмен болуы алаңдатады. Дайындық және арнайы медициналық топтағы жастар 

саны күннен күнге өсуде. Еліміздің болашағы жас ұрпақтың шымыр, дені сау 

болып өсуінде сауықтыру дене тәрбиесінің, бұқаралық спорттың рөлі қашанда 

зор. Бұқаралық спорт дегеніміздің өзі – спортпен жүйелі шұғылданатын адамдар 

мен спорт түрлерінің дамуы. Экономикалық тұрғыдан дамыған елдер бұл 

көрсеткішті 60 және одан да көп пайызға жеткізуге ұмтылуда.  

Студент жастар арасында өткізілетін жарыстар, спартакиадалар мен 

универсиадалар, басқа да спорттық бәсекелерді бір мезгілдік шара күйінде 

қалдырмай, жүйелі, тұрақты, жыл сайын өтетін дәстүрге айналдырғанымыз 

абзал. Спорттың берекесін келтіреміз десек, студенттер мен жұмысшы 

жастардың спортына өлшеусіз күш-жігер мен қаражат жұмсау қажет екені 

бесенеден белгілі.  
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Дене мәдениеті және спорт адамдардың денсаулықтарын нығайту, дене 

қуаты және ақылдылық жұмыс қабілеттіліктерін жоғарылату, жастарымызды 

зиянды, келеңсіз әрекеттерден тыю, патриоттыққа тәрбиелеу сияқты әртүрлі 

әлеуметтік міндеттерді орындайды. Сондықтан, студенттер мен жұмысшы 

жастардың денсаулықтарын нығайтатын сауықтыру дене тәрбиесіне, бұқаралық 

спорт жұмыстарына өте үлкен мән беретін кез келді. Дене мәдениеті және спорт 

жұмыстарын жандандырудың, оны жоғарылатудың тиімді жолдарын іздеудің 

керектігі қазіргі кезде ең маңызды мәселе. 

 ЖОО-ндағы көпшілік дене тәрбиесі және спорт жұмыстарының маңызы 

зор. Қазіргі заманғы техникалық прогресс, ғылымның жедел дамуы, жедел 

ақпараттандыру болашақ маманның оқу еңбегін одан ары қарқынды, қарбаласты 

қылуда. Осыған орай, ЖОО-нда оқу барысында, күн тәртібінде студенттердің 

жұмыс қабілеттіліктері белгілі бір деңгейде сақталып, көтерілудің оңтайландыру 

құралы ретінде дене тәрбиесі және спорт жұмыстарының маңызы артуда. 

Студент 10-12 сағат көлемінде өте аз қозғалыста, бірсарынды жұмыс қалпында 

болады [1, 3-5б.]. 

ЖОО-ндағы дене тәрбиесі сабағы – студентті сауықтыруға, дене қуаты 

дамуын, дене қуаты дайындығын дамытып, жетілдіруге, арнайы қимыл-қозғалыс 

дағдыларын қалыптастыруға, жоғары өнімді еңбек пен әскери қызметке 

дайындауға бағытталған арнайы педагогогикалық үрдіс. Дене тәрбиесі пәнінің 

мақсаты болашақ жоғары дәрежелі мамандардың жан-жақты дайындығына 

жағымды әсер ету, жәрдемдесу. 

ЖОО-ндағы дене тәрбиесі және спорт жұмыстары мынандай міндеттерді 

шешуді қарастырады: 

- дене тәрбиесінің тұлғаны дамытудағы және оны кәсіби қызметке 

дайындаудағы әлеуметтік рөлін түсіндіру;  

- дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық және 

тәжірибелік негіздерімен таныстыру;  

- дене тәрбиесіне мотивациялық-құндылықты қарым-қатынасқа, салауатты 

өмір сүру стиліне, өзіндік дене қуаты дамыту мен өзіндік тәрбиеге, тұрақты дене 

жаттығулары мен спорт сабақтарына деген қажеттіліктерін қалыптастыру;  

- денсаулықтарын сақтауды және нығайтуды, психикалық аман-саулықты, 

дене қуаты қабілеттері, қасиеттері мен жеке тұлға қасиеттерін дамытуды және 

жетілдіруді қамтамасыз ететін тәжірибелік іскерліктері мен дағдылары жүйесін 

меңгерту;  

- спортшы студенттердің спорттық шеберліктерін жетілдіру; 

- студенттің болашақ мамандығына деген психикалық және дене қуаты 

даярлығын анықтайтын жалпы және кәсіби-қолданбалы дене қуаты даярлығын 

қамтамассыз ету;  

- өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін дене тәрбиесі-спорт 

тәжірибесін шығармашылықпен пайдалануды меңгерту.  

Студенттердің дене тәрбиесі және спорт жұмыстарының келесідей негізгі 

бағыттары болады: жалпы дайындық, спорттық, кәсіби-қолданбалы, гигиеналық, 

рекреативті-сауықтыру және емдік [2, 42-44б.]. 



315 
 

Жалпы дайындық бағыты студенттердің жан-жақты дене қуаты 

дайындықтарын және оның мемлекеттік бағдарламаға сай деңгейде сақталып 

тұруын қамтамассыз етеді.  

Спорттық бағыт студенттердің спорттық жетілдіру топтарында белгілі бір 

спорт түрімен жүйелі түрде айналысуларын, спорттық шеберлік деңгейін 

жоғарылату мақсатында спорттық жарыстарға қатысуларын қамтамассыз етеді. 

Кәсіби-қолданбалы бағыт еңбекті ғылыми ұйымдастыру жүйесінде дене 

тәрбиесі амалдарын қолдануға мүмкіндік туғызады. Яғни, келешек кәсіби 

қызметі арнайы дене қуаты дайындығын талап ететін мамандық студентіне 

(геолог, актер, әскери мамандық, ауа және су көліктерінің мамандары және т.б.) 

дене тәрбиесі амалдары арқылы дайындық деңгейлерін жетілдіруге мүмкіндік 

туғызады [3, 132б.]. 

Гигиеналық бағыт жұмысқабілеттілікті қалпына келтіру және денсаулықты 

нығайту мақсатында дене тәрбиесі амалдарын қолдануды қамтамассыз етеді. 

Амалдары: таңертеңгілік гигиеналық гимнастика, шынығу, оқу мен тынығудың 

оңтайлылығы, гигиена талаптарына сай тамақтану, сауықтыру серуендері және 

т.б. 

Рекреативті-сауықтыру бағыт студенттердің демалыс күндері, семестр 

аяқталғаннан кейінгі демалыс уақыттарында белсенді демалыстарын дене 

тәрбиесі амалдарын қолдану арқылы ұйымдастыруды қарастырады. Амалдары: 

туристтік саяхаттар, жорықтар, қозғалмалы ойындар және т.б. 

Емдік бағыт денсаулықты толық немесе белгілі бір ауру, жарақаттан кейін 

жойылған жеке ағза қызметтерін қалпына келтіруді қамтамассыз етеді [4, 250б.]. 

Ендігі кезекте, ЖОО-ндағы дене тәрбиесі және спорт жұмыстары түрлеріне 

тоқталып өтейік. 

ЖОО-нда дене тәрбиесі және спорт жұмыстары барлық оқу ұзақтығы 

кезінде жүргізіледі. Бұл жұмыстар оқу әрекеті кезінде мынадай түрде жүзеге 

асырылады: 

Оқу сабақтары ҚР-ның білім және ғылым министрлігі бекіткен оқу 

жоспарлары және бағдарламалары негізінде барлық мамандықтар үшін, 1-2 оқу 

курстарында аптасына 4 сағат көлемінде міндетті түрде жүргізіледі. 

Студенттердің дене тәрбиесі сабағы бағдарламасына сай 2 бөлімді атап 

көрсетуге болады. Олар: теориялық және тәжірибелік  

Факультативті сабақтар негізгі сабақтардың жалғасы, қосымша ретінде 

жүргізіледі. Бұл сабақтарда мемлекеттік бағдарлама нормаларына сәйкес 

студенттердің дене қуаты дайындықтары жетілдіріледі, кәсіби дене қуаты 

дайындығы тереңдетіледі, дене мәдениеті және спорттың теориясы мен 

әдістемесі пәнінен білімдері кеңейтіледі. 

Ал, оқу әрекетінен тыс уақытта (негізгі сабақтардан тыс уақытта) мынадай 

түрде жүзеге асырылады: 

Күн тәртібі ішіндегі жаттығуларға жататындар: таңертеңгілік гигиеналық 

гимнастика, ұзартылған үзілістегі дене тәрбиесі жаттығулары, қосымша 

сабақтар, күн тәртібіндегі гимнастикалық жаттығулар және т.б. 
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Ұзартылған үзілістегі дене тәрбиесі жаттығулары 4 аудиториялық немесе 

тәжірибелік сабақтан соң 8-10 минут көлемінде орындалады .  

Қосымша сабақтар (жеке немесе топпен) дене тәрбиесі мұғалімінің 

басқаруымен дене қуаты дайындығы төмен студенттермен оқу бағдарламасына 

сай қорытынды сынақтарға дайындық ретінде жүргізіледі. 

Күн тәртібіндегі гимнастикалық жаттығулар белсенді демалыс қызметін 

атқарады. 

Спорттық секциялардағы, ЖДҚД топтарындағы жұмыстар дене тәрбиесі 

мұғалімдерінің басқаруымен өткізіледі. Спорттық секциялар студенттердің 

сабақтан бос уақыттарында, әр түрлі спорт түрлерінен (спорттық ойын түрлері, 

гимнастика, жеңіл атлетика және т.б.) өткізілуі мүмкін [5, 227б.]. 

Өз беттерімен орындалатын дене тәрбиесі жаттығуларына студенттердің 

толық өз еріктерімен, ынталарымен орындалатын жаттығулар жатады. Олар дене 

тәрбиесі сабағынан үй жұмысын орындау мақсатында орындалуы мүмкін. 

Көпшілік сауықтыру және спорттық шаралар оқу жылы көлемінде демалыс 

күндері және семестр аяғындағы демалыс уақытында жүргізіледі. Оларға 

туристтік саяхатттар, жорықтар, спорт мейрамдары, денсаулық күндері, 

спартакиадалар, жарыс күнтізбесіне сай ЖОО ішіндегі немесе ЖОО-дары 

арасындағы жарыстар жатады. 

Педагогикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған дене тәрбиесі және 

спорт жұмыстары студент ағзасына оңды әсер етіп, нәтижесінде оның жүйке 

жүйесі жетіледі, жүрек қызметі жақсарады, тыныс алу тереңдейді, қанның 

құрамы жақсарады, ағзаның қорғаныс күші ұлғаяды, бұлшық еттерінің 

көлемі ұлғайып, күші көбейеді және т.б . 
Сонымен қатар, көптеген зерттеулер нәтижесінде студенттің ЖОО-нда оқу 

барысында ақыл-ой жұмысқабілеттілігінің тұрақталынуы, жоғарылауы оның күн 

тәртібіндегі дене жүктемелерінің көлеміне байланыстылығы дәлелденген. 

Студенттерге күн тәртібінде өте қажет зейін тұрақтылығы да осы дене 

жүктемелерінің көлеміне тығыз байланыстылығы анықталған. 

Ал, ЖОО-дағы дене тәрбиесі және спорт жұмыстарын дұрыс 

ұйымдастырылуына дене тәрбиесі кафедрасының оқытушылары жауапты десек, 

қазіргі таңда спорттық ұстаздың еңбек қызметіндегі ізденісті істерінің жедел өсуі 

жалпы білімнің, ойлаудың шығармашылық үлгісін, маманның өз білімін үздіксіз 

жетілдіріп отыру қабілеттілік деңгейін бірінші орынға шығарып отыр. Кәсібімен 

байланысты қызмет түрлері мен ғылымның түрліше салаларынан алынған 

білімді шұғыл пайдалануға қабілетті жан-жақты білімді мамандарға сұраныс 

өсуде.  
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ЖАҚИЕВА А.Е., СЛАМБЕК Б.Н.,  

САТИМБЕКОВА А.Б., АБЫЛКАЛЫКОВА Р.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

КӘСІПТІК ЛИЦЕЙДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ  

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

«Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына енуі 

үшін: білімді де зерделі, жан-жақты дамыған дарынды, қабілетті ұрпақ керек». 

Бүгінгі таңда республикадағы және аймақтағы экономикалық нарықтық 

қатынастардың қалыптасу жағдайында еліміздің әлеуметтік-экономикалық 

дамуы қоғам өмірінің барлық саласында, оның ішінде мектепте оқыту мазмұны 

мен оқытудың қазіргі технологияларын жетілдіру өзекті мәселелердің бірі болып 

отыр.  

Қазіргі заман талабы – оқытудың жаңа технологияларын меңгеру. 

Оқытудың жаңа технологияларының бірі – ақпараттық технология. 

Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі 

білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып 

табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-

жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді. 

[1] 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Осы заманғы 

білім беру мен кәсіптік қайта даярлау, «парасатты экономиканың» негіздерін 

қалыптастыру, жаңа технологияларды, идеялар мен көзқарастарды пайдалану, 

инновациялық экономиканы дамыту қажет. Білім беру реформасы табысының 

басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің 

кез келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілу болып 

табылады» делінген. Сонымен қатар бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар 

деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізу, On-line тәсілінде 

оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын құру, оқу жоспарларына 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F1%F2%E5%EF%E0%ED%FE%EA%20%F1
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%F1%FC%EA%E8%E9%20%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%E8%E9%20%F0%F3%F5:%20i%F1%F2%EE%F0i%FF,%20%F1%FC%EE%E3%EE%E4%E5%ED%ED%FF%20%F2%E0%20%EC%E0%E9%E1%F3%F2%ED%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%F1%FC%EA%E8%E9%20%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%E8%E9%20%F0%F3%F5:%20i%F1%F2%EE%F0i%FF,%20%F1%FC%EE%E3%EE%E4%E5%ED%ED%FF%20%F2%E0%20%EC%E0%E9%E1%F3%F2%ED%E5
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жаратылыстану ғылымдары бойынша, бірінші кезекте, математика мен 

ақпараттандырудан қосымша сағаттар немесе пәндер енгізу қажеттігін баса 

айтты. [2] 

Бүгінгі күннің басты талабы еңбек нарығы мен қоғамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыруда кәсіптік білім берудің беделі артып отыр.  

Осы мақсатта техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін ұйымдастыру, 

бәсекеге қабілетті дағдылары бар және білім алуды жалғастыру үшін жеткілікті 

әлеуеті бар экономика салалары мен жұмыс берушілерді техникалық және 

қызмет көрсету еңбегінің білікті мамандарымен қамтамасыз ету. 

Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі 

- оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды 

пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына 

ақпараттық кеңістікті қүру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар 

меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен күнге артып, мазмұны 

өзгеріп отыр. Білім беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін интенсификациялау мен 

модернизациялаудың тиімді тәсілдері іздестірілуде. 

Кәсіптік лицейде ақпараттық технологияларды пайдалану мен 

оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру қазіргі заман талабына 

сай ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды және интернет 

ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық 

қабілетін дамытуға мүмкіндік беретіндігі туралы баяндалады. 

Үшінші мыңжылдық кезінде қоғамның даму көрсеткіші ретінде ақпараттық 

қоғамға өту ісі алынады да, ал оның ең анықтаушы ролін ақпарат түсінігі 

атқарады. Ақпаратта жинау, сақтау, өңдеу және тарату тәсілдері мен құралдары 

динамикалық түрде өзгеріске ұшырап, солар арқылы қоғамның инфрақұрылымы 

қалыптаса бастады. 

Кәсіптік лицей оқытушылары үшін ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың тиімділігі: 

- оқушының өз бетімен жұмысына; 

- уақытын үнемдеуге; 

- білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеруде; 

- шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық құбылыстарды 

түсіндіру арқылы жүзеге асыру; 

- қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 

- қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 

- экономикалық тиімділігі; 

- қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту 

мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі 

тәжірибе нәтижелерін көріп, сезінуге мүмкіндік береді; 

- оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 
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Сурет 1 

Free QuizMaker бағдарламасында дайындалған тест сұрақтары 

 

Бағдарлама қолдануға ыңғайлы интерактивті тесттер жасауға және 

пікіртерім жүргізуге арналған құрал болып табылады. Бағдарламаның төлемді 

версиясы 10 типті сұрақ жасауды ұсынады, әрбір сұраққа аудио, видео және 

бейне қосуға болады. Жасалған тест веб-сайтта жариялануға немесе 

SCORM/AICC стандарттарымен үйлесімді дистанциялық оқыту жүйесіне тиеуге 

дайын бір Flash файл түрінде әзірленеді. Бағдарламаның тегін версиясы 3 типті 

сұрақ жасауды ұсынады және де жұмыс істеуге әжептәуір ыңғайлы. 

Бағдарламаны http://www.ispring.ru/ сайтынан көшіріп алуға болады. 

 

   
 

Сурет 2 

Рower Paint бағдарламасында дайындалған интеллектуалдық ойын түрі 

 

Оқытушы сабағында ақпараттық технологияның тиімділігін жүйелі түрде 

көрсете біледі. Ақпараттық технологияны пайдалану іс-тәжірибесі тиімді әдіс 

деп ойлаймын. 

Сабақ – мұғалім мен оқушының біріккен ой еңбегі. Қазіргі мектептің даму 

болашағы қоғамның даму үрдісімен үнемі өсіп отыратын ақпарат көлемінің 

әртүрлі тегімен анықталады. Оқушыларға білім беруде жаңа оқыту 

технологияларын қолдану, инновациялық бағытта жұмыс жасау заман талабына 

сай талап етілуде. Оқу процесінде компьютерді тиімді пайдалану және қолдану 

кейінгі жылдары айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ, 

http://www.ispring.ru/
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оқушылардың өз бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, 

шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, 

дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай туғызып отыр. 

Электрондық оқу құралы – бұл оқу курсының ең маңызды бөлімдерін, 

сонымен бірге есептер жинағы, анықтамалар, энциклопедиялар, карталар, 

атластар, оқу эксперименттерін жүргізу нұсқаулары, практикумға, курстық және 

дипломдық проектілерге нұсқау және т.б. білім беруді басқаратын электрондық 

оқу құралы. 

Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде 

оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық 

тапсырмалар орындайды. Әрбір оқушы таңдалған тақырып бойынша 

тапсырмалар мен тарау бойынша тест жұмыстарын орындап, анимациялық 

практика тапсырмаларымен жұмыс жасауға дағдыланады. Электрондық оқулық 

арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс және музыка тыңдатып 

көрсетуге болады. Бұл, әрине мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен 

әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің 

көмегімен оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың құштарлығы 

оянады деп есептеймін. Осылайша оқыту құралдарының бірі – электрондық 

оқулық. Ол оқушыларды даралай оқытуда жаңа информацияларды жеткізуге, 

сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді тестік бақылауға арналған 

бағдарламалық құрал. [3] 

Жаңа ақпараттық технологияларды кәсіптік білім беруде пайдаланудың 

тағы бір ерекшелігі – бітіруші түлектердің біліктілігін растау емтиханын 

ұйымдастыру және өткізу. Дербес компьютерлерге арнайы тест бағдарламалары 

енгізіліп, бітіруші түлектер бітіру емтиханының тест сұрақтарына өз бетінше 

дайындалу мүмкіндігіне ие болды. Әрине, бұл да ақпараттық технологияны оқу 

үрдісінде пайдаланудың жемісі. 

Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу орынның басты 

міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзірет – оқушының 

жеке және қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-

әрекетіне қажетті білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік – 

оқушының әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. 

Ақпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, 

сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық-коммуникациялық технологияның 

мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. Оқушылардың түпкілікті 

құзіреттіліктері – білім берудің жаңа нәтижелері. Құзіреттілікті оқушының пән 

бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол – оқу 

нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде 

қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа. 

Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудың басты мақсаты – оқушыларды 

ақпаратты беру, түрлендіру және оны қолдану білімдерімен қаруландыру, 
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олардың компьютерлік технологияны өз қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана 

алу қабілеттерін қалыптастыру. 

Пән оқытушылары білім беру жүйесін ақпараттандыруды дамыту 

бағытында кәсіптік лицейдің оқу-тәрбие үрдісін ақпараттандыру мен барлық 

пәндерге ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін 

пайдалану және өз пәнін оқытудың сапасын арттыру жағдайында олардың 

ақпараттық құзырлылығы қалыптасқан тұлға болуы қажет. 

Басқаша айтқанда, бұл кеңістікке ең алғаш еніп, оны жүйелі және кәсіби 

бағытта енуін қамтамасыз ететін мұғалім. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп. 

Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде 

жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, 

интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, он-лайн режимінде жұмыс жасау 

әдістерін меңгерген мұғалім болуы тиіс. 

Күтілетін нәтижелері ретінде лицей түлегінің негізгі құзыреттіліктері. 

Мақаламды қорытындылай келе төмендегідей ұсыныстарға тоқталамын: 

 кәсіптік білім беретін оқу орындарын қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық 

құрал – жабдықтармен жабдықтау, интерактивті тақталар мен мультимедиялық 

кабинеттермен және арнаулы пәндер бойынша электрондық оқулықтармен 

қамтамасыз ету; 

 кәсіптік білім саласында оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын 

пайдалану бойынша білім жетілдіру курстарын жиі ұйымдастыру; 

Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудан күтілетін нәтиже жаңа заманға 

сай ақпараттық мәдениеті мен құзіреттілігі қалыптасқан, теориялық білімдерін 

іс жүзінде қолдана алатын, информатика пәнін басқа пәндермен байланыстыра 

алатын жеке тұлға қалыптастыру. 

«Қазіргі заманда болашақ жұмысшы мамандарды ақпараттық 

технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте 

қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында 

ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін 

арттырудың маңызы зор. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқу-тәрбие үрдісінде қолдану 

оқушының өз мамандығына қызығушылығын арттырып, шығармашылық 

шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, мамандық сапасын 

арттырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда үлесі мол. 
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ӘОЖ 514.11 

ЖЕКСЕНБАЙ А., ЫНТЫМАҚ А., АПЫШЕВ О.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ ИНДУКЦИЯ ӘДІСІ, КЕЙБІР ҚОЛДАНУЛАРЫ 

 

Егер қандай да бір математикалық тұжырымдар да кез келген 𝑛 ∈ 𝑁 орынды 

екеніне көз жеткіз десе, өте тамаша, әмбебап әдістердің бірі болып толық 

математикалық индукция әдісі табылады.  

Ең алғаш бұл термин 1838 жылы британ энциклопедиясындағы де 

Морганның мақаласында дүниеге еніпті. Ал индукция деген сөз математикаға 

1656 жылы Валлистің еңбектерінде кездеседі, онда дербес пікірлерден жалпы 

қорытындыға көше, яғни философиялық мағынада түсінген. Сонымен қатар 

ертедегі Евклидтің «Бастамаларында» да айқын болмасада орын алған екен.  

Математикалық индукция әдісі былайша тұжырымдалады: 𝑛 ∈ 𝑁 санына 

тәуелді сөйлем (тұжырым) 𝑀 (𝑛) кез келген n үшін: 

1) 𝑛 = 1 үшін ақиқат; 

2) «𝑀 (𝑘) сөйлемі 𝑛 = 𝑘 мәні үшін де ақиқат (𝑘 − кез келген натурал сан)» 

деп қабылданған ұйғарымнан, оның келесі: 

3) 𝑛 = 𝑘 + 1 мәні үшін де ақиқаттығы шығатын болса, онда 𝑀 (𝑛) сөйлемі 

кез келген 𝑛 ∈ 𝑁 үшін ақиқат болады. 

Алдымен дәлелденетін сөйлем 𝑛 = 1 үшін дәлелденеді (тексеріледі). Мұны 

индукция базисі деп атайды. Индукцияның келесі дәлелденетін бөлігін 

индукциялық қадам деп атайды, мұнда 𝑛 = 𝑘 үшін 𝑀 (𝑘) тура деп ұйғарылып, 

𝑛 = 𝑘 + 1 үшін 𝑀 (𝑛) тура болатыны, яғни 𝑀 (𝑛) =  𝑀 (𝑘 + 1) екені дәлелденеді 

және кез келген 𝑛 саны үшін дұрыс болады деп тұжырымдайды.  

Сондықтан да, математикалық индукция математикалық тұрғыда ойлаудың 

бір түрі ретінде тұжырымдарды қатаң дәлелдейтін жалпы әдіс. Демек, бұл 

тұжырым 𝑛 санының барлық натурал мәнінде дұрыс болады. Олай болса, әрбір 

ұғым бұрын өтілген белгілі ұғымдарға сүйенуі, не аксиомалар жүйесі негізінде 

енуі керек.  

Арифметикада – бұл ұғымдардың негізгі қасиеті аксиомалар, оны итальян 

математигі Дж. Певноның есімімен атайды.  

Математикалық индукция санқилы формаларды дәлелдеу үшін кеңінен 

қолданылады (прогрессияларда, Ньютон формуласында, логарифмдерде, 

комбинаторикада, теңсіздіктерді дәлелдеуде, геометрияда–планиметрияда да, 

стереометрияда да, дифференциялдық және интегралдық есептеулер 

курстарында, т.т.). 

Енді индукция әдісінің әртүрлі қолдануларына тоқталайық. 

І. Санның бөлінгіштігі. 

1) Қатар тұрған кез келген үш натурал сандардың кубтарының қосындысы 

9 бөлінетініне көз жеткізейік. 

Дәлелдеуі: 𝑆𝑛 = 𝑛
3 + (𝑛 + 1)3 + (𝑛 + 2)3 деп белгілейік. Кез келген 𝑛 ∈

𝑁 => 𝑆𝑛 ⋮ 9 болып табылады. 
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Егер 𝑛 = 1 => 𝑆1 = 1
3 + 23 + 33 = 36 ⋮ 9.  

𝑆𝑘 = [𝑘
3 + (𝑘 + 1)3 + (𝑘 + 2)3] ⋮ 9 деп ұйғарайық. 𝑆𝑘+1 = (𝑘 + 1)

3 +
+(𝑘 + 2)3 + (𝑘 + 3)3 = (𝑘 + 1)3 + (𝑘 + 2)3 + 𝑘3 + 9𝑘2 + 27𝑘 + 27 = 𝑆𝑘 +
+9(𝑘2 + 3𝑘 + 3) => 𝑆𝑘+1 ⋮ 9 болып табылады. 

2) (32𝑛+1 + 40𝑛 − 67) ⋮ 64. 

Егер 𝑛 = 1 => 33 + 40 − 67 = 0 ⋮ 64 

(32𝑘+1 + 40𝑘 − 67) ⋮ 64 деп ұйғарайық, онда [32𝑘+1 + 40(𝑘 + 1) − 67] ⋮
64. Расында да, 32𝑘+1 + 40(𝑘 + 1) − 67 = 9 ∙ 32𝑘+1 + 40𝑘 − 27 = 9(32𝑘+1 +
40𝑘 − −67) − 320𝑘 + 576 = [9(32𝑘+1 + 40(𝑘 + 1) − 67) − 64(5𝑘 − 9)] ⋮ 64. 

Индукция бойынша кез келген 𝑛 ∈ 𝑁 орынды екенін көреміз.  

Дәл жоғарғыдай (𝑛7 − 1) ⋮ 7, 𝑝 – жай сан болса, (𝑛𝑝 − 𝑛) ⋮ 𝑝 (ферма 

теоремасы), (62𝑛 + 3𝑛+2 + 3𝑛) ⋮ 11, (11𝑛+2 + 122𝑛+1) ⋮ 133, бөлінетіндігі 

дәлелденеді.  

ІІ. Теңсіздіктерді дәлелдеу.  

1) Кез келген 𝑛 ≥ 2 𝑆𝑛 = 1 +
1

√2
+

1

√3
+⋯ +

1

√𝑛
> √𝑛 −? 𝑛 = 2 ∃ =>

𝑆2 = 1 + +
1

√2
> 2, себебі √2 + 1 > 2. 𝑆𝑘 > √𝑘 деп ұйғарайық. 𝑆𝑘+1 > √𝑘 + 1 

дәлелдеу үшін 
1

√𝑘+1
> √𝑘 + 1 − √𝑘 қатынасының орынды екенін көрсетсек 

жеткілікті, себебі, ол дәлелденсе оны 𝑆𝑘 > √𝑘 теңсіздігімен қоссақ, іздеп 

отырған 𝑛 = 𝑘 + 1 теңсіздікті, онда берілген теңсіздіктің ақиқат болатынын 

көреміз. 
1

√𝑘+1
> √𝑘 + 1 − √𝑘 дәлелдейік, түйіндесіне көбейтсек 1 + √

𝑘

𝑘+1
> 1 

шын теңсіздікті, олай болса 𝑆𝑛 > √𝑛 ∃. 
2) 2𝑛 > 𝑛2 болатын барлық натурал сандарды табайық.  

Егер 𝑛 = 1 ∃ − теңсіздік орынды, ал 𝑛 = 2, 3, 4 ∃ − орындалмайды. Ал 𝑛 ≥
5 ∃ көз жеткізейік.  

Егер 𝑛 = 5 => 25 > 52 . 

𝑛 = 𝑘 ≥ 5 ∃ => 2𝑘 > 𝑘2 деп ұйғарайық. 𝑛 = 𝑘 + 1 ∃ 2𝑘+1 > 2𝑘2, 𝑘 > 4 ∃ =
> 𝑘 − 1 > 3, (𝑘 − 1)2 > 9, 𝑘2 > 2𝑘 + 8 > 2𝑘 + 1 => 2𝑘2 > 𝑘2 + 2𝑘 + 1 = (𝑘 +
1)2, яғни 2𝑘+1 > 2𝑘2 > (𝑘 + 1)2. Математикалық индукцияның екі шарты да 

орындалып тұр.  

Жауабы: 2𝑛 > 𝑛2 теңсіздігі 𝑛 = 1 ˄ 𝑛 > 4 үшін ∃.  

3) |sin∑ 𝑥𝑘
𝑛
𝑘=1 | ≤ ∑ sin 𝑥𝑘 ,

𝑛
𝑘=1  0 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 𝜋, 𝑘 = 1, 𝑛. 

 Индукция бойынша 𝑘 = 𝑛 орынды деп ұйғарайықта 

|sin∑ 𝑥𝑘
𝑛+1
𝑘=1 | ≤ ∑ sin 𝑥𝑘

𝑛+1
𝐾+1 ∃ дәлелдейік. Егер 0 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 𝜋∃⇒

|sin∑ 𝑥𝑘
𝑛+1
𝑘=1 | ≤ ≤ |∑ 𝑥𝑘

𝑛
𝑘=1 cos 𝑥𝑘+1 + cos∑ 𝑥𝑘 sin 𝑥𝑘+1

𝑛
𝑘=1 | ≤

|sin∑ 𝑥𝑘
𝑛
𝑘=1 ||cos 𝑥𝑘+1| + +|cos∑ 𝑥𝑘

𝑛
𝑘=1 | ∙ sin 𝑥𝑘+1 ≤ |sin∑ 𝑥𝑘

𝑛
𝑘=1 | + sin 𝑥𝑘+1 ≤

∑ sin 𝑥𝑘
𝑛
𝑘=1 + sin 𝑥𝑘+1 = = ∑ sin 𝑥𝑘

𝑛+1
𝑘=1 .  

III. Тепе-теңдікті дәлелдеу.  

1) 𝑆𝑛 = 1
2 + 22 +⋯+ 𝑛2 =

1

6
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1) теңдігін дәлелдеу 11111. 

Шешуі: a) 𝑛 = 1 үшін ақиқат 12 =
1∙(1+1)(2+1)

6
; 
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Б) 𝑛 = 𝑘 үшін де ақиқат деп ұйғарамыз: 𝑆𝑘 =
1

6
𝑘(𝑘 + 1)(2𝑘 + 1) 

в) 𝑛 = 𝑘 + 1 үшінде ақиқаттығын дәлелдейміз, яғни 𝑆𝑘+1 = =
1

6
(𝑘 + 1)(𝑘 +

2)(2𝑘 + 3). Расында да,  𝑆𝑘+1 = 1
2 + 22 +⋯+ 𝑘2+(𝑘 + +1)2  =  

1

6
𝑘(𝑘 +

1)(2𝑘 + 1) + (𝑘 + 1)2 = 𝑆𝑘 + (𝑘 + 1)
2 =

1

6
(𝑘 + 1)(2𝑘2 + 𝑘 + +6𝑘 + 6) =

1

6
(𝑘 + 1)(2𝑘2 + 7𝑘 + 6) =  

1

6
(𝑘 + 1)(𝑘 + 2) (2𝑘 + 3). ∀𝑛 ∈ 𝑁 үшін ақиқат 

екендігі дәлелденді. 

2) 𝑥 −тің мүмкін мәндер жиынында 𝑆𝑘(𝑥) = (𝑥 −
1

𝑥
)
2
+ (𝑥2 −

1

𝑥2
)
2
+⋯+

+(𝑥𝑛 −
1

𝑥𝑛
)
2
=

1

𝑥2−1
(𝑥2𝑛+2 −

1

𝑥2𝑛
) − 2𝑛 − 1 орынды екеніне көз жеткізейік. 

Дәлелдеу: Тепе-теңдік ∀𝑥 ≠ 0,−1,1 болғанда орынды екенін көрсетейік. 

𝑛 = 1 ⇒ 𝑆1(𝑥) =
1

𝑥2−1
(𝑥4 −

1

𝑥2
) − 3 =

𝑥6−1

𝑥2(𝑥2−1)
− 3 =

(𝑥3−1)(𝑥3+1)−3𝑥2(𝑥2−1)

𝑥2(𝑥2−1)
= =

𝑥4+𝑥2+1−3𝑥2

𝑥2
=
(𝑥2−1)2

𝑥2
= (𝑥 −

1

𝑥
)
2
; тепе-теңдік ∃. 

б) 𝑆𝑘(𝑥) = (𝑥 −
1

𝑥
)
2
+ (𝑥2 −

1

𝑥2
)
2
+⋯+ (𝑥𝑘 −

1

𝑥𝑘
)
2
=

1

𝑥2−1
(𝑥2𝑘+2 −

1

𝑥2𝑘
) −

2𝑘 − −1 деп ұйғарамыз.  

в) 𝑆𝑘+1(𝑥) = 𝑆𝑘(𝑥) + (𝑥
𝑘+1 −

1

𝑥𝑘+1
)
2
=

1

𝑥2−1
(𝑥2𝑘+4 −

1

𝑥2𝑘+2
) − 2(𝑘 + 1) − 1 

орындалатынына көз жеткізейік.  

Шынында да 𝑆𝑘+1(𝑥) =
1

𝑥2−1
(𝑥2𝑘+2 −

1

𝑥2𝑘
) − 2𝑘 − 1 + (𝑥𝑘+1 −

1

𝑥𝑘+1
)
2
=

1

𝑥2−1
∙
𝑥4𝑘+2−1

𝑥2𝑘
+ (

𝑥2𝑘+2−1

𝑥𝑘+1
)
2

− 2𝑘 − 1 =
𝑥4𝑘+2−1

𝑥2𝑘(𝑥2−1)
+
𝑥4𝑘+4+1−2𝑥2𝑘+2

𝑥2𝑘+2
− 2𝑘 − 1 =

1

𝑥2−1
(𝑥2𝑘+4 −

1

2𝑘+2
) −

2𝑥2𝑘+2(𝑥2−1)

(𝑥2−1)𝑥2𝑘+2
− 2𝑘 − 1 =

1

𝑥2−1
(𝑥2𝑘+4 −

1

𝑥2𝑘+2
) − 2(𝑘 + 1) −

−1. Сонымен, 𝑆𝑛(𝑥) тепе-теңдігі ∀𝑥 ≠ 0,±1 үшін орынды екен. 

IV. Геометриядағы инкдукция.  

Радиусы R-ге тең дөңгелекке іштей сызылған дұрыс 2𝑛 − бұрыштың 

𝑎2𝑛қабырғасы табайық.  

Шешуі: 𝑛 = 2 ∃ дұрыс 2𝑛 − бұрышымыз іштей сызылған квадрат, оның 

қабырғасы 𝑎4 = 𝑅√2 екені белгелі. Екі еселеу формуласы бойынша 𝑎2𝑘+1 =

√2𝑅2 − 2𝑅√𝑅2 −
1

4
𝑎
2𝑘
2  бұрыннан белгілі. Бұдан дұрыс сегізбұрыштың 

қабырғасы 𝑎8 = 𝑅√2 − √2 , 𝑎16 = 𝑅√2 − √2 + √2,  

𝑎32 = 𝑅
√2 − √2 + √2 + √2 ; Онда 𝑎2𝑘 = 𝑅

√2 − √2 + √2 +⋯+ √2 деп 

ұйғаратын болсақ, екі еселеу формуласынан 𝑎2𝑘+1 =
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√2𝑅2 − 2𝑅√𝑅2 − 𝑅2
1

4
(2 − √2 + …+ √2) = 𝑅√2 − √2 +⋯+ √2 яғни, ∀𝑛 ∈

𝑁 𝑎2𝑛 = 𝑅√2 − √2 + 2 +⋯+ √2   ∃.  

V. Тригонометриялық тепе-теңдікті дәлелдеу.  

1) 𝑆𝑛 = ∑ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1

2𝑘2
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑛+1

𝑛+2
−𝑛

𝑘=1  дәлелдейік. 𝑆1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1

2
 , 𝑆2 =

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1

2
++𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

1

8
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

1

2
+
1

8

1−
1

2
∙
1

8

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2

3
; 

 𝑆3 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2

3
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

1

18
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

2

3
+
1

18

1−
2

3
∙
1

18

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
3

4
 , 

𝑆𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑛

𝑛+1
 деп айтуғада болады. Расында да, 𝑆𝑛+1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑛

𝑛+1
+

+𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1

2(𝑛+1)2
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑛+1

𝑛+2
; Индукция әдісінен 𝑆𝑛 − ∀𝑛 үшін орынды 

болатынын көреміз. Мысалдан 𝑛 → ∞ ∑ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1

2𝑛2
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔1 =

𝜋

4
∞
𝑛=1 − яғни 

қатардың жинақты екенін және оның дәл қосындысыда (
𝜋

4
) табылады екен. 

2) 𝑆𝑛(𝑥) = ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥 =
1

sin
𝑥

2

sin
𝑛𝑥

2
sin

(𝑛+1)𝑥

2

𝑛
𝑚=1 .  

 ∀𝑛 ∈ 𝑁 , sin
𝑥

2
≠ 0 орынды.  

a)𝑛 = 1 ⇒ sin 𝑥 = sin 𝑥  ∃. 
б)𝑛 = 𝑘 ∃ деп ұйғарамыз.  

 𝑆𝑘(𝑥) = ∑ sin𝑚𝑥 =
1

sin
𝑥

2

sin
𝑘𝑥

2
sin

(𝑘+1)

2
𝑥.𝑘

𝑚=1  

в) 𝑛 = 𝑘 + 1 болғанда теңдік орындалатынын көрсетейік.  

𝑆𝑘+1(𝑥) = 𝑆𝑘(𝑥) + sin(𝑘 + 1)𝑥 =
1

sin
𝑥

2

sin
𝑘𝑥

2
sin

(𝑘+1)

2
𝑥 + sin(𝑘 + 1)𝑥 =

+
1

sin
𝑥

2

sin
𝑘+1

2
𝑥 ∙ sin

𝑘+2

2
𝑥болатынын көрсетсек жеткілікті. sin(𝑘 + 1)𝑥 =

2 sin
𝑘+1

2
𝑥 cos

𝑘+1

2
𝑥 ∃ sin

𝑘+1

2
𝑥 sin

𝑘+2

2
𝑥 = sin

𝑘𝑥

2
sin

𝑘+1

2
𝑥 + +2 sin

𝑥

2
∙

sin
𝑘+1

2
𝑥 cos

𝑘+1

2
𝑥 немесе sin

𝑘+1

2
𝑥 [sin

𝑘+2

2
𝑥 − sin

𝑘𝑥

2
−−2 sin

𝑥

2
cos

𝑘+1

2
𝑥] = 0 

Теңдік орынды , себебі : sin
𝑘+2

2
𝑥 − sin

𝑘𝑥

2
= 2 cos

𝑘+1

2
𝑥 ∙ sin

𝑥

2
 ; квадрат 

жақшаның іші нолге айналады, яғни теңдік орынды .  

Ескерту. Дәл жоғарыдағыдай 𝑆𝑛(𝑥) =
1

2
+ cos 𝑥 + cos 2𝑥 +⋯+ cos𝑛𝑥 =

1

2 sin
𝑥

2

∙ sin
2𝑛+1

2
𝑥 теңдігі дәлелденеді, басқаша айтұанда, Фурье қатарындағы 

Дирехле ядросы индукция әдісімен алынады екен. 
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ӘОЖ 377 

ЖЕНСЕХАНОВ Б.М., САТИМБЕКОВА А.Б., АБЫЛКАЛЫКОВА Р.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

САБАҚ БАРЫСЫНДА ЖОБА ӘДІСІН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

 Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологиялардың алатын орны ерекше, 

себебі әрбір оқытушы педагогикалық жаңа технологияны ұтымды пайдалана 

отырып, жақсы жетістіктерге жетуге мүмкүндік алады. Өзінің кәсіби білім 

деңгейін көтереді және студенттердің білім сапаларын арттыра түседі. Кәсіптік 

және техникалық білім беру негізінде инновациялық білім беру 

технологияларын, интерактивті оқытуды, оқу іс-әрекетінің жаңа әдістері мен 

тәсілдерін белсенділікпен қолдану. Нәтижесінде жоғары деңгейде дамыған, 

коммуникативті ептіліктерді меңгерген, өзгермелі ортаға бейім, алғыр, бәсекеге 

қабілетті тұлға дайындау. Заманауи технологиялар білім берудің сапасын 

жақсартады, сонымен қатар, білім беру қызметі нарығында білім беретін оқу 

орнының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, қамтамасыз етеді. Білім беру 

процесінің ең негізгі міндеттерінің бірі – кәсіби білімі бар маманның ізденгіштік 

қызметі арқылы құзіреттілігін қалыптастыру.[1] 

Мұндай қызметтер түріне: бірлесе оқыту, модульдық оқыту, проблемалық 

оқыту, жобалап оқыту, деңгейлеп, саралап оқыту, тағы басқалары. 

Жобалау – «proicere» деген латын сөзі. Бұл сөз «жоспарлау, дайындау» 

сияқты мағынаны немесе жоспардың жүзеге асырылуын білдіреді. «Жоба» 

ұғымы педагогика саласында ғана емес экономика, басқару, зерттеу салаларында 

да кеңінен қолданылатыны белгілі. Мысалы: құрылыс жобасы, зерттеу жобасы, 

оқыту жобасы т.б. Біздің жағдайымызда жобалау әдісі деп – сабақтың өткізілу 

түрі айтылады. Сонымен қатар жобалау әдісі - студент пен оқытушының бірігіп, 

белгілі бір мәселені шешуге және қорытынды жасауға негізделген оқу немесе 

басқа да әрекеттерін айтуға болады. Жобалық жұмыстар орындалу мерзіміне 

қарай ұзақ, орташа және қысқа мерзімді болып бөлінеді.  

Жоба дегеніміз не? Ол оқытудың бір формасы, яғни белгілі бір уақыт ішінде 

белгілі бір тапсырма орындалады. Шешу жолы, яғни қадамдары өз бетінше 

жоспарланып, өткізіледі. Көптеген жобаларда жұмыс түрлі топтарға бөлінеді. 
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Жобалау жұмысы құжаттандырылады да, соңында жұмыс презентазияланады. 

Презентацияда адам өз жіберген қателерін көріп, үйренеді және келесі жолы 

қалай жақсырақ жұмыс жасау жолын қарастырады.[2] Жобаны орындауда 

студенттерге талап қойылады: өз ынтасымен, ықласымен, өз бетімен, 

шығармашылық сезіммен мәселені шешу. Ал оның жобалық қызметі өнімді 

жұмыс болып табылады. Жобаның бірнеше түрлері бар: зерттеушілік; 

шығармашылық; рөлдік ойын; практикалық.  

 

Кесте 1 Жобаны орындау кезіндегі қызметтер 

 
Саты Оқытушының қызметі Студенттің қызметі 

1.1.Тақырып таңдау Тақырып таңдау, студентке 

ұсыну. 

Тақырыпты талқылауға 

қатысу. 

Талқылайды, тақырып бойынша 

бір шешімге келеді. 

1.2. Жоба тақырыбын 

тақырыпшаларға 

бөлу. 

Алдын-ала тақырыпшаларға 

бөлу, студенттерге ұсыну. 

Студенттермен 

бірге жоба тақырыпшаларын 

талқылауға қатысу. 

Әр студент өзіне тақырыпша 

таңдайды немесе басқа түрін 

ұсынады. Тақырыпшаны 

талқылайды 

1.3.Шығармашылық 

топ қалыптастыру 

Нақты тақырыпшалар таңдап 

алған қызметі бар 

Студенттердің біріге жұмыс 

істеуін ұйымдастыру. 

Студенттер өз рөлдерін анықтап 

алады, топқа 

бөлініп,шағынкоманда құрады. 

1.4.Зерттеу жұмысына 

байланысты материал 

дайындау: жауап 

беретін сұраққа 

тұжырымдама жасау, 

командаға тапсырма 

беру, керекті 

әдебиеттерді таңдау. 

Жоба көлемді болса, алдын 

ала тапсырма даярлау. Іздену 

жұмысына сұрақтар және 

әдебиеттер дайындау. 

Тапсырмалар дайындауға 

қатысады. Сұрақтарға жауап 

ізденуге кіріседі. 

1.5.Жоба қызметінің 

қорытындысын 

анықтау. 

Талқыға қатысады. Топтағы студенттер зерттеу 

жұмысының қорытындысы 

туралы талқыға салады. Қалай 

көрсетуге мүмкіндігін 

ойластырады. 

2. Жобаны даярлау, 

талдап жазу 

Консультация береді, 

жұмысты үйлестіреді. 

Ізденіс қызметін атқаратын 

студенттер орындайды.  

3. Нәтижені хаттау, 

көркемдеу. 

Консультация береді, 

жұмысты үйлестіреді. 

Студенттер топ бойынша басқа 

топтардың қатысуымен нәтижені 

хаттайды, көркемдейді, 

қабылданған ережеге сәйкес 

жұмыс орындайды. 

4. Презентация Эксперименттерді 

ұйымдастырады 

Өз жұмыстарының нәтижесі 

туралы баяндама жасайды. 

5. Рефлексия Студенттердің қызметі 

арқылы өз қызметіне баға 

береді. 

Өзгелердің бағасын есепке ала 

отырып, жұмыс жасалады. 
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Жобалау жұмысы электр жүйелерін оқып үйренудің тәжірибелік нәтиже 
беруіне ықпал етеді. Жоба оқытушы мен студенттің функционалдық міндеттерін 
өзгертеді. Сонымен, жобалау жұмысы қазіргі оқытудың талабына сай жеке 
тұлғаға бағытталғанымен сипатталады.  

Енді «Вакуумдық прессті қолмен дайындау» тақырыбында жоба әзірлеп 
көрелік. 

Күнделікті өмірде үнемі вакуумдық құю әдісімен жасалынған өнімдер: 
пластикалық ыдыс-аяқ, блистерналар, манекендер, жарнамалық медиа, тротуар 
плиткалары, автомобиль жинағы, акрил ванналары және т.б. кездестіреміз. 
Вакуумдық станоктар өте қымбат және үлкен, бірақ бүгінгі күні тек 
шаңсорғышпен және пешпен бірге импровизацияланған материалдардан 
өзіңіздің қолыңызбен вакуумдық станокты қалай жасау керектігі айтылады. 
Әрине, үйде жасалған вакуумдық машинаның өлшемдері мен күші үлкен 
мөлшерде бөлшектерді шығаруға мүмкіндік бермейді. Бірақ бұл миниатюралық 
бөлшектерді дайындау кезінде пайдалы болып табылады: блистерді қаптау, 
компьютерлер моддингісіне арналған элементтер, көлік құралдары мен 
ұшақтардың үлгілері үшін корпустар мен бөлшектер, шағын радиоэлектрондық 
жабдықтарға арналған тұрғын үй және т.б. Алдымен үйдегі вакуумдық 
станоктың мөлшерін анықтау керек. Пластикті пеште қыздыратын болғандықтан 
рамкаға ешқандай проблемасыз орналасуы керек. Сондықтан, келесі саты пештің 
енін және тереңдігін өлшеуге кірісу және ағаш бөренелерді жасауға көшу. Енді 
вакуумдық камераны жасай бастау. Оны дайындау үшін қалыңдығы 16 мм 
фанера немесе ДСП қолайлы. Вакуумдық камера қорап түрінде жасалады, ал 
сыртқы өлшемдер рамаға сәйкес келеді.  

 

    
 

Cурет 1. Вакуумдық камераға керек материалды дайындау 

 

Вакуумдық камера ауа өткізбейтін болуы керек, сондықтан қабырғаларды 

бұрмас бұрын, барлық қабырға тігістері силиконмен ластануы керек. Жұмыс 

бетінде (жұмыс беткі тақтай немесе фанерадан жасалған) вакуумдық камераның 

диаметрі 3-4 мм болатын тесіктерді 1-3 см аттамда бұрғылау қажет.  

 

 
 

Сурет 2. Материал тігістерін бекіту 
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Шаңсорғышты қосу кезінде жұмыс беттілігі майыспайтындығын тексеру 

үшін, вакуумдық камераға орталықтандырылған аралық орнату керек. Жұмыс 

алаңын вакуумдық камераға орнатқан кезде, сонымен бірге барлық тігістерді 

силиконмен жабуды ұмытпау керек. Егер вакуумдық камера тығыздауының 

сапасына сенімді болмасақ, онда барлық тігістерді сыртынан жабысқақ таспамен 

жабыстыруға болады. Вакуумдық камераның бүйірлік беттерінің бірінде 

шаңсорғышты жалғау үшін тесік жасап, саптаманы бұрап отыру қажет.  

 

 
 

Сурет 3. Пеште қыздыру 

 

Рамканы шамамен 190 градус температурада жұмсару үшін қыздырады. 

Рамканың жұмсарғанын байқағанда рамка пештен шығарылады. Пластик тез 

арада суып кетпес үшін рамканы вакуумдық камераға орнатып, жапсырып, 

шаңсорғышты іске қосу керек. Шаңсорғыш барлық ауаны өзіне сорған кезде 20 

секунд уақыт тосу керек, содан кейін шаңсорғышты сөндіруге болады. Қалып 

ретінде кез келген материалды қолдануға болады: ағаш, гипс және т.б. 

Нәтижесінде өзіміз қалаған бұйым алынады. 

 

 
 

Сурет 4. Дайын өнім алу 

 

Жобалау жұмыстарын бір сабаққа немесе бір аптаға арналған шағын 

жобалау жұмыстары және бір-екі айға немесе бір семестрге арналған үлкен 

көлемді жобалау жұмыстары деп бөлуге болады. Бұлай бөлу студенттердің 

жоспарлаған жұмыстарына байланысты. 

Жобалау жұмыстарын жүзеге асыру мынадай кезеңдерден тұрады: 

1. Мақсат қою; 

2. Жоспарлау; 

3. Бағдарламаны жүзеге асырудың әдісін таңдау; 

4. Орындау; 
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5. Бағдарламаны қорғау. 

Студенттің жұмысын оқытушының бағалау критерийлері. 

Жобаны бағалау критерийі
№ Бағалау Балл

1. Орындау мерзімін сақтау 10

2. Дұрыстығы, логикалық қисыны 20

3. Жоба мазмұны  10

4. Жобаның эстетикалық жағы 10

5. Баяндама жасаудағы тіл мәдениеті   10

6. Жобаны құру құрылымын сақтау,   

терең пайымдау

20

7. Макетті қорғау. 10

8. Жоба бойынша тартымды

презентация рәсімдеу 

10

9. Барлығы: 100
 

 

Сурет 5. Студент жұмысын оқытушының бағалау критерийлері 

 

Қорытындылай келе, білім беруді аталған жобалай оқыту технология 

негізінде ұйымдастыру – студенттің өзінің дербес мүмкіндіктерін ескере 

отырып, белсенді іс-әрекет жасауына, студенттің тұлға ретінде үнемі дамуына, 

өзін-өзі тәрбиелеп дамытуына, жеке ерекшеліктерін ескеруге жағдай туғыза 

алуымен маңызды екенін ерекше атап өткен жөн. Сонымен қатар, студенттердің 

ғылыми зерттеу жұмыстарына қызығушылғын қалыптастыру, шығармашылық 

қабілетін дамыту, қазіргі техниканы пайдалану мәдениетіне тәрбиелеу - 

ұстаздардың басты міндеті екендігі айтылды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Новиков А.М. Методология образования. − М., 2006. 

2. Р. Наубетова. «Кәсіптік білім беру орындарында инновациялық әдістер 

мен технологияларды кәсіби түрде оқыту» Ақпан, 2014ж. 

 

УДК 669.162.214 

ЖУКОВА Н.А., ЧУДИНОВА Е.Н. 

КГУ «Школа центр дополнительного образования №19»,  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Высокоэффективная система образования является одним из основных 

факторов обеспечения устойчивого роста и развития экономики и общества 

любой страны, в том числе, и Республики Казахстан. Интеграция Казахстана в 

мировое образовательное пространство, смена парадигмы образования и 
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формирование его новой национальной модели не оставляют без внимания и 

вопросы качества подготовки педагогических кадров и выпускников школ, тех, 

кто будет решать актуальные задачи с инновационным типом мышления, 

развитой мировоззренческой культурой и поликультурным сознанием. 

Вопросы инноваций образования находят свое отражение в 

государственных нормативных документах. Одной из задач ставит повышение 

качества подготовки компетентных выпускников. 

В соответствии с Посланием, стратегическим планом развития Республики 

Казахстан разработана Государственная программа развития образования в 

Республике Казахстан. Программа определяет стратегию, основные 

направления, приоритеты, задачи и механизмы реализации государственной 

политики в области образования и служит основанием для внесения изменений 

и дополнений в законодательство Республики Казахстан, управление и 

финансирование, структуру и содержание системы образования, кадровую и 

социальную политику.  

Для нас значимо положение программы, что «в условиях 

быстроизменяющегося мира и увеличения потоков информации 

фундаментальные предметные знания являются обязательной, но не достаточной 

целью образования. Обучающиеся должны не просто овладеть суммой знаний, 

умений и навыков, на что была направлена система казахстанского образования 

(знаниецентризм). Гораздо важнее привить обучающимся умение 

самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно 

использовать информацию для максимальной реализации и полезного участия в 

жизни общества (компетентность)». 

Таким образом, явно, что образование школьников следует организовывать 

на основе компетентностного подхода, который утверждает приоритетную роль 

компетентностей в качестве важнейших показателей качества образования. В 

связи с вышеизложенным, в педагогической практике актуален интенсивный 

поиск наиболее эффективных путей и способов развития субъектов 

образовательного процесса в школе в условиях компетентностного подхода, что 

и побудило нас обратиться к опытно-экспериментальной работе в указанном 

направлении. 
Объект исследования: образовательный процесс в общеобразовательной 

школе.  
Предмет исследования: возможности развития субъектов 

образовательного процесса в общеобразовательной школе. 
Цель исследования: выявление и апробирование путей и условий развития 

субъектов образовательного процесса в общеобразовательной школе на основе 
компетентностного инновационного подхода в обучении. 

Реализация вышеуказанного обусловила актуальность исследуемой 
проблемы, для решения которой, мы предполагаем выдвижение и осуществление 
следующей гипотезы: 

становление процесса развития субъектов образовательного процесса будет 
эффективным, если осуществляется актуализация и диагностика компетенций 
учителя и учащихся в ходе обучения, обеспечивается сотрудничество учителей 
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и учащихся в определении и реализации вариативности и взаимосвязи целевого, 
содержательного и организационно-управленческого аспектов исследуемого 
процесса, будет внедрен компетентностный подход к развитию его субъектов, 
организована специальная подготовка педагогов к осуществлению искомого 
подхода на принципах свободы выбора и самостоятельности с целью 
формирования комптентностей школьников и подготовки их к адаптации в 
социуме. 

Задачи исследования: 
1. Изучение философской, социологической, психологической и 

педагогической литературы по проблеме. 
2. Выявление затруднений учителей в решении исследовательской задачи. 
3. Разработка модели управления и соуправления в школе на основе 

компетнтностного подхода и модели выпускника с высоким уровнем 
компетенций. 

4. Внедрение системы работы школы по развитию субъектов 
образовательного процесса в условиях компетентностного подхода. 

5. Установление динамики сформированности компетенций педагогов и 
школьников. 

6. Разработка и распространение наиболее значимых рекомендаций среди 
педагогической общественности и учащихся школ. 

2 раздел Основное содержание 
Нами установлено, что модернизация образования и развитие субъектов 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода позволяют: 
 перейти в образовании от его ориентации на воспроизведение знания к 

применению и организации знания;  
 положить в основание стратегию повышения гибкости в пользу 

расширения возможности будущего трудоустройства и выполняемых задач;  
 поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные требования 

к результату образовательного процесса;  
 увязать более тесно цели с ситуациями применимости (используемости) в 

мире труда;  
 ориентировать человеческую деятельность на бесконечное разнообразие 

профессиональных и жизненных ситуаций.  
Таким образом, для нашего эксперимента значимо, что при перестройке 

системы образования на компетентностную инновационную основу 
приоритетным становится ориентация на такие векторы образования, как 
обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие 
индивидуальности, при этом в качестве инструментальных средств достижения 
этих целей выступают принципиально инновационные образовательные 
конструкты: компетенции и компетентности.  

При этом, необходимо использовать активные методы обучения, например, 
проектный; творческо-проблемный; метод обратной связи через интенсивное 
социальное взаимодействие (взаимодействие с внешним миром); исследования 
ролевых моделей; презентации идей и т. п. Кроме этого, по нашему мнению, 
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формировать компетентность можно при помощи комплекса таких стимулов, 
как:  

 эффект результативности, достигаемый при органичном включении 
учителя и учеников в поисковую деятельность, приобретающую субъективный 
инновационный характер. Применение нестандартных методов и приемов 
обучения и воспитания школьников. Выполнение подобного рода форм и 
методов учебной работы позволят расширить образовательный кругозор 
учащихся, погрузиться в творческую лабораторию будущего профессионала, 
осмыслить свой практический опыт. 

В этой связи, нам импонирует концепция В.Я. Ляудис1, предлагающей 
следующие параметры инновационного дидактического процесса и его 
признаки, которые нами также внимательно изучаются и, как предыдущие, будут 
включены в модель развития субъектов образовательного процесса в условиях 
компетентностного подхода в школе. 

 
1.Параметры 

обучающей 

системы 

2. Инновационное обучение (личностно ориентированное) 

 

Единица 

управления 

 

 

Единицей управления является целостная учебно-воспитательная 

ситуация во взаимосвязи между всеми участниками, изменяющимися 

на разных этапах усвоения; ученики выступают как субъекты учения, 

общения, организации, сотрудничающие с учителем. 

Цели Развитие личности. 

Ролевые позиции 

учителя и стиль 

руководства. 

Личностно ориентированная позиция, организационная и 

стимулирующая функция, стиль демократический, инициатива 

учащихся поддерживается. 

Мотивационно-

смысловые 

установки учителя 

Открытость личности учителя. Установка на солидарность, 

совместную деятельность, индивидуальную помощь, участие каждого 

обучаемого в постановке цели, выдвижение задач, принятий решений. 

Характер 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

На первый план выдвигаются творческие и продуктивные задания, 

определяющие смысл и мотивы деятельности выбора обучаемыми 

репродуктивных задач. 

Формы учебных 

взаимодействий и 

отношений 

 

Цели и задачи разрабатываются совместно учителями и обучаемыми. 

Процесс их достижения организуется как совместная деятельность. 

Многообразие и динамика развития внутри - и межгрупповых, 

межличностных отношений, снижение конфликтности по мере роста 

взаимодействий, усиление симпатии в отношении друг к другу и к 

учителю. Сотрудничество вытесняет соперничество, антагонизм 

изживается солидарностью. 

Контроль и оценка 

 

Преобладает взаимо- и самоконтроль в рамках общих, разделяемых 

группой ценностей и смыслов. Внутренний контроль быстро 

формируется в отношении всего поведения. Преобладает взаимо- и 

самооценка в группах обучаемых. 
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Решение задачи становления педагогического процесса в современной 

школе требует моделирования и организации инновационной образовательно-

воспитательной системы, учитывающей сложную совокупность факторов, 

условий, закономерностей, фаз развития личности и коллектива с учетом 

актуальных условий компетентностного подхода к развитию общества и школы. 

Вместе с тем, мы разделяем и точку зрения Б.К. Кудайбердинова и Т.Р. 

Кирилловой, что компетентностный подход в образовании, в первую очередь, 

требует инноваций и дифференциации, направленных на удовлетворение 

индивидуальных запросов и склонностей обучающихся, на удовлетворение 

республиканских и местных потребностей, предоставление педагогам свободы 

творчества.  

I этап - подготовительный 

1. Изучение проблемы в философской, социологической, психологической 

и педагогической литературе.  

2. Анализ затруднений учителей в обеспечении развития субъектов 

образовательного процесса в школе. 

3. Анализ состояния реализации компетентностного инновационного 

подхода в педагогическом процессе школы. 

4. Выявление отношений школьников к знаниям, к умениям, к навыкам, к 

самому себе, к учителям, к опыту учебной деятельности. 

5. Выявление уровня сформированности компетенций школьников. 

6. Составление программы опытно-экспериментальной работы школы, 

разработка программы психологической службы, трансформация поурочных 

планов и учебных программ. 

II этап - формирующий 

1. Внедрение идей рабочей концепции, нацеленной на развитие педагогов и 

школьников. Модификация учебных программ, планов воспитательной работы. 

2. Трансформация содержания образования с учетом профиля школы, ее 

проблемной темы, программы ОЭР, прогнозов социально-психологического 

«портрета» школьника «Я», региональных особенностей и социума школы. 

3. Обеспечение реализации технологий инновационного характера, 

проведение уроков творчества, путешествий в страну неразгаданных тайн, 

дидактических спектаклей, поэтических турниров, аукционов знаний, 

творческих марафонов и др. 

4. Разработка моделей нестандартных форм и методов обучения и 

воспитания, их освоение педагогами и учащимися, внедрение идей 

этнопедагогики, разъяснение прав и обязанностей педагогов и учащихся. 

5. Укрепление материально-технической базы эксперимента, «банка 

психолого-педагогических идей», «банка данных о развитии компетентных 

свойств учащихся». 

III этап - заключительный 
1. Систематизация работы над исследуемой проблемой, обобщение 

передового опыта учителей, установление вариативных подходов к ее решению, 
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анализ результативности. 

2. Проведение самоотчетов учителей по результатам ОЭР, по 

использованию новых технологий. 

3. Экспертная оценка результатов (психологическая, социальная, 

педагогическая). 

4. Разработка усовершенствованных моделей управления школой, 

ученического самоуправления и детской организации, создание и внедрение 

модели – эталона выпускника с высоким уровнем компетентности. 

5. Подведение итогов. Оформление материалов, разработка комплекта 

методических рекомендаций, программ взаимодействия с социумом. 

6. Пропаганда результатов ОЭР в городе, области, республике. 
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которая и сегодня далека не только от своего решения, но и от адекватного 

осмысления. Речь идет о стремительном распространении различных форм 
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экстремизм во всех своих разновидностях и практически во всех сферах 

жизнедеятельности общества.  

Особую опасность в качестве угрозы со стороны экстремизма представляет 

религиозный экстремизм.  

Религиозный экстремизм неразрывно связан с терроризмом и 

фундаментализмом. Ситуация усугубляется тем, что общество, государство, 

наука оказались неспособными решительно и эффективно отреагировать на 

всплеск проявлений экстремизма вообще и религиозного экстремизма в 

особенности, полагая, что по мере развития науки религия будет угодить в 

прошлое.  

Казахстан становится государством, которое все больше привлекает 

религиозных экстремистов. Наличие коррупции, безработицы - особенно среди 

молодежи, ее религиозная непросвещенность, активная вербовочная 

деятельность, осуществляющаяся зарубежными адептами на социально-

протестной почве, расширяют экстремистское подполье, что не может не 

сказываться на политической стабильности в стране.[1] 

Ряд событий в Алматы, Актобе, Астане, Атырау, Таразе резко 

актуализировал проблемы терроризма и экстремизма в Казахстане. Асоциальные 

действия экстремистов, реальные вооруженные столкновения с 

правоохранительными органами наглядно обозначили новую стадию 

деятельности деструктивных сил в стране. 

Она включает в себя непривычные для Казахстана формы и механизмы 

проникновения, распространения, манипулирования. Активно используются 

современные технологии работы: коммуникационные методики, социальные 

сети, медиа-инструменты и пр.[2]  

Прилагаемые сегодня усилия не приносят желаемого результата. 

Представляется, что основная причина нерешенности указанной проблемы 

связана со спецификой религиозного экстремизма, с феноменом самой религии 

и религиозного опыта как сложных социальных явлений. Стремительное 

распространение новых религиозных организаций, нетрадиционных культов 

также усиливает социальную опасность религиозного экстремизма со стороны 

еще не изученных религиозных сообществ. С.Хантингтон угрозу 

цивилизационных войн неразрывно связывает с деятельностью религиозных 

сообществ и систем. Это позволяет поставить вопрос о религиозном характере 

цивилизационных войн и соответствующих масштабах угроз со стороны 

религиозного экстремизма.  

Анализ современной обстановки показывает что религиозный экстремизм 

представляет собой одну из главных угроз современному обществу, 

культурному и цивилизационному взаимодействию, безопасности народам и 

государствам.[3]  

В самом общем виде экстремизм характеризуется приверженностью к 

крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в 

обществе нормы и правила. Экстремизм, проявляющийся в политической сфере 

общества, называется политическим экстремизмом, экстремизм же, 
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проявляющийся в религиозной сфере, получил название религиозного 

экстремизма. Более того, не так давно широкую популярность обрел термин 

«религиозно-политический экстремизм»[4]  

В книге под редакцией Э.Г. Филимонова дается следующее определение 

термина: Религиозный экстремизм – отрицание системы традиционных для 

общества религиозных ценностей и догматических устоев, а также агрессивная 

пропаганда «идей», противоречащих им. Основная цель религиозного 

экстремизма – признание своей религии ведущей и подавление других 

религиозных конфессий через их принуждение к своей системе религиозной 

веры. Наиболее ярые экстремисты ставят своей задачей создание отдельного 

государства, правовые нормы которого будут заменены нормами общей для 

всего населения религии.[5] 

На сегодняшний день в стране официально запрещена деятельность таких 

экстремистских и террористических организаций как «Аль-Каида», «Исламское 

движение Узбекистана», «Исламская партия Восточного Туркестана», 

«Курдский народный конгресс», «Асбат-аль-Ансар», «Братья мусульмане», 

движения «Талибан», «Боз Гурд», «Джамаат моджахедов Центральной Азии», 

«Лашкар-е Тайиба», «Общество социальных реформ», «Организация 

освобождения Восточного Туркестана», «АУМ Синрикё» и «Хизбут-Тахрир». 

Каждое из этих движений имеет своё отличие друг от друга, но цели в 

принципе одни и те же – это сублимация экономических требований, 

нетерпимость к произволу местной власти и социальной несправедливости. По 

сути дела, экстремисты используют ислам только как своё идеологическое 

оружие. Для образованных людей ясно, что религия, особенно мировая, не будет 

нести в себе идеологию зла, которая бы призывала людей уничтожать друг друга 

ради каких-либо целей и намерений. 

Наблюдаемое «религиозное пробуждение» конца XX – начала XXI веков 

охватившее страны Центральной Азии сказалось и на Казахстане. Интерес к 

собственным корням, религии проявляется в строительстве мечетей и 

знакомстве с религиозной литературой и пр. в целом положительными 

явлениями. Следует отметить, что вместе с умеренной религиозной литературой 

и проповедниками, в регион проникают и экстремистские идеи захватывающие 

умы молодежи. Следствием этого является отток некоторых наиболее 

радикально настроенных лиц в страны Ближнего и Среднего Востока для участия 

в вооруженных действиях на стороне исламистов. В интернете появляется 

информация о боевиках террористических группировок родом из Казахстана 

воюющих на Ближнем и Среднем Востоке. Эксперты называют разные цифры 

представителей стран Центральной Азии участвующих в боях на стороне 

исламистов в Сирии и Ираке. Численность казахстанцев варьируется от 1000 

человек (с позиции антитеррористического центра США) до 400 (данные 

Международного центра исследования радикализма и политического насилия). 

Пропаганда религиозного экстремизма из вне ложится на подготовленную почву 

в особенности в Западных и Южных провинциях Казахстана.[6]  
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В законодательной сфере был принят ряд нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие экстремизму, в том числе религиозному. 

В Указе Президента РК от 10 февраля 2000 г. № 332 «О мерах по 

предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма» перед 

органами государственной власти были поставлены следующие задачи. Это – 

проверка соблюдения законности религиозными объединениями и духовными 

учебными заведениями, а также благотворительными, культурными и 

образовательными организациями с иностранным участием; проведение 

мониторинга деятельности религиозных объединений; обеспечение проведения 

религиоведческой экспертизы распространяемой в стране литературы и др.[7] 

Были приняты Закон РК от 13 июля 1999 г. № 416-I «О борьбе с терроризмом»; 

О борьбе с терроризмом: [8] 

Закон РК от 18 февраля 2005 г. № 31-III «О противодействии экстремизму» 

После того, как Президент Казахстана Н. А.Назарбаев 1 сентября 2011 г. 

призвал парламентариев внести законодательные изменения с целью 

ужесточения контроля за деятельностью религиозных организаций, нижняя 

палата Парламента через некоторое время единодушно одобрила новый 

законопроект «О религиозной деятельности и религиозных объединениях 

 Уже 29 сентября Сенат Парламента РК на пленарном заседании 

официально принял новый законопроект. 

Следует отметить, что при подготовке закона учтен опыт не только России, 

но и Беларуси, Литвы, Дании, Испании и многих других государств, 

являющихся, как и Казахстан, светскими. Анализ законодательства проводился 

не с целью заимствования. Целью было создать новый, универсальный, 

подходящий к специфике нашего государства механизм взаимодействия 

государства и религий. 

Принятие данного законопроекта было одним из первых шагов на пути 

осуществления борьбы против религиозного экстремизма и исламского 

фундаментализма в Республике Казахстан.[9] 

Причины возникновения религиозного экстремизма: 

1)указывается деятельность зарубежных миссионеров; 

2)отсутствие правовых аспектов урегулирования межрелигиозных 

конфликтов в Казахстане; 

3) полное бездействие действующих властей; 

4)религиозная безграмотность населения. 

Факторы способствующие возникновению религиозного экстремизма: 

1)снижение жизненного уровня населения; 

2) прогрессирующая безработица. 

Факторы, которые не позволяют развивать религиозным экстремизмом: 

1) традиционный ислам среди титульной нации не имеет глубоких корней и 

является больше историко-культурным фоном; 

2) сложившийся определенный менталитет населения Казахстана позволяет 

говорить о толерантном отношении ко всем религиозным объединениям; 
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3) среди населения Республики отсутствуют многочисленные группы, 

способные стать носителями экстремизма; 

4) существует контроль со стороны государства за деятельностью 

религиозных объединений, который во многих случаях не позволяет 

религиозным объединениям проводить открытую пропаганду своих воззрений 

или учений. 

 Процесс вхождения норм ислама в жизнь страны не означает, скажем, 

отказа от национальных интересов или от светской основы государства. Для 

истинного мусульманина руководящими должны быть его долг и совесть, в том 

числе, и обязательства по отношению к стране, а не только мнение сколь угодно 

авторитетных религиозных лидеров, трактующих положения ислама по своему 

усмотрению.  

Однако, будет ли такая идеалистическая модель жизнеспособна в 

казахстанской действительности? Скорее всего, нет, так как полагаться в деле 

государственного строительства только на долг и совесть, мягко говоря, не 

всегда оправданно.  

Что же вызвало всплеск исламизации в Казахстане? Ответ очевиден - 

отсутствие религиозного просвещения в этой сфере. Религиозное невежество и 

приводит к «ловцам душ» молодых граждан с обостренным чувством 

социальной несправедливости. Яркий пример - судьба бывшего выпускника 

Университета исламской культуры «Нур-Мубарак», превратившегося из 

подававшего надежды молодого человека в экстремиста. Другим фактором 

тенденции исламизации является то, что такие движения, как, например, «Хизб- 

ут-Тахрир», выполняют и культуртрегерские функции. Многие люди 

примыкают к организации именно для того, чтобы узнать больше об исламе, а не 

преследуя некие политические цели.  

Тем не менее, отсутствие юридически оформленного политического ислама 

в современной политической жизни Казахстана совсем не означает, что 

несущественна сама постановка вопроса о месте этого явления в стране. При 

наличии такой, во многом, «рабочей» идеологии Казахстана, как построение 

правового, демократического, светского государства с рыночной экономикой 

(что можно воспринимать как ее отсутствие), понятно, что дальнейшее развитие 

процесса государственного строительства подразумевает «политическую 

палитру» с самыми разными идеологическими красками. При этих условиях 

создание единой идеологии государства, служащей ориентиром, становится еще 

более необходимым. Причем государственная система ценностей должна быть 

универсальной, то есть совместимой с взглядами всех классов или религиозных 

групп. [10]  

Таким образом, активизацию тенденций исламизации, усиление проявлений 

терроризма и религиозного экстремизма в Казахстане следует воспринимать в 

качестве реакции религиозных институтов на процессы вестернизации, 

модернизации и секуляризации и рассматривать их в контексте глобального 

усиления исламского фактора и процессов современной глобализации (во 

многом ей способствующей), а также появления новой волны религиозности - 
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как формы и способа защиты от негативных последствий глобализации. При 

этом модернизация казахстанского общества может быть успешной только лишь 

при сохранении и переосмыслении исламских принципов, как путь и траектория 

нашего движения вперед.[11] 

Рост религиозного экстремизма и распространение его влияния на регионы 

для населения которых не были характерны фундаменталистские взгляды в 

недавнем прошлом есть повсеместное явление в современном мире. Особенно 

опасно распространение экстремизма в условиях пробуждения интереса к своим 

корням в странах постсоветского пространства, где по причине религиозных 

притеснений в советские времена еще только складываются традиции и люди 

искренне интересуются религиозной тематикой, порой некритично воспринимая 

наставления проповедников из стран Ближнего Востока. В этих условиях России 

и Казахстану необходимо разработать комплекс мер направленных на 

противодействие экспансии экстремизма. 

Во-первых, необходима кропотливая просвещенческая работа в области 

понимания основ веры, которая должна лечь на мусульманское духовенство 

России и Казахстана. 

Во-вторых, следует последовательно повышать доверие граждан к органам 

власти и формировать институты общественного контроля с целью пресечения 

злоупотреблений должностными лицами. 

В-третьих, ответом на попытки разжигания межнациональной вражды 

должна стать комплексная стратегия, нацеленная на решение проблем малых 

народов с государственной поддержкой интереса людей к собственной культуре 

и традициям. Соучастие граждан всех национальностей в общегосударственных 

процессах, внимание к культуре разных народов должно стать эффективным 

противоядием экстремизму. 

В-четвертых, органам власти следует оперативно решать социальные 

проблемы населения, поскольку бедность есть непременный спутник 

радикализма. Особняком в перечне профилактических мероприятий должна 

стать молодежная политика, суть которой должна сводиться в предоставлении 

широкого ряда перспектив для самореализации молодым людям, включая 

религиозную и политическую сферу. Казахстан, как и значительная часть России 

(где по самым скромным оценкам проживают более 10 миллионов мусульман) 

является неотъемлемой частью исламского мира. Не отходя от принципа 

светских основ государственности, следует создавать комфортные условия для 

этой части нашего общества для недопущения ее отчуждения с последующей 

радикализацией. 

В настоящее время в отношении ограничения проникновения религиозного 

экстремизма на государственном уровне проводится комплекс мер, 

направленных на регулирование деятельности конфессий и сект, проведение 

профилактических мероприятий по выявлению незаконно действующих 

представителей тех или иных религиозных объединений, а также на выявление 
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и локализацию источников распространения литературы религиозной 

направленности, в которой пропагандируется насильственное изменение 

конституционного строя. 
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ЗАВАЛКО Н.А., СЕРГАЗИНА М.К. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

В изменившихся социокультурных условиях в число первоочередных задач 

многоуровневой развивающейся системы профессионального образования, 

осуществляющей опережающую подготовку конкурентоспособного, социально 

и профессионально мобильного, компетентного специалиста, способного 

активно и сознательно участвовать в преобразованиях институциональных сфер 

общества и самостроительства, входит системное формирование 

профессиональных качеств личности студентов в процессе обучения. 

Вопросам формирования профессиональных качеств личности 

специалистов различного профиля в условиях высшей школы посвящены работы 

Ф.Н. Гоноболина, А.А. Деркача, А.Б. Каганова, H.В. Кузьминой, В.А. 

Сластенина, В.Д. Шадрикова. 

Формированию различных аспектов профессиональных качеств личности 

педагога на этапе профессионального образования посвящены исследования 

Б.А. Абдыкаримова, Г.К Нургалиевой, С.Т. Каргина, В.Н, Козлова, А.К. 

Рысбаевой, Л.А. Шкутиной, К.С. Успанова и др. 

Несмотря на то, что проблема развития профессиональных качеств 

личности получила достаточное освещение в научной литературе, однако в 

высшей школе сложилось противоречие между существующей объективной 

социальной потребностью подготовки специалистов, обладающих 

профессиональными качествами личности и недостаточной разработанностью 

вопроса обеспечения соответствующих условий в процессе вузовского обучения. 

Это актуализирует необходимость разработки, апробации и внедрения модели 

развития профессиональных качеств личности студента. 

Целесообразность применения метода моделирования в педагогических 

исследованиях обуславливается тем, что он позволяет в ходе изучения 

педагогического объекта сочетать эксперимент с построением логических 

конструкций и научных абстракций; адекватно и целостно отразить в модельных 

представлениях сущность, важнейшие компоненты и качества воспитательного 

процесса; получить и использовать новую информацию о настоящем и будущем 

состоянии, закономерностях и тенденциях функционирования и развития 

процесса воспитания [1]. 

Основным понятием вышеназванного метода является модель. Модель – это 

искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, 

знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту 

(или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде 

структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта 

[2]. 
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В основе надежности и функциональности модели лежит соблюдение 

основных принципов моделирования: наглядности, определенности, 

объективности [3]. Педагогическое моделирование является достаточно 

трудным в осуществлении, поскольку объекты моделирования в данном случае 

- люди и их взаимоотношения в рамках образовательного процесса, а человек 

является, пожалуй, самым сложным объектом для исследования, поскольку 

представляет собой систему со сложной иерархией внутренних и внешних связей 

[4;5]. Практическая ценность модели в любом педагогическом исследовании в 

основном определяется ее адекватностью изучаемым сторонам объекта.  

При конструировании нашей модели мы опирались на определенные 

методологические подходы. 

В основу модели развития профессиональных качеств личности студента 

положены следующие подходы: системный, комплексный, компетентностный, 

деятельностный, личностный. Опираясь на положения вышеназванных 

подходов мы сконструировали модель развития профессиональных качеств 

личности включает в себя следующие компоненты и элементы (см. рисунок 1): 

-целевой, ориентированный на создание конкретных условий в процессе 

обучения, конкретизирующий задачи обучения, направленный на развитие 

профессиональных качеств личности студента; 

- содержательный, отражающий механизмы реализации педагогического 

потенциала профильных дисциплин в развитии профессиональных качеств 

личности студентов и ориентирующий на выбор и реализацию 

соответствующего способа организации процесса обучения; 

- организационно-технологический, предусматривающий этапы 

организации процесса обучения на основе комплекса педагогических средств, 

способствующих развитию профессиональных качеств личности студента; 

- критериально-оценочный, определяющий проявления личности студента 

в обучении как результат процесса ее развития (личного и профессионального), 

что позволяет отслеживать и регулировать процесс обучения с учетом развития 

профессиональных качеств личности. 

Взаимосвязь данных компонентов обеспечивает целостность и 

направленность обучения на достижение положительного результата. Целевой 

компонент модели является системообразующим, поскольку он определяет 

содержание, направленность всего процесса обучения. 

При конструировании модели нам было необходимо уточнить содержание 

ее отдельных компонентов. Исходя из этого мы определили цель как: развитие 

профессиональных качеств личности студента в процессе освоения профильных 

дисциплин.  

При определении цели мы отдавали себе отчет в том, что цель должна быть 

четкой и понятной для всех, для этого мы определили критерии и показатели 

развития профессиональных качеств личности студента в процессе обучения (см. 

таблица 1). 
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Рисунок 1 – Модель развития профессиональных качеств личности 

студентов в процессе изучения профильных дисциплин 

 

Таблица 1 - Критерии и показатели развития профессиональных качеств 

личности студента 

 
Критерии Показатели 

Мотивационный Личностная значимость, отношение и направленность на развитие 

профессиональных качеств личности студента. 

Когнитивный Сформированность определенных знаний для развития 

профессиональных качеств личности. 

Технологический  Владение умениями и навыками, позволяющими успешно 

осуществлять деятельность, направленную на саморазвитие 

профессиональных качеств. 

 

При выборе критериев мы опирались на научные представления о развитии 

как процессе количественных и качественных изменений целостных систем, 

которое позволяет переходить к более высоким формам прогресса, приводящее 

к принципиально новому строю и способу жизнедеятельности. Кроме того, мы 

учитывали, что качества личности являются «синтезом», «сплавом» 
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(Л.И.Божович) соответствующих мотивов, форм и способов поведения. В логике 

нашего исследования мы выделяем мотивационную, когнитивную и 

технологическую сферы, которые позволяют представить процесс развития 

профессиональных качеств личности как единый и целостный. Выбранные нами 

показатели иллюстрируют имеющиеся в науке представления о развитии 

личности как о некоторой активности личности по самоизменению, 

самоактуализации, как о высшем уровне самодвижения, на котором происходят 

осознанные, направленные изменения, которые усложняются, взаимодействуя 

со средой (И.А. Шаршов). Развитие у студентов профессиональных качеств 

личности предполагает, что он должен быть способным взять на себя 

ответственность за достижение определенного уровня развития и саморазвития, 

готов осуществлять «здоровую самооценку» (Г.А.Цукерман), объективно 

понимать достижение результата с точки зрения социальных, профессиональных 

и личностных ценностей. Однако, само по себе развитие профессиональных 

качеств личности не осуществляется, для этого необходим комплекс 

инновационных методов, форм и технологий обучения.  

В рамках нашего исследования особый интерес представляют 

инновационные методы, целью которых является организация субъект-

субъектного взаимодействия (студент-преподаватель), направленные на 

повышения качества профессиональной подготовки путем стимулирования 

интуитивного мышления, генерирование новых идей, стимулирование 

творческой самостоятельной активности личности. Мы в рамках проводимого 

исследования будем использовать следующие инновационные методы обучения: 

имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие профессиональные 

ситуации; контекстные, опережающая самостоятельная работа, форум, Case-

study, дебаты, метод проектов, вебинары, междисциплинарная интеграция, 

тренинги 

Исходя из того, что развитие профессиональных качеств личности может 

иметь различные проявления и различную выраженность, мы выделяем 

следующие уровни развития профессиональных качеств: высокий, средний и 

низкий. Уровни проявления которых отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Уровни проявления степени развития профессиональных 

качеств личности студента 

 
Критерии Показатели Высокий Средний Низкий 

Мотива-

ционный 

Личностная 

значимость, 

отношение и 

направленнос

ть на развитие 

профессионал

ьных качеств 

личности 

студента. 

- понимает 

значение 

профессиональны

х качеств 

личности; 

- понимает 

необходимость 

проявления 

профессиональны

х качеств, как в 

- Не в полной мере 

понимает значение 

профессиональных 

качеств личности;  

- Не в полной мере 

понимает 

необходимость 

проявления 

профессиональных 

качеств, как в 

- слабо понимает 

значение 

профессиональных 

качеств личности; 

 -слабо понимает 

необходимость 

проявления 

профессиональных 

качеств, как в 

профессиональной 
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профессионально

й среде, так и в 

личностном 

взаимодействии; 

профессиональной 

среде, так и в 

личностном 

взаимодействии 

среде, так и в 

личностном 

взаимодействии  

Когни-

тивный 

Сформирован

ность 

определенных 

знаний для 

развития 

профессионал

ьных качеств 

личности 

- хорошо знает 

требования, 

предъявляемые к 

современному 

специалисту;  

- знает перечень 

профессиональны

х качеств, 

которые 

востребованы 

современным 

обществом; 

- владеет 

знаниями о 

формах и 

методах, 

направленных на 

развитие и 

саморазвитие 

профессиональны

х качеств 

личности; 

- не в полном 

объеме знает 

требования, 

предъявляемые к 

современному 

специалисту; 

- Знает перечень 

профессиональных 

качеств, которые 

востребованы 

современным 

обществом не в 

полном объеме; 

-владеет не 

достаточно 

знаниями о формах 

и методах, 

направленных на 

развитие и 

саморазвитие 

профессиональных 

качеств личности; 

- слабо знает 

требования, 

предъявляемые к 

современному 

специалисту; 

- достаточно слабо 

знает перечень 

профессиональных 

качеств, которые 

востребованы 

современным 

обществом; 

- слабо владеет 

знаниями о 

формах и методах, 

направленных на 

развитие и 

саморазвитие 

профессиональных 

качеств личности 

Техноло-

гический 

Владение 

умениями и 

навыками, 

позволяющим

и успешно 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на 

саморазвитие 

профессионал

ьных качеств. 

- демонстрирует 

устойчивое 

проявление 

профессиональны

х качеств в 

учебной 

деятельности; 

- планирует и 

организует 

деятельность, 

направленную на 

развитие и 

саморазвитие 

профессиональны

х качеств; 

- умеет управлять 

развитием своих 

субъектных 

качеств. 

  

-демонстрирует 

неустойчивое 

проявление 

профессиональных 

качеств в учебной 

деятельности; 

- не всегда может 

спланировать и 

организовать 

деятельность, 

направленную на 

развитие и 

саморазвитие 

профессиональных 

качеств; 

- не достаточно 

хорошо умеет 

управлять 

развитием своих 

субъектных 

качеств. 

-не демонстрирует 

неустойчивое 

проявление 

профессиональных 

качеств в учебной 

деятельности; 

- не может 

спланировать и 

организовать 

деятельность, 

направленную на 

развитие и 

саморазвитие 

профессиональных 

качеств; 

-не может 

управлять 

развитием своих 

субъектных 

качеств. 

 

 

Описанная цель обучения определила требования к организации процесса 

обучения. В разработанной модели, это прежнего всего отражается на 

содержании целевого компонента. В результате анализа возможностей 
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кредитной технологии обучения, потенциала профильных дисциплин мы 

считаем целесообразным выделение наиболее важных педагогических условий 

обучения. 

Для нашего исследования важно было определить, что же понимается под 

термином «условия» в общем смысле и в чём суть педагогической трактовки 

данного термина. Н.Л. Коршунова в своем исследовании пытается выявить 

особенности педагогического условия: «под «условием» в педагогическом 

смысле следует понимать [6, с. 11]: всё то, от чего зависит другое; среду, 

обстановку, в которой прибывают и без которой не могут существовать 

предметы, явления. 

Условия должны представлять собой положения нормативного характера, 

ориентированные на изменение педагогической действительности и тем самым 

на получение нового педагогического знания о ней, на развитие этого знания [6, 

с. 11]». Автор считает, что термин «условие» является структурным элементом 

системы становления и развития педагогических явлений и процессов. 

Под педагогическими условиями мы, вслед за А.Я. Найном [1], понимаем 

совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов, 

педагогических приемов и материально - пространственной среды, 

направленных на решение поставленных в исследовании задач. 

Для выявления педагогических условий модели развития 

профессиональных качеств личности студента, были намечены следующие пути: 

определение требований; использование возможностей и требований 

системного, личностного, компетентностного и деятельностного подходов к 

процессу развития профессиональных качеств. В результате был выявлен и 

обоснован следующий комплекс педагогических условий: создание 

профессионально-ориентированной образовательной среды в вузе; субъект-

субъектный характер взаимоотношений между преподавателем и студентом; 

взаимодействие субъектов образовательного процесса с помощью средств и 

технологий является новым способом профессионального общения, 

способствующее развитию профессиональных качеств личности; поддержание 

автономизации студента. 

Результат, как правило, тесно взаимосвязан с целью и отражает результаты 

деятельности всех составляющих модели в целом. Результат (от латин. resultatus 

- отраженный) - конечный итог, следствие, завершающее собой какие-нибудь 

действия, явления, развитие чего-нибудь [7]. При соблюдении педагогических 

условий реализации модели развития профессиональных качеств личности 

студента, итогом выступает студент, обладающий набором профессиональных 

качеств. Разработанная нами модель развития профессиональных качеств 

личности была апробирована нами в Восточно-Казахстанском государственном 

университете имени С.Аманжолова на специальности «Педагогика и 

психология». 
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ӘОЖ 517.518.4. 

ИГЛИКОВА Д.О., АПЫШЕВ О.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ГИПЕРБОЛАЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАР, КЕЙБІР ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Гиперболалық функциялар 1710 жылдардан бастап қолданысқа енген 

(Муавр, Риккати). Егер 𝑥 = 𝑐ℎ𝑡, 𝑦 = 𝑠ℎ𝑡 десек, онда (𝑥, 𝑦) нүктесі гиперболаның 

бойымен қозғалысты анықтайды, осыдан функциялардың аттары пайда болған, 

оны 1768 жылы Ламберт ғылымға енгізіп, әдеттегі тригонометриялық 

формулалармен өте ұқсас екенін көрсеткен. Мысал үшін, комплекс облыста 

𝑠ℎ𝑡 = −𝑖 sin 𝑖𝑡 , 𝑐ℎ𝑡 = cos 𝑖𝑡 қатынастарымен сипатталады, мұндағы 𝑖 = √−1 – 

жорамал бір. Мақаланың соңында ғылымның қай салаларында қолданыста 

болатыны туралы айта кетеміз. 𝑦 = 𝑒±𝑡 функциясы үшін 𝑦′′ = 𝑦 ∃, әрқайсысы 

𝑦′′(𝑡) − 𝑦(𝑡) = 0 екінші ретті дифференциалдық теңдеудің шешімі болып 

табылады. Бұл теңдеу шешімдері кәдімгі sin 𝑡 мен cos 𝑡 болатын 𝑦′′(𝑡) + 𝑦(𝑡) =
0 теңдеуден тек ғана таңбасымен өзгешеленеді. Дегенмен осы азғантай 

айырмашылық мүлде бір-біріне жуықтамайтын қорытындыға әкеледі. 𝑒𝑡 мен 𝑒−𝑡 
графиктері синусоидаға мүлде ұқсамайды. Сырттай қарағанда формальді түрде 

тригонометриялықпен гиперболалық функциялардың арасында өте тығыз 

байланыс, ұқсастық бар. Осы қасиет гиперболалық синус пен гиперболалық 

косинустар деп аталатын 

𝑠ℎ𝑡 =
1

2
(𝑒𝑡 − 𝑒−𝑡), 𝑐ℎ𝑡 =

1

2
(𝑒𝑡 + 𝑒−𝑡) 
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функцияларын енгізгеннен кейін терең айқындалады. 𝑦 =
1

2
𝑒±𝑡 , 𝑠ℎ𝑡, 𝑐ℎ𝑡 

функцияларының графиктері 1 суретте көрсетілген.  

 

 
 

1-сурет 

 

Одан 𝑠ℎ0 = 0, 𝑐ℎ0 = 1, 𝑠ℎ(−𝑡) = −𝑠ℎ𝑡, 𝑐ℎ(−𝑡) = 𝑐ℎ𝑡,  𝑐ℎ2𝑡 − 𝑠ℎ2𝑡 = 1 

қатынастарының орындалатынын көреміз. Сонымен қатар, 𝑠ℎ𝑡, 𝑐ℎ𝑡 периодтылық 

қасиеттерінің жоқ екенін байқаймыз. 

lim
𝑡→∞

𝑠ℎ𝑡

0,5𝑒𝑡
= lim
𝑡→∞

𝑐ℎ𝑡

0,5𝑒𝑡
= 1 

 ∃ 𝑡 ≫ 1 𝑠ℎ𝑡 пен 𝑐ℎ𝑡 0,5𝑒𝑡 функциясының графигіне асимптотикалық шексіз 

жуықтайтыны шығады. 

Гиперболалық тангенс 𝑡ℎ𝑡 =
𝑠ℎ𝑡

𝑐ℎ𝑡
=
𝑒𝑡−𝑒−𝑡

𝑒𝑡+𝑒−𝑡
 формуласымен енгізіледі және 

кәдімгі тангенстен айырмашылығы бүкіл сан өсінде үзіліссіз, сонымен қатар 

𝑡ℎ𝑡
𝑡→+∞
→   1, 𝑡ℎ𝑡

𝑡→−∞
→   − 1 ( 𝑦 = ±1 − горизонталь асимтоталар). Ал келесі 

дифференциалдау ережелері дәл тригонометриялық функциялардікі сияқты: 

(𝑠ℎ𝑡)′ = 𝑐ℎ𝑡, (𝑡ℎ𝑡)′ =
1

𝑐ℎ2𝑡
, ал (𝑐ℎ𝑡)′ = 𝑠ℎ𝑡 ∃, яғни өзгешелігі тек таңбасында ғана 

екен.  

Сөз соңында айта кетейік, әліде үш гиперболалық және алты кері 

гиперболалық функциялар бар. 

Тригонометриялық 𝑠𝑖𝑛𝑡 мен 𝑐𝑜𝑠𝑡 функциялар үшін бірлік шеңбердің 

нүктесінің координаталары (𝑐𝑜𝑠𝑡, 𝑠𝑖𝑛𝑡) болып табылады, 𝑡 аргументінің сан мәні 

центрлік бұрышы 𝑡-ға тең сектордың екі еселенген ауданына тең болатын. Осы 

қасиеттің гиперболалық 𝑠ℎ𝑡 мен 𝑐ℎ𝑡 үшін қалай орындалатынын көрейік. 𝑥2 −
𝑦2 = 1 теңдеуін (𝑥, 𝑦) нүктесі, мұндағы 𝑥 = 𝑐ℎ𝑡, 𝑦 = 𝑠ℎ𝑡 (𝑥 ≥ 1) қанағат- 

тандырады да графигі болып тең бүйірлі бірлік гипербола табылады. Бізге оның 

оң жақ тармағы қажет. 𝑃 – осы тармақтың нүктесі болсын. 𝑃(𝑐ℎ𝑡, 𝑠ℎ𝑡). Енді 𝑡-
ның шамасы 𝑂𝑥 осімен, 𝑂𝑃 кесіндісімен және 𝑃 нүктесінен қисықтың (1,0) 
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нүктесіне дейінгі доғасымен қоршалған сектордың екі еселенген ауданына тең 

болатынына көз жеткізейік. (𝑡 < 0 жағдайында ауданы минус таңбасымен 

алынады). Сол себепті осы тұжырымды 𝑡 > 0 үшін дәлелдесек жеткілікті. Сөз 

болып отырған аудан 𝑆(𝑡) тең деп есептейік. 𝑆(0) = 0 болатыны ақиқат. Егер 𝑡 >
0 ∃, онда 𝑆(𝑡) тік бұрышты ∆𝑂𝑃𝐾 ауданынан 𝐸𝑃 доғасының астындағы қисық 

сызықты ∆-тың 𝑥 = 1 ден 𝑥 = 𝑐ℎ𝑡 аралықтағы ауданды алғанға тең. (2 сурет)  

 

 
2-сурет 

 

Сондықтан, 

 

𝑆(𝑡) =
1

2
𝑠ℎ𝑡 ∙ 𝑐ℎ𝑡 − ∫ √𝑥2 − 1

𝑐ℎ𝑡

1

𝑑𝑥 =
1

4
𝑠ℎ2𝑡 − ∫ √𝑥2 − 1

𝑐ℎ𝑡

1

𝑑𝑥. 

 

Олай болса, 

 

𝑆′(𝑡) =
1

4
(𝑐ℎ2𝑡) ∙ 2 − 𝑠ℎ𝑡√𝑐ℎ2𝑡 − 1 =

1

2
𝑐ℎ2𝑡 +

1

2
𝑠ℎ2𝑡 − 𝑠ℎ2𝑡 =

1

2
(𝑐ℎ2𝑡 − 𝑠ℎ2𝑡)

=
1

2
; 

(туындыны тапқанда жоғарғы шегі функциядан тәуелді параметрлі анықталған 

интегралдан туынды табу ережесін қолдандық). 

 

𝑆(𝑡) =
1

2
𝑡 + 𝐶, 𝐶 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑆(0) = 0 

 

бастапқы шартынан 𝐶 = 0 𝑆(𝑡) =
1

2
𝑡 => 𝑡 = 2 ∙ 𝑆(𝑡) – іздеп отырған 

тұжырымды алдық. Тригонометриялық 𝑠𝑖𝑛𝑡 мен 𝑐𝑜𝑠𝑡 дәл осылайша бірлік 

шеңбердегі сектор үшін орындалатынын жоғарыда атағанбыз. 

Гиперболалық функциялар үшін қосу теоремасы төмендегідей: 

𝑠ℎ(𝑥 + 𝑦) = 𝑠ℎ𝑡 ∙ 𝑐ℎ𝑦 + 𝑐ℎ𝑥 ∙ 𝑠ℎ𝑦, 𝑐ℎ(𝑥 + 𝑦) = 𝑐ℎ𝑥 ∙ 𝑐ℎ𝑦 + 𝑠ℎ𝑥 ∙ 𝑠ℎ𝑦. Атақты 
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Эйлер формуласы. 𝑒𝑖𝑥 = 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑥 түрінде болатыны белгілі 

қағида, ал гиперболалық функциялардан 𝑒𝑥 = 𝑒𝑥𝑝𝑥 = 𝑐ℎ𝑥 + 𝑠ℎ𝑥, 𝑒−𝑥 =
𝑒𝑥𝑝(−𝑥) = 𝑐ℎ𝑥 − 𝑠ℎ𝑥, яғни 𝑒𝑥 пен 𝑒−𝑥 жұп пен тақ функциялардың 

қосындысымен айырмасы ретінде жазуға болатынын көреміз.  

Тригонометриялық функциялардағы сияқты қосу қосу формуласынан 

барлық қатынастарды шығарып алуға болады, яғни 

 𝑐ℎ𝑥 ± 𝑐ℎ𝑦, 𝑠ℎ𝑥 ± 𝑠ℎ𝑦, 𝑠ℎ𝑥𝑠ℎ𝑦, 𝑠ℎ𝑥𝑐ℎ𝑦, 𝑐ℎ𝑥𝑐ℎ𝑦, 𝑠ℎ(𝑥 ± 𝑦), 𝑐ℎ(𝑥 ± 𝑦) т.т.  

Әдебиеттер тізіміндегі оқулықтарда жан-жақты келтірілген.  

Қатарлар теориясында 

 

𝑠𝑖𝑛𝑧 = ∑(−1)𝑛
𝑧2𝑛+1

(2𝑛 + 1)!
,

∞

𝑛=0

 𝑐𝑜𝑠𝑧 = ∑(−1)𝑛
𝑧2𝑛

(2𝑛)!

∞

𝑛=0

 , 

 

жіктеулері гиперболалық функциялар үшін 

 

𝑠ℎ𝑧 = ∑
𝑧2𝑛+1

(2𝑛 + 1)!
, 𝑐ℎ𝑧 =  ∑

𝑧2𝑛

(2𝑛)!

∞

𝑛=0

 ,

∞

𝑛=0

 

 

түрінде, яғни қатарлардың өте ұқсас екенін, тек таңбада ғана айырмашылық 

болатынын аңғарамыз. 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑧 = 𝑐ℎ𝑧, 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑧 = 𝑖𝑠ℎ𝑧, 𝑐ℎ𝑖𝑧 = 𝑐𝑜𝑠𝑧, 𝑠ℎ𝑖𝑧 = 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑧 
теңдіктерінен, аргументтерді жорамал бір, 𝑖-ге көбейтсек косинустар мен 

синустар біріне-бірі ауыса береді екен, ал 𝑖-дің геометриялық мағынасы 

комплекс (немесе Гаусс) жазықтығын оң бағытта 
𝜋

2
 бұрышқа бұру болғандықтан, 

бүкіл жазықтықты бас нүкте бойында 
𝜋

2
 бұрғанда функциялар біріне-бірі көше 

береді екен. 

Ең соңында, гиперболалық функциялар механиканың, жылу немесе 

электротехниканың, химияның, заттар кедергісі тағы басқа ғылымның сан қилы 

саласында кеңінен қолданатынын атап өтуге болады. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

 

Профессиональная психологическая деятельность предъявляет к личности 

особые требования, наиболее важным из которых: умение в отношениях с 

клиентом быть искренним, когда он передает чувства, переживаемые в 

настоящий момент. Под этим подразумевается, что чувства, испытываемые 

психотерапевтом, доступны ему, его пониманию, он способен «прожить» их, 

испытать и соответствующим образом сообщить о них другому человеку. 

Значимое условие, влияющее серьезным образом на эффективность 

деятельности психолога, это – эмпатическое понимание, когда он ощущает 

чувства и личностные смыслы клиента в каждый момент времени, когда он 

может воспринять их как бы изнутри, так, как их ощущает сам клиент, когда он 

способен успешно передать свое понимание клиенту [1, c.67].  

Такое понимание в обычной жизни встречается чрезвычайно редко и 

именно за ним обращается человек в поисках психологической помощи. Так, 

эмпатия тесно связана с альтруистическими мотивами, мотивами эмпатийного 

поведения, и коммуникативными особенностями личности. 

Развитие эмпатии у будущих психологов осуществляется поэтапно.  

Первый этап - подготовительный. В курсе общей психологии при изучении 

межличностных отношений студентам дается определение эмпатии, 

подчеркивается значение этого свойства личности в общении, особенно людей 

профессий типа «человек-человек», которые предполагают влияние на других 

людей. При изучении познавательных процессов внимание студентов 

акцентируется на зависимости эмпатийности людей от их эмоциональной 

памяти и роли этого свойства в «интеллекте межличностных отношений» [2, 

c.44]. При рассмотрении темы «Потребности как источник активности 

личности» особо подчеркивается наличие потребности в сопереживании и 

сочувствии другим людям, в «эмоциональном созвучии» [3, c.86] с ними. 

Ориентация в эмоциональном настрое других людей предстает как необходимое 

условие нашей жизни. Появляется возможность для обобщения - в психологии 

эмпатия рассматривается и как свойство личности, и как эмоциональная форма 

познания другого человека, и как потребность. Дальнейшее изучение понятия 

«эмпатия» осуществляется в теме «Чувства». Еще раз подчеркнув значение 

эмпатии и обратившись к соотношению между понятиями «эмпатия» и 

«психическое заражение», организуем эвристическую беседу, в ходе которой 

выясняется, что учитель, испытывая эмпатическое переживание по отношению 

к ученику, может тем не менее поставить ему справедливую двойку, а прокурор, 

сочувствуя преступнику, может потребовать серьезного наказания. Это 

позволяет поставить проблему о соотношении эмпатии и поведения. В 
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результате студенты приходят к выводу о том, что эмпатия не окончательная 

детерминанта поведения человека [2, c.100]. Оно зависит от направленности 

личности в целом, от ее мировоззрения и уровня нравственного развития. 

На практическом занятии по этой теме студентам предлагаются задачи, в 

которых требуется выделить явление эмпатии в различных формах ее 

конкретного, проявления. В заключение просим их вспомнить жизненные 

ситуации, в том числе ситуации общения с детьми, в которых необходимо было 

проявить эмпатию, а затем рекомендуем познакомиться с литературой. 

В курсе возрастной и педагогической психологии вводится понятие о 

межвозрастной нисходящей эмпатии как особой, необходимой именно учителю, 

форме эмпатии. Преподаватели разъясняют студентам, что эмпатия является 

неотъемлемой составляющей педагогической морали и педагогического такта, 

что она имеет непосредственное отношение к педагогической интуиции [4, 

c.415]. Развитая эмпатия помогает решать дидактические проблемы, например 

преобразовывать научную информацию в информацию для учащихся, наиболее 

эффективно оказывать помощь слабоуспевающим ученикам. 

Работая далее над понятием эмпатии, внимание студентов заостряется на том 

факте, что сопереживание или сочувствие клиенту характеризуется 

своеобразным перевоплощением. На практическом занятии студентам 

предлагается описать какое-либо свое переживание в детстве. Анализируя эти 

воспоминания, они отмечают многие особенности детских переживаний. 

Второй этап развития эмпатии - проблемный. Эмпатия рассматривается 

в качестве компонента мыслительного процесса, как эмоциональная форма 

познания психологии. На одном из занятий создается проблемная ситуация, в 

которой путь к психологически правильному решению лежит через проявление 

сочувствия по отношению к людям, допустившим нарушение нравственной 

нормы. Такой подход усиливает мотивацию развития у студентов эмпатии и 

делает ее более осознанной.  

Третий этап - специальные упражнения на развитие эмпатии в ходе 

спецсеминара, основная цель которого в формировании опыта решения задач, 

требующих проявления эмпатии, развития мотивов сочувствия людям. Чаще 

всего на этих занятиях речь идет о детях, лишенных эмоционального тепла, 

«отверженных» взрослыми или сверстниками и по тем или иным причинам 

оказавшихся педагогически запущенными. Это сильное эмоциональное 

воздействие само по себе заставляет студентов вчувствоваться в состояние таких 

детей и тем самым помогает постепенно превращать «ситуационно, стечением 

обстоятельств порожденные мотивы (побуждения) в устойчивые личностные 

побуждения» [5, c. 50], способствует созданию внутренних условий для 

актуализации эмпатии в последующей деятельности. 

Четвертый этап - творческий. Совершенно справедливо, что «подлинным 

критерием успешности подготовки специалиста должна явиться оценка степени 

сформированности способностей студентов к самостоятельному выявлению, 

постановке и решению учебных, профессиональных и исследовательских задач» 

[6, c.122]. Поэтому воспитание творческой личности психолога с 
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необходимостью должно включать в себя создание условий для «узнавания», 

«видения» проблем и задач. Лишь в этом случае может сформироваться 

психологическая направленность мышления. 

Практика показывает, что студенты, прошедшие специальную подготовку 

по развитию эмпатии, значительно лучше других решают психологические 

задачи. А это одно из необходимых условий профессионального 

самоопределения личности. 

Эмпатический профиль. Эмпатия, выступая в качестве мотива личности, 

берет начало от врожденной реакции «подражания», «отражения» (как 

необходимого условия выживания и развития), развивается в раннем детстве в 

симбиотических отношениях с матерью или с другими значимыми взрослыми. 

Качество проявления этой реакции и принятия ее обществом (значимыми 

взрослыми) влияет на формирование эмпатического профиля личности. 

Профиль (от лат. - profile – очертание), совокупность или типичные черты, 

характеризующие личность, профессию, специальность, звено. 

Под эмпатическим профилем понимается устойчивое личностное образование, 

характеризующееся сочетанием эмпатии (ее видов и составляющих), эмпатико-

мотивационной составляющей (мотивы, связанные с эмпатией) и 

коммуникативно-деятельностной составляющей (реализация эмпатического 

поведения во взаимоотношениях с другими людьми). 

Исходя из понимания феномена эмпатии как фактора мотивации, 

являющегося основанием эмпатического профиля личности, можно понять, что 

существует определенная предрасположенность личности к психологической 

деятельности и овладению человеком профессиональными психологическими 

знаниями.  

Теоретическое изучение эмпатического профиля личности дает 

возможность увидеть эмпатию как фактор мотивации в становлении личности. 

Для этого существует необходимость классифицировать эмпатический профиль 

личности на основании мотивационного источника эмпатии [7, c.26].  

1. Внешний эмпатический профиль – это сознательное поведение человека 

в виде переживания сочувствия и сопереживания, подстройки к другим людям, 

следуя пониманию необходимости проявления эмпатии в общении (если человек 

эмпатичен с другими людьми, к нему тоже хорошо относятся). В данном случае 

на сознательный уровень выносится явное понимание содержания эмпатии 

(осознание себя и других, адекватное реагирование на события и явления 

жизни).  

2. Внутренний эмпатический профиль определяется, когда человек 

представляет собой относительно успешного в общении индивида, к которому 

часто обращаются в общении за помощью, он является хорошим слушателем и 

внимательным собеседником. Впрочем, это может тяготить самого индивида, но 

он никогда не откажется от такого общения, более того, оно ему необходимо (как 

раскрытие себя, самореализация, самоутверждение, которые внешне не 

проявляются, но бессознательно удовлетворяются). 
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3. Компенсаторный эмпатический профиль – это такой уровень проявления 

эмпатических способностей, который проявляется в сочувствии, сопереживании 

за счет стремления к компенсации, преодолению неполноценности или 

несостоятельности индивида в общении (скованности, робости, страха перед 

другим, заниженной самооценки, неуверенности в себе), как бессознательное 

стремление к достижению успешности взаимодействия личности с другими 

людьми. 

4. Дезинтеграционный эмпатический профиль выражается в том, что 

проявление эмпатии в таком случае тотально: то есть, эмпатируя, индивид 

становится на место другого, как будто становясь им в полной мере (приобретает 

его качества, вчувствуется в его жизнь, эмоции, переживания). Такой индивид 

постоянно кому-то эмпатирует. Эго такого индивида как бы путешествует в 

поисках своей идентичности из одного объекта эмпатии в другой, на время, 

становясь то одним, то другим, при этом, «не сохраняя» своей личности и 

сущности. 

5. Ложный эмпатический профиль основан на «реакции приспособления», 

такой индивид чувствует себя должным быть эмпатийным для того, чтобы его 

любили, понимали, ценили в обществе. В поведении наблюдаются эмпатические 

тенденции, но наряду с этим не всегда искренне и адекватно проявляется 

сочувствие и сопереживание (тогда говорят – «я сочувствую, но по-своему»). 

Окружающие достаточно часто отказываются от помощи, поддержки, 

сочувствия таких людей, расценивая поведение как неискреннее, ложное. Вместе 

с тем, они часто неосознанно ждут (требуют) благодарности в ответ на 

эмпатическую поддержку или помощь. В социальных взаимоотношениях 

проявляется неадекватная самооценка, имитация, видимость дела и успеха. «Я» 

человека носит «закрытый» характер. 

6. Дефицитарный эмпатический профиль характеризуется слабой и очень 

слабой выраженностью эмпатических тенденций в раннем детском возрасте в 

ответ на недополучение эмоционального отклика, теплого, заботливого 

отношения к ребенку со стороны значимых взрослых. Такой человек очень редко 

испытывает сочувствие, сопереживание, в его поведении наблюдается 

жесткость, даже жестокость, агрессия, трудности установления контакта и 

взаимопонимания, переживание одиночества, отстраненности. Проявление 

защитных механизмов может достигать появления отклонений в поведении. 

7. Истинный эмпатический профиль проявляется в естественной, 

спонтанной эмпатической реакции человека на переживания другого и возникает 

в различных жизненных ситуациях, сочувствуя и сопереживая, понимая не 

только в «ситуации горя», но и в моменты радости. В данном случае эмпатия 

является естественным желанием, потребностью, мотивом оказывать 

психологическую помощь и поддержку другим людям. Такой человек облает 

высокой рефлексивностью (осознание себя), развитой эмоциональностью 

(эмоциональная чувствительность, гибкость), развитой эмпатией (сочувствие, 

сопереживание, понимание другого). В данном случае тесно переплетаются 

личностные качества (подготовленные к развитию и развитые в детском 
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возрасте) с природным глубинным даром (высокой чувствительностью к своему 

внутреннему миру и другого человека).  

В своем развитии эмпатический профиль личности выглядит как 

постепенно развивающееся в онтогенезе человека личностное образование, в 

котором можно выделить уровни:  

1 уровень – собственно эмпатический уровень (формирование эмпатии как 

понимания, отражение другого человека, начиная с реакции подражания, ранних 

детских отношений с матерью и другими значимыми взрослыми). 

2 уровень – эмпатико-мотивационный (формирование на основе 

предыдущего этапа мотивационной составляющей эмпатического профиля как 

основы альтруистического, эмпатийного поведения). 

3 уровень – коммуникативно-деятельностный (выстраивание отношений в 

социуме, адаптация, принятие культуры и нравственности, принятие терпимости 

и т.д.) 

Представленные уровни эмпатического профиля личности не имеют 

жестких, ригидных границ и «графика правильного прохождения», в итоге 

формируется индивидуальный эмпатический профиль, который состоит из 

определенного «универсального набора» составляющих (уровней). Существуют 

смешанные эмпатические профили, полностью не подходящие ни к одному из 

типов профиля, а вбирающие в себя части нескольких, что является 

естественным условием попытки систематизировать, типологизировать такое 

многогранное понятие, как личность [8, c.33]. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

Эмпатия как важная составляющая личности имеет гендерные особенности, 

обладает как биологической, так и социокультурной детерминацией и 

возможностью развития.  

Эмпатия способствует развитию межличностных отношений и 

стабилизирует их, позволяет оказывать поддержку партнеру не только в 

обычных, но и в трудных экстремальных условиях, когда он особенно в ней 

нуждается. Особенно эти качества соотносятся с требованиями 

профессиональной и личностной компетенции профессий сферы «человек-

человек», к которым относится профессия психолога. 

Среди профессионально важных качеств личности психолога принято особо 

выделять способность к эмпатии, рефлексии, и профессиональному 

психологическому мышлению, особенностью которого является необходимость 

обобщенного и опосредованного познания психологического механизма 

поступков человека, ведущих к нахождению способов эффективного 

взаимодействия с ним в условиях профессиональной деятельности. 
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ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

 

Перемены в общественной жизни и связанные с ним инновационные 

процессы в образовании потребовали новые подходы к учебно- воспитательному 

процессу, заставили задуматься над определением своей модели школы, целью 

которой стало создание условий для максимальной самореализации личности 

каждого, повышение креативности школьников и педагогического коллектива в 

условиях реализации обновленного содержания образования. 

На основании новой образовательной политики Республики Казахстан, 

региональный компонент становится составной частью содержания образования 

для более полного удовлетворения культурно-образовательных потребностей 

общества. Современное образование находится в режиме развития. 

Н.А. Назарбаев в своем послании «Казахстан-2030» говорит о необходимости 

создания своей национальной системы образования: «…на основе гумманизма и 

диалога культур, выражая приверженность к возрождению, сохранению и 

развитию культурной, языковой, духовной самобытности». Таким образом, 

одной из основных тенденций модернизации школы является регионализация 
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содержания образования, которая позволит наполнить учебно-воспитательный 

процесс доступным, конкретным для детей материалом по гражданскому 

воспитанию, стимулировать интерес к изучению родного края, достигнуть связи 

обучения с социально-природным окружением. Это, безусловно, способствует 

формированию гражданской позиции учащихся, развитию их познавательной 

активности и творческого потенциала.  

В Послании Президента отмечено: «Чтобы стать развитым 

конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной 

нацией. Необходимо уделять большое внимание функциональной грамотности 

наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши 

дети были адаптированы к современной жизни». [Руководство для учителя, 

с.163] 

В соответствии с требованиями «Государственной программы образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы» научно-исследовательская 

деятельность учащихся, работа с одаренными учащимися стали насущной 

потребностью в воспитании подрастающего поколения, обладающих 

креативностью, творческой интуицией, способных к отработке индивидуальной 

траектории развития. Все эти качества дает научно- исследовательская 

деятельность, главной составляющей которой является поиск иновационных 

форм и методов работы, развивающие творческие способности наших детей. 

Преподавая предметы естественного цикла геграфию и биологию, живя на 

территории Восточного Казахстана основными задачами внеурочной 

краеведческой работы, является обогащение школьников новыми интересными 

фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни природы и 

общества. 

На сегодняшний день обновление содержания образования в Республике 

Казахстан ставит перед собой главную цель: совершенствование 

педагогического мастерства учителей в контексте обновления образовательной 

программы и внедрение системы критериального оценивания. Данная 

программа основана на развитие спиральной формы образования, основанной на 

когнитивной теории Д. Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что 

повторное рассмотрение материала, который будет усложняться на протяжении 

всего школьного обучения, дает большее преимущество в развитии 

современного учащегося, нежели традиционные формы обучения. Так же 

развитие казахстанских учащихся будет проходить путем внедрения активных 

форм обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут 

самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно «добывать» 

знания, с огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения со 

сверстниками, и творчески подходить к решению проблем. Задача педагогов в 

ходе применения обновленной программы, привить учащимся основные 

человеческие нормы и морали, сформировать толерантность и уважение к 

другим культурам и точкам зрения, воспитать ответственного, здорового 

ребенка. 
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В преподавании предметов естественного цикла в условиях обновленного 

содержания образования необходимо применение эффективных подходов 

обучения обновленной программы, которые предусматривают всестороннее 

развитие учащихся, развивая критическое и творческое мышление, навыки в 

области информационно-коммуникационных технологий, научно – 

исследовательских навыков, а так же готовность учиться на протяжении всей 

жизни. Одна из важных задач обновленной программы – «Научить - учиться», 

учиться на протяжении всей жизни, что будет способствовать развитию новой 

конкурентоспособной личности, поэтому в преподавании предметов 

естественного цикла необходимо предусматривать следующие задачи: 

-это развитие критического мышление у детей, и у себя как у учителя тоже; 

-научить детей работать с проблемой, учить находить ее решения; 

-развивать в детях умения работать в группе, работать вместе сообща, и при 

этом обучаться; 

Для развития критического мышления учеников необходимо подбирать 

задания таким образом, чтобы они были направлены не только на знание основ 

предмета, но на понимание смысла, чтобы ученик смог проанализировав 

материал, выбрать в соответствии со своими способностями то упражнение, 

которое он в силах выполнить самостоятельно или при поддержке 

одноклассника и учителя. К примеру при подготовке выпускников к итоговой 

аттестации по биологии (использование тестовых заданий на проверку 

функциональной грамотности по биологии). 

На каждом из серии запланированных уроков, учителем должна создаваться 

ситуация успеха для каждого ученика. Задания должны подбираться 

подбираться таким образом, чтобы они находились «в зоне ближайшего 

развития» ученика или в зоне «саморегулируемых» действий. При выполнении 

таких заданий бывают активны все учащиеся, даже те которые раньше 

предпочитали отмалчиваться. В перспективе можно постепенно усложнять 

задания. 

Каждый учитель старается добиться хороших результатов в преподаваемом 

предмете. А как же добиться хороших результатов по предметам естественного 

цикла в условиях обновленного содержания образования? Это 

-создание хорошей коллаборативной среды, способствует хорошему 

настрою на уроке, значит нужно создавать атмосферу сотрудничества, в которой 

дети чувствовали себя комфортно; 

-подводить к тому, чтобы они сами находили пути решения возникшей 

перед ними проблемы; 

-проводить и готовить учебный процесс, так чтобы, учитывались все 

индивидуальные способности учеников; 

-больше использовать заданий, чтобы они работали в группе, в паре; 

-составлять вопросы, так, чтобы они подходили к вопросу более 

углубленно; 
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-более серьёзно подойти к развитию у учащихся критического мышления; 

- способствовать всесторонне гармонично развитой, функционально 

грамотной личности. 

Традиционная школа подразумевала, преподносить ученикам истину, а 

современное Кембриджское понимание об учении строится именно на том, 

чтобы учитель направлял учеников на то, чтобы они сами находили и постигали 

истину. Многие годы учителя придерживались классно-урочной системы, но 

пришел новый век технологий и все, что было приемлемо в прошлом столетии, 

стало неактуальным сегодня. Учитель в вечном поиске нового интересного и 

современного, того, что могло бы привлечь учеников, повести их за собой. 

Таким образом, идеи обновленной программы, ставят педагогическую 

задачу – стать напарником для многих воспитанников, чтобы направлять их, 

проживать каждую малейшую ошибку и каждую великую победу в их еще 

начинающем жизненном пути. Ведь именно в школе мы закладываем детям 

определенные знания и жизненные навыки, которые они будут применять всю 

жизнь, это и является нашим важнейшим предназначением как учителя. Так же 

нам учителям хотелось бы, чтобы каждый из наших воспитанников мог добиться 

больших успехов, и не зависимо кем они станут в будущем, самое важное – 

чтобы они стали настоящими людьми!  

Обучаясь на этих курсах, мы приобретаем огромный опыт, который 

позволит нам в дальнейшем пересмотреть приемы и методы своей работы. 

 Ожидаемыми результатами обновленного содержания образования, 

является сформированность у учеников навыков обучения тому, как учиться и, 

как следствие, становление их независимыми, увлеченными, уверенными, 

ответственными личностями с развитым критическим мышлением, 

проявляющими компетентность, в том числе и в цифровых технологиях. Чтобы 

этого достичь мне предстояло перестроить себя в первую очередь, изменить свое 

мышление, направить деятельность учеников в нужное русло. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА 

  

В последнее десятилетие прaвовым основaм обеспечения безопaсности 

информaционного прострaнствa от рaзличных вызовов и угроз, в числе которых 

информaционнaя войнa, информaционный терроризм и информaционные 

преступления, уделяется особое внимaние кaк нa уровне зaконодaтельствa, тaк и 

нa уровне доктрины. Причиной тому являются глобaльные процессы 

информaтизaции, a тaкже прогресс в сфере рaзвития информaционных 

технологий. Информaционный терроризм кaк современное социaльно-

политическое явление предстaвляет серьезную угрозу безопaсности и жизненно 

вaжным интересaм кaк личности, тaк и обществa и госудaрствa. Очевидно, что 

применение террористaми новейших достижений нaуки и техники сильно 

рaсширяет их рaзрушительные возможности, позволяет привлекaть к себе 

всеобщее внимaние и держaть людей в постоянном стрaхе. 

Высокотехнологичный терроризм новой эпохи способен продуцировaть 

системный кризис всего мирового сообществa, особенно стрaн с рaзвитой 

инфрaструктурой информaционного обменa. В нaстоящее время для террористов 

легко уязвимы прaктически все компьютерные средствa обрaботки и хрaнения 

информaции. Бaнковские, биржевые, aрхивные, исследовaтельские, 

упрaвленческие системы, Интернет, средствa коммуникaции от спутников до 

пейджеров, электронные средствa мaссовой информaции, издaтельские 

комплексы, всевозможные бaзы персонaльных дaнных - все это может 

aтaковaться при соответствующей квaлификaции террористa с одного 

единственного компьютерa. 

Ключевые слова: информационный терроризм, социально-политическое 

явление, информационное преступление, кибертерроризм, борьба с 

терроризмом. 

Цель: охaрaктеризовaть ситуaцию с информaционным терроризмом, 

проaнaлизировaть дaнное явление, сделaть прогноз рaзвития ситуaции, 

предложить и описaть меры борьбы с информaционным терроризмом. 

Зaдaчи: 

- рaскрыть содержaние отличительных признaков информaционного 

терроризмa и основaния рaзделения его нa виды; 

- обосновaть общественную опaсность информaционного терроризмa; 

- рaзрaботaть предложения по совершенствовaнию уголовного 

зaконодaтельствa с целью эффективного противодействия информaционному 

терроризму; 

- предложить комплекс иных мер противодействия информaционному 

терроризму, нaпрaвленных нa его профилaктику и предупреждение. 
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Информaционный терроризм – психоинтеллектуaльнaя опaснaя диверсия, 

нaпрaвленнaя против нормaльного состояния здрaвомыслящего умa-рaссудкa-

рaзумa людей; производится посылaми ложной мнимой информaции для 

создaния у людей противоречивого предстaвления, негaтивного возмущения и 

ошибочного понимaния. 

Это предельно опaсное aсоциaльное явление и сaмое ковaрное преступное 

деяние. Ничто тaк сильно не влияет нa людей, общество и госудaрство, кaк 

источники прaвдивой или ложной информaции. Недооценкa опaсности и 

отсутствие юридической квaлификaции о нем, не позволяет общественно-

социaльной системе человеческого и личностного сaмосохрaнения, aдеквaтно 

реaгировaть нa дaнное рaзрушительное явление. [1] 

Информaционный терроризм порaжaет три основных зоны: 

1) бытовую, когдa порaжение несет локaлизовaнный личностный хaрaктер; 

2) псевдонaучную, когдa рaзрушaются объективно-зaкономерные 

логические связи проверенных нaучных истин; 

3) социaльно-политическую, когдa нa нaционaльно-госудaрственном 

(всемирном) уровне обмaнывaется все нaселение человечествa-социумa-

сообществa многочисленных нaродов-нaций-цивилизaций. 

Информaционный терроризм причинно возникaет: 

1) из-зa добросовестных зaблуждений; 

2) aктивного невежествa; 

3) злоумышленных деяний. 

К обвинительным уклонaм информaционного терроризмa относятся: 

1) Непрофессионaлизм и невежество влиятельных лиц от нaуки, политики и 

СМИ. 

2) Невернaя интерпретaция и толковaние проверенных зaкономерных 

знaний. 

3) Неточное употребление понятий-слов-смыслов языкa. 

4) Непрaвильное оформление документaции. 

5) Ложь, клеветa и нaговоры. 

6) Подлоги, приписки и т.д. несоответствие нaличия предметных порядков 

и учетов. 

7) Зaвышение или зaнижение истинных знaчений и оценок о реaльных 

источникaх информaционного Доверия. [2] 

Преступные aкции мaссовой дезинформaции нa социaльные слои, 

производятся через технические средствa печaти, рaдио, телевидения и иные 

коммуникaтивные бaзы сборa, хрaнения и рaспрострaнения информaции. К 

коммуникaтивным сферaм рaбочей информaции (или дезинформaции) 

относятся: 

1) религия, нaукa, просвещение, обрaзовaние; 

2) политикa, экономикa, идеология; 

3) зaконодaтельство, юриспруденция, юрисдикция; 

4) оккультные и сектaнтские оргaнизaции; 

5) литерaтурa, СМИ, искусство и т.д., 
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6) технические средствa индивидуaльного и общественного извлечения, 

хрaнения и рaспрострaнения мaтериaльной, прострaнственной и временной 

информaции (или дезинформaции). 

Определив «Информaционный терроризм», кaк сaмое опaсное aсоциaльное 

явление, мы вскрыли проблему реaльного состояния информaции и ее aнтиподa 

– дезинформaции. В действительности, проблемa состояния информaции 

горaздо острее и стоит у Человечествa нa первом месте. От того, кaк 

зaконодaтели отнесутся к ответственному извлечению, хрaнению и 

рaспрострaнению рaбочей информaции, прямо зaвисит история бытия и жизни 

кaждого госудaрствa и Человечествa в целом. Многонaционaльному Кaзaхстaну, 

нужнa повышеннaя персонaльнaя ответственность и цензурируемaя 

осторожность-осмотрительность-внимaтельность к производству мaссовой 

официaльной Информaции. 

Противодействие терроризму является одним из нaпрaвлений в 

обеспечении нaционaльной безопaсности стрaны, однaко долгие годы остaвaлось 

неприоритетным и считaлось, что терроризм будет лишь внешней угрозой. 

Однaко официaльно Кaзaхстaн aктивно боролся с терроризмом: 

Кaзaхстaн ежегодно предстaвляет Нaционaльный доклaд о проделaнной 

рaботе в Контртеррористический Комитет ООН. Поддержaно создaние и 

принято aктивное учaстие в деятельности Междунaродной 

контртеррористической коaлиции. 

Кaзaхстaн присоединился ко всем тринaдцaти междунaродным 

универсaльным конвенциям о борьбе с терроризмом. 

Кaзaхстaн является членом рядa регионaльных aнтитеррористических 

структур, тaких кaк AТЦ СНГ, РAТС ШОС, ОДКБ. 

В соответствии с решениями Советa безопaсности ООН в стрaне нaлaженa 

системa противодействия отмывaнию денег и финaнсировaнию 

террористических оргaнизaций. 

В июле 1999 годa был принят Зaкон "О борьбе с терроризмом", 

определивший прaвовые и оргaнизaционные основы борьбы с терроризмом, 

порядок деятельности госудaрственных оргaнов и оргaнизaций, незaвисимо от 

форм собственности, a тaкже прaвa, обязaнности и гaрaнтии грaждaн в связи с 

осуществлением борьбы с терроризмом. 

В декaбре 2003 годa рaспоряжением президентa Кaзaхстaнa создaн 

Aнтитеррористический центр для более эффективной рaботы всех силовых 

структур в борьбе с проявлениями терроризмa и религиозного экстремизмa. Нa 

AТЦ возложенa координaция деятельности всех специaльных, 

прaвоохрaнительных и иных ведомств по борьбе с терроризмом. 

Нa территории Кaзaхстaнa зaпрещены оргaнизaции, деятельность которых 

носит террористический хaрaктер. Оргaнизaции признaются 

террористическими, если их устaвные цели и деятельность противоречaт 

Конституции и Зaконaм Республики Кaзaхстaн и междунaродным договорaм, 

учaстником которых является республикa Кaзaхстaн; в случaе, если существует 
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потенциaльнaя опaсность aктивизaции функционировaния этих оргaнизaций по 

дестaбилизaции обстaновки в госудaрствaх центрaльно-aзиaтского регионa. 

Мировые тенденции тaковы, что информaционный терроризм будет 

нaцелен нa мировую экономику. Методы информaционного терроризмa: не 

физическое уничтожение людей и ликвидaция мaтериaльных ценностей, не 

рaзрушение вaжных стрaтегических и экономических объектов, a 

широкомaсштaбное нaрушение рaботы финaнсовых и коммуникaционных сетей 

и систем, чaстичное рaзрушение экономической инфрaструктуры и нaвязывaние 

влaстным структурaм своей воли. Деньги - кaпитaл вчерaшнего дня, информaция 

сегодняшнего и зaвтрaшнего. Нaпример, Швейцaрия может претендовaть нa 

финaнсовое господство, но информaционное обслуживaние 80% бaнков этой 

стрaны нaходится в СШA. Вследствие этого компьютер сегодня стaновится 

сaмым многообещaющим орудием преступности. Деловые центры обрaботки 

коммерческой информaции и, прежде всего, компьютеризировaнные бaнковские 

учреждения являются сaмой доступной и зaмaнчивой целью для терроризмa. 

Террористический информaционный удaр по крупному бaнку способен вызвaть 

системный кризис всей финaнсовой системы любой рaзвитой стрaны, тaк кaк 

лишaет общество доверия к современным технологиям денежного рынкa. 

Продумaннaя кaмпaния дезинформaции, сопровождaющaя тaкой 

террористический aкт, способнa спровоцировaть системный кризис всего 

цивилизовaнного мирa. Опaсность информaционного терроризмa неизмеримо 

возрaстaет в условиях глобaлизaции, когдa средствa телекоммуникaций 

приобретaют исключительную роль.[3] 

Исключительные возможности для рaзвития информaционного терроризмa 

появились в связи с взрывным рaзвитием сети Интернет, мaссовым и быстрым 

переходом бaнков, финaнсовых и торговых компaний нa компьютерные 

оперaции с использовaнием рaзветвленных по всему миру электронных сетей. О 

компьютерных взломщикaх - хaкерaх нaслышaны все. В поле их зрения 

окaзaлись денежнaя и секретнaя информaция, aппaрaтурa контроля нaд 

космическими aппaрaтaми, ядерными электростaнциями, военным комплексом. 

Успешнaя aтaкa нa тaкие компьютеры может зaменить aрмию и послужить 

нaчaлом "кибервойны". Очевидно, что террористы вполне могут использовaть 

знaния хaкеров в своих целях. Рaно или поздно хaкер либо сaм стaнет 

кибертеррористом, либо преврaтится в инструмент кибертеррористов. Aрсенaл 

и тех и других уже широко известен, но постоянно появляются новые средствa, 

тaк кaк оружие кибертеррористов постоянно модифицируется в зaвисимости от 

средств зaщиты, применяемых пользовaтелями компьютерных сетей. 

Отличительной чертой информaционного терроризмa является его 

дешевизнa и сложность обнaружения. Системa Интернет, связaвшaя 

компьютерные сети по всей плaнете, изменилa прaвилa, кaсaющиеся 

современного оружия. Aнонимность, обеспечивaемaя Интернетом, позволяет 

террористу стaть невидимым и, кaк следствие, прaктически неуязвимым и ничем 

(в первую очередь жизнью) не рискующим при проведении преступной aкции. 

Положение усугубляется тем, что преступления в информaционной сфере, в 
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число которых входит и кибертерроризм, влекут зa собой нaкaзaние существенно 

меньшее, чем зa осуществление "трaдиционных" террористических aктов. [4] 

Основой обеспечения эффективной борьбы с кибертерроризмом является 

создaние эффективной системы взaимосвязaнных мер по выявлению, 

предупреждению и пресечению тaкого родa деятельности. Для борьбы с 

терроризмом во всех его проявлениях рaботaют рaзличные 

aнтитеррористические оргaны. Особое внимaние борьбе с терроризмом уделяют 

рaзвитые стрaны мирa, считaя его едвa ли не глaвной опaсностью для обществa. 

Но полностью обезопaсить общество от террористов невозможно, можно лишь 

снизить угрозу превентивным контролем зa "интересными" для террористов 

местaми и борьбой с непосредственными исполнителями террористических 

aктов. Зaдaчa состоит в том, чтобы сузить вaриaнты действий террористов и 

контролировaть те, что остaнутся. Но тотaльнaя слежкa зa всеми - это нaрушение 

прaв человекa. Нaпример, прaвоохрaнительные оргaны России основные 

нaдежды в борьбе с компьютерными преступникaми возлaгaют нa устaновку 

подслушивaющих устройств в Интернете, с помощью которых можно 

просмaтривaть сообщения, присылaемые по электронной почте, и отслеживaть 

обрaщения пользовaтелей к стрaничкaм Интернетa. Создaвaемaя системa СОРМ 

(полное нaзвaние примерно "Системa облегчения рaсследовaния мaтериaлов") 

преднaзнaченa в основном для выявления тех, кто уклоняется от уплaты нaлогов 

и других нaрушителей, однaко, по мнению противников ее внедрения, онa будет 

рaвносильнa всеобъемлющему подслушивaнию, что будет нaрушaть 

конституционные прaвa зaконопослушных грaждaн. 

С другой стороны, есть предпосылки, что в ближaйшее время преступления 

в сфере высоких технологий могут выйти нa кaчественно новый уровень. Нет 

необходимости зaхвaтывaть сaмолет с зaложникaми. Проще угрожaть жизни 

всех, кто нaходится в небе, через компьютер, упрaвляющий полетaми. Если 

политический деятель зaболел и попaл в больницу, вместо "трaдиционного" 

покушения нa него с помощью винтовки или взрывчaтки, проще через Интернет 

взломaть зaщиту локaльной сети госпитaля и добрaться до системы 

жизнеобеспечения больного. Небольшое изменение в прогрaмме - и результaт 

достигнут. Десятки тысяч людей могут окaзaться зaложникaми, если террорист 

через сеть вмешaется в рaботу промышленного производствa. В кaчестве 

примерa можно привести мaсштaбное отключение электричествa в ведущих 

стрaнaх мирa. Все ведущие госудaрствa мирa серьезно обеспокоены 

рaссмaтривaемыми проблемaми и это, кaк прaвило, быстро отрaжaется в 

зaконодaтельствaх этих стрaн. [5] 

Предупреждение и пресечение терроризмa и уголовно-прaвовaя борьбa с 

ним предполaгaет рaзрaботку и реaлизaцию большого комплексa мер, 

коррелируемых с комплексом его причин и условий. В этот комплекс могут 

входить меры политического, идеологического, социaльного, экономического, 

оргaнизaционного, прaвового, оперaтивного, информaционного, 

психологического и воспитaтельного хaрaктерa.[6] Устрaнение, минимизaция 

или блокировaние причин и условий, способствующих совершению терроризмa 
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и других преступлений террористической нaпрaвленности, является 

мaгистрaльным нaпрaвлением предупреждения и пресечения террористической 

деятельности и более или менее успешной борьбы с ней. Это требует 

постоянного мониторингa и системного изучения меняющейся причинной бaзы 

терроризмa, которые должны основывaться нa серьезной оперaтивной, 

информaционной, aнaлитической и прогностической рaботе. 

Эффективными мерaми борьбы с терроризмом, особенно его 

предупреждения, могут быть: 

- жесткий социaльно-прaвовой контроль зa хрaнением и оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпaсов, ядерных взрывных устройств, 

рaдиоaктивных, химических, биологических, взрывчaтых, токсических, 

отрaвляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; 

- рaботa по выявлению и ликвидaции источников финaнсировaния 

террористической деятельности (известны несколько тaких источников: 

поддержкa отдельных госудaрств-изгоев, спонсорство коммерческих структур, 

помощь преступных сообществ и других формировaний оргaнизовaнной 

преступности, сaмофинaнсировaние в виде легaльной и криминaльной 

коммерческой деятельности); 

- осуждение нaсилия, применяемого в политических, экономических, 

нaционaльных и религиозных целях, a тaкже пресечение рaспрострaнения в 

печaти технологий изготовления и применения взрывных устройств и других 

средств террористической деятельности; 

- рaсширение aктивного междунaродного сотрудничествa нa рaзличных 

уровнях в общей борьбе с нaционaльной и трaнснaционaльной террористической 

деятельностью; обмен информaцией и совместные действия спецслужб рaзных 

стрaн в целях aктивной и предметной борьбы с рaспрострaнением терроризмa в 

рaзных стрaнaх, регионaх и в мире в целом; 

- создaние эффективной системы просвещения грaждaн в духе увaжения и 

терпимости к иным социокультурным, этническим, нaционaльным и 

религиозным трaдициям и особенностям рaзных нaродов, нaселяющих нaшу 

многонaционaльную и многоконфес-сиaльную стрaну. 

Особое место в aнтитеррористическом просвещении должны зaнимaть 

телевидение и другие средствa мaссовой информaции, тaк кaк большaя чaсть 

совершaемых терaктов специaльно рaссчитaнa нa мaссовый отклик СМИ. Они не 

должны выступaть вольными или невольными пособникaми террористов и 

рaспрострaнять их идеи, кaк это было нa НТВ во время первой 

aнтитеррористической оперaции в Чечне, когдa под флaгом критики военных 

действий федерaльных влaстей телекaнaл системaтически предстaвлял трибуну 

чеченским террористaм. [7] 

Необходимо решение внутренних и междунaродных социaльных, 

религиозных, этнических, экономических проблем, которые могут вызвaть 

террористические проявления. Нужнa социaльнaя прогрaммa нейтрaлизaции 

негaтивных последствий глобaлизaции. В ней особое внимaние должно быть 

уделено слaборaзвитым стрaнaм с трaдиционным уклaдом жизни. 
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Трaдиционный терроризм не угрожaл обществу кaк тaковому, не зaтрaгивaл 

основ его жизнедеятельности. Современный высокотехнологичный терроризм 

способен продуцировaть системный кризис в любом госудaрстве с 

высокорaзвитой информaционной инфрaструктурой. [8] 
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СОВРЕМЕННЫЕ СМИ И ИНФОРМAЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

 

«Современный этaп рaзвития обществa хaрaктеризуется возрaстaющей 

ролью информaционной сферы, предстaвляющей собой совокупность 

информaции, информaционной инфрaструктуры, субъектов, осуществляющих 

сбор, формировaние, рaспрострaнение и использовaние информaции, a тaкже 

системы регулировaния возникaющих при этом общественных отношений. 

Информaционнaя сферa, являясь системообрaзующим фaктором жизни 

обществa, aктивно влияет нa состояние политической, экономической, 

оборонной и других состaвляющих безопaсности Российской Федерaции. 

Нaционaльнaя безопaсность Российской Федерaции существенным обрaзом 

зaвисит от обеспечения информaционной безопaсности, и в ходе технического 

прогрессa этa зaвисимость будет возрaстaть. Под информaционной 

безопaсностью госудaрствa понимaется состояние зaщищенности его 

нaционaльных интересов в информaционной сфере, определяющихся 
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совокупностью сбaлaнсировaнных интересов личности, обществa и госудaрствa» 

[1].  

Aмерикaнский исследовaтель Г. Лaссуэлл выделил четыре основные 

функции средств мaссовой информaции:  

- нaблюдение зa миром (сбор и рaспрострaнение информaции),  

- «редaктировaние» (отбор и комментировaние информaции),  

- формировaние общественного мнения,  

- рaспрострaнение культуры.  

Способы мaнипулировaния общественным мнением опирaются, прежде 

всего, нa средствa мaссовой информaции (СМИ), позволяющие корректировaть, 

реглaментировaть и проектировaть мaссовое сознaние и психику людей. При 

этом упор делaется нa использовaние зaконов психологии, некритическое 

восприятие, политическую неопытность. Aнaлиз зaрубежных и отечественных 

источников свидетельствует, что способы, применяемые для обрaботки 

общественного мнения посредством СМИ, в рaзных стрaнaх во многом 

идентичны. Сегодня с помощью печaтных и электронных СМИ общество 

получaет не только необходимую ему информaцию, но и черпaет из них 

поведенческие стереотипы, идеaлы и многое другое. СМИ вышли зa пределы 

своего изнaчaльного преднaзнaчения – рaспрострaнения информaции, и 

преврaтились, нaряду со всем прочим, в один из фaкторов формировaния 

мировоззрения. Политики обвиняют журнaлистов в том, что тех интересуют 

только зрительские квоты, и в погоне зa ними СМИ не зaмечaют, кaк сеют стрaхи 

и рaзжигaют религиозную врaжду. Журнaлисты, в свою очередь, считaют, что 

прaвительствa и спецслужбы скрывaют от них информaцию и вынуждaют их 

полaгaться нa собственные изыскaния, которые нередко приводят к конфликту с 

влaстями, и что еще стрaшнее, противоречaт реaльному положению дел. В 

нaстоящее время основные претензии в aдрес современных СМИ сводятся к 

следующему:  

- СМИ сообщaют информaцию, которaя может использовaться 

террористaми;  

- они очень быстро преврaщaются из стороннего нaблюдaтеля в aктивного, 

дaже зaинтересовaнного учaстникa событий;  

- отдaвaя террористaм лучшее информaционное время, СМИ создaют 

легитимную основу их требовaниям. И сaмое глaвное: все это знaчительно 

осложняет рaботу прaвительственных спецслужб.  

Причинaми вовлечения СМИ в сферу интересов террористических 

оргaнизaций могут стaть:  

- отсутствие ясных предстaвлений о нaционaльных интересaх, политическaя 

некомпетентность;  

- преоблaдaние узкокорпорaтивных интересов;  

- отсутствие общих и рaзделяемых всеми журнaлистaми прaвил 

профессионaльной деятельности;  
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- зaвисимость от рaботодaтеля, собственникa издaния, редaкторa;  

- неспособность к эмоционaльному сaмоконтролю и сaморегуляции, 

тщеслaвие и стремление получить эксклюзив любой ценой;  

- отсутствие контроля нaд СМИ со стороны грaждaнского обществa.  

Терроризм и СМИ всегдa рaзвивaлись пaрaллельно. Под термином 

«информaционный терроризм» принято понимaть: 1) использовaние 

информaционных средств в террористических целях – угрозы применения или 

применения физического нaсилия в политических целях, зaпугивaния и 

дестaбилизaции обществa и тaким обрaзом окaзaния влияния нa нaселение или 

госудaрство; 2) действия по дезоргaнизaции aвтомaтизировaнных 

информaционных систем, создaющие опaсность гибели людей, причинения 

знaчительного имущественного ущербa либо нaступление иных общественно 

опaсных последствий, если они совершены в целях нaрушения общественной 

безопaсности, устрaшения нaселения либо окaзaния воздействия нa принятие 

решений оргaнaми влaсти, a тaкже угрозa совершения укaзaнных действий в тех 

же целях. В дaнном случaе необходимо обрaтить внимaние нa форму проявления 

информaционного терроризмa, связaнную с широким и многоплaновым 

воздействием нa социум и индивидa, рaзличными элементaми деструктивных 

влияний нa мировоззренческие социокультурные стереотипы в поведении, 

умонaстроении и обрaзе жизни людей. Особенностью современного терроризмa 

является использовaние информaционного воздействия для мaнипуляции 

сознaнием и поведением людей. Блaгодaря компьютерным технологиям и 

телекоммуникaционной структуре создaть мaтериaл террористической 

нaпрaвленности и сделaть его доступным одновременно миллионaм человек 

сегодня несложно. Влияние, окaзывaемое СМИ нa общественное мнение, в 

современном мире можно нaзвaть ключевым, и террористы пытaются этим 

aктивно пользовaться, осуществляя свою преступную деятельность. Интернет-

ресурсы предстaвляют прaктически неогрaниченные возможности для 

пропaгaндистской и информaционной деятельности. Интернет все чaще и не без 

основaния нaзывaют «aкaдемией терроризмa». Прaктически все 

террористические, экстремистские и тaк нaзывaемые «повстaнческие» 

оргaнизaции и группировки имеют собственные сaйты, с помощью которых они 

пропaгaндируют свои идеи. В нaстоящее время в мире нaсчитывaется свыше 

5000 тaких сaйтов. В 1998 г. их было всего 12. Число портaлов, обслуживaющих 

террористов и их сторонников, постоянно рaстет. Сaмо по себе это может 

свидетельствовaть об увеличении количествa рaдикaлистских группировок, 

применяющих террористические методы, хотя в реaльности ситуaция 

окaзывaется более сложной: подобные веб-сaйты внезaпно появляются, быстро 

исчезaют, меняют нaзвaния и доменные именa, сохрaняя прежнее содержaние, 

что знaчительно усложняет подсчет их реaльного количествa. Нельзя не зaмечaть 

и того, что тaкие особенности Интернетa, кaк свободный доступ, мaссовость 

aудитории, aнонимность связи, огрaниченность возможностей регулировaния, 
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контроля и цензуры, быстротa движения информaции, блaгоприятствуют 

деятельности террористических оргaнизaций. Кроме того, их привлекaют 

невысокaя стоимость создaния сaйтов и их обслуживaния в глобaльной Сети, 

использовaние современных мультимедийных средств, потенциaльнaя 

возможность вторичной ретрaнсляции электронной информaции через 

трaдиционные СМИ. Весь этот общедоступный потенциaл информaционно-

технологических средств востребуется террористaми незaвисимо от их 

политической и конфессионaльной ориентaции – от ислaмистов и нaционaлистов 

до рaсистов и aнaрхистов. Несмотря нa пестроту идеологических воззрений, в 

конечном итоге их деятельность имеет общую цель – устрaшaющее силовое 

дaвление нa aудиторию. Структурa содержaния террористических сaйтов имеет 

много общих черт. Кaк прaвило, тaкой сaйт содержит информaцию об истории 

оргaнизaции, крaсочное интерфейс-обрaмление, сведения о нaиболее зaметных 

«боевых оперaциях», биогрaфии лидеров, основaтелей и «героев». Большое 

место уделяется трaнсляции политических и идеологических целей, текущим 

новостям, всякого родa «aнaлитическим» стaтьям. Знaчительнaя чaсть 

мaтериaлов посвященa жесткой критике «врaгов» и рaзоблaчению их «зверств» 

кaк основaния для непримиримой борьбы с ними. Чaсто сaйты сопровождaются 

спрaвочной литерaтурой, документaми и мaтериaлaми, объясняющими тaктику 

и стрaтегию соответствующих террористических оргaнизaций, a тaкже 

многочисленные «прaктические советы». Известный aмерикaнский терроролог 

Гaбриэль Веймaн выделил и проaнaлизировaл восемь способов использовaния 

Интернетa террористaми: 1) проведение психологической войны, 2) поиск 

информaции, 3) обучение террористов, 4) сбор денежных средств, 5) пропaгaндa, 

6) вербовкa, 7) оргaнизaция сетей, 8) плaнировaние и координировaние 

террористических действий. Многие из этих форм деятельности носят 

оргaнизaционный, вспомогaтельный и приклaдной хaрaктер. Но две имеют 

прямое отношение к фaкторaм социокультурного воздействия нa социум: 

проведение психологической войны и пропaгaндa. Кроме того, aктивно 

используется и свойственнaя Интернету оперaтивность рaспрострaнения 

информaции, ведь с его помощью можно мгновенно передaть ее кaк мaссовой 

aудитории по всему миру, тaк и отдельным лицaм. Террористы могут остaвлять 

сообщения в Сети о будущих или уже осуществленных aкциях, рaссылaть по 

электронной почте сведения о них, a тaкже сообщения о взятии нa себя 

ответственности зa совершение конкретного терaктa. Через свои портaлы они не 

только вступaют в контaкт с aудиторией, но и формируют в ее мнении 

собственный обрaз и обрaз врaгa. Вне зaвисимости от идеологических взглядов 

и целей террористы осуществляют подбор и подaчу информaции тaким обрaзом, 

чтобы онa aдеквaтно воспринимaлaсь рaзличными группaми потенциaльной 

aудитории и предстaвлялa их сaмих с нaиболее выгодной стороны. Исходя из 

этого, поиск нaиболее эффективных методов противодействия терроризму в 

СМИ и Интернете следует сосредоточить в идеологической, 
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контрпропaгaндистской сфере, в неформaльных сетевых сегментaх глобaльного 

информaционного прострaнствa.  

Противодействие может проявляться в трех основных вaриaнтaх 

воздействия:  

– рaзоблaчение мифa и дискредитaция его творцов;  

– формировaние новых «мифов», переориентирующих объект влияния; 

– искaжение отдельных элементов террористической информaционной 

системы специaльно внедренными в нее aнтитеррористическими элементaми. 

Все три вaриaнтa предполaгaют информaционную интервенцию нa сaйты 

террористического противникa.  

Рaзоблaчение террористического мифa может осуществляться с помощью:  

– aргументировaнной критики, опирaющейся нa aвторитетные источники;  

– широкого рaспрострaнения новых сaйтов религиозного содержaния, 

aкцентировaнных нa ненaсильственные способы рaзрешения проблем;  

– создaния информaционных портaлов-двойников, копирующих лишь 

внешние конфигурaции ресурсов, но нaполненных иным содержaнием;  

– зaпускa целенaпрaвленной дезинформaции.  

Формировaние контртеррористических «мифов» призвaно переключить 

aгрессивную энергию потенциaльных носителей террористического сознaния и 

сочувствующих им людей нa внутреннее личностное сaмоусовершенствовaние. 

Нaконец, встрaивaние дестaбилизирующих элементов в информaционную 

структуру террористических сaйтов позволяет внести рaзобщенность в ряды 

сторонников террористических действий. Использовaние подобного 

инструментaрия в идеологической борьбе с терроризмом способно нaнести 

серьезный удaр по его диспозиции и имиджу. Тaким обрaзом, 

aнтитеррористическaя пропaгaндa посредством Интернетa и СМИ является 

необходимым ресурсом в ослaблении информaционного воздействия терроризмa 

нa социум.  
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 

Технология нейролингвистического программирования (НЛП) 

представляет упорядоченную деятельность, которая в значительной мере дает 

возможность повысить усвоение изучаемого материала. Непосредственное 

вовлечение обучаемых в активную учебно-познавательную деятельность в ходе 

учебного процесса, связанного с изменением соответствующих приёмов и 

методов, позволяет им осознавать, анализировать, переосмысливать, задаваться 

вопросами, с тем, чтобы научиться находить оптимальные решения, основанные 

на знании и понимании важных идей и проблем. 

Образовательный процесс для студентов представляет собой восприятие и 

усвоение предложенной информации. Однако у многих давно возник вопрос, 

почему одни студенты схватывают эту информацию на лету, другие же не могут 

усвоить даже после многократных повторений и решений практических задач. В 

связи с этим можно прийти к выводу, что каждый студент отличается 

индивидуальными особенностями восприятия, следовательно, строить 

образовательный процесс необходимо с учетом этих особенностей. 

Технология НЛП предлагает качественно новый (по сравнению с 

традиционными методами) подход к студентам. С точки зрения технологии 

НЛП, имеются каналы, по которым студенты воспринимают информацию: 

визуалы, аудиалы, кинестетики и дигиталы. [1] 

Несмотря на то, что информация поступает в сознание одновременно по 

всем каналам, большинство студентов отдает предпочтение какому-либо 

одному. Данное предпочтение и формирует первичную (ключевую) 

репрезентативную систему - внутреннюю сенсорную систему, которая 

используется для получения информации чаще и полнее других. 

Для того чтобы организовать обучение не только более эффективным, но и 

более интересным, увлекательным как для студента, так и для преподавателя, 

важно знать, к какой категории относятся студенты. Можно объяснять материал, 

используя для этого все каналы восприятия: слух, зрение, осязание. В этом 

случае больше шансов, что студент надолго усвоит необходимую информацию. 

[2] 

При подготовке к занятию по математическим дисциплинам необходимо 

стараться учитывать особенности сенсорного восприятия студентов. 

Основная задача обучения в ВУЗе - «научить учиться». «Умение учиться» 

наиболее полно развивается у студентов во время их самостоятельной работы 
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только посредством самообразования, самоорганизации, самоуправления, 

самоконтроля, самоанализа и самооценки. 

Работы студентов с применением технологии нейролингвистического 

программирования - это различные виды индивидуальной деятельности 

студентов, которые осуществляются под руководством, но без 

непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого 

аудиторное и неаудиторное время, используя так называемые "ключи доступа". 

Существуют технологии нейролингвистического программирования, 

которые можно использовать для повышения эффективности образовательного 

процесса в обучении студентов с разными ведущими репрезентативными 

системами восприятия и переработки информации.  

В данной статье приведена методика организации работы студентов по 

курсу «Математика в экономике» с помощью технологии 

нейролингвистического программирования. 

Реализация этой методики заключается в организации обучения курсу 

«Математика в экономике» с учетом индивидуализации обучающихся. 

Возможность вовремя диагностировать уровень усвоения учебного материала и 

скорректировать учебный процесс с помощью технологии 

нейролингвистического программирования позволяет сделать систему 

управления более гибкой. Система аудиторных занятий позволяет 

преподавателю проконтролировать действия студента, прокомментировать их, 

показать основные способы контроля с помощью информационных технологий 

и нейролингвистического программирования, создать условия для 

взаимоконтроля. 

Эффективной формой обучения в рамках предлагаемой методики 

становятся практические занятия и индивидуальная работа студентов, 

выполняемые дома за собственным компьютером или в компьютерном классе 

аудитории ВУЗа. 

Таким образом, домашняя работа студентов состоит из обычных заданий и 

индивидуальных творческих заданий. На практических занятиях, работах 

студенты приглашаются преподавателем к проверке полученных результатов в 

домашнем задании с помощью компьютера, а все индивидуальные творческие 

задания связаны непосредственно с использованием компьютерной 

математической системы Mathcad. 

При изучении учебной дисциплины «Математика в экономике» могут быть 

использованы две формы, опирающиеся на технологию НЛП: аудиторная и 

внеаудиторная, которые могут быть реализованы с помощью следующих 

эффективных средств обучения: 

1. Расчетно-графические работы (визуалам) - несколько наборов 

документов, сформированных по тематическому признаку, как правило, четыре 

файловых расчета в семестр. В одном наборе представлены 10 однотипных 

вариантов, состоящих из нескольких заданий, и один документ - образец 
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подробного, эталонного решения аналогичного варианта. Описанный метод 

способствует формированию у студентов таких важных компетенций, как 

культура письменного изложения результатов той или иной работы; общая 

информационная культура. 

2. Контрольно-оценочные средства - дидактические материалы для 

взаимоконтроля результатов изучения раздела, темы, курса. Как правило, это 

компьютерные программы, содержащие типовые задачи для тренинга. Обычно 

программы генерируют множество однотипных задач, составленных с учетом 

доминирующего канала восприятия информации и ответы студента при работе с 

такими программами автоматически комментируются. Большой популярностью 

у студентов пользуются «нулевые» варианты всех видов текстов для подготовки 

к очередному аудиторному тестированию, так как предварительная работа в 

режиме тренинга существенно повышает результативность контрольных 

мероприятий, на которых предлагаются задачи различных уровней сложности и 

глубины внутренних связей с различными разделами курса и другими 

дисциплинами. 

3. Электронный практикум по математике - набор файлов, разработанных в 

том или ином современном пакете прикладных математических программ, 

например программа Mathcad, представляющих примеры решения 

традиционных и нетрадиционных математических задач практически без 

программирования и задачи для самостоятельного решения. Особенности 

современных инструментальных систем предоставляют пользователю огромный 

выбор возможностей по работе с информацией: численные и аналитические 

вычисления, импорт и экспорт аудио- и видеоинформации, графическая 

визуализация результатов, анимация. Документы электронного практикума по 

математике используются в качестве справочника и отправной точки для 

исследовательской работы; играют существенную роль для продолжения 

образования с усиленной долей, позволяют дифференцировать обучение, 

предоставляя студентам с повышенными интеллектуальными возможностями 

исходный материал для индивидуального саморазвития. [3] 

Каждый студент получает индивидуальные задания с учетом 

репрезентативной системы восприятия и переработки информации на 

соответствующие темы для реализации этих заданий. 

Ниже предложены индивидуальные творческие задания по теме 

«Производная и ее применения». 

Аудиалам (преподавателю необходимо прочитывать задание вслух или дать 

задание с помощью аудио записей). 

Найти производную функции 𝑦,заданной уравнением𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑙𝑛𝑦 = 2, и 

вычислить ее значение в точке (2; 1). 

Визуалам можно предложить разработку презентаций по теме. 
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Кинестетикам предлагается работа с графиком по теме. 

График функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) есть полуокружность. Используя 

геометрический смысл производной, найти значения производной 𝑓´(𝑥) в точках 

А, В, С, D, Е, делящих полуокружность на четыре равные части. [4] 

Дигиталам - задания повышенной сложности и нестандартные методы 

решений задач, т.к. у них восприятие информации происходит через логическое 

осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. 

Найти производную от функции, заданной неявно 3𝑥4𝑦5 + 𝑒7𝑥−4𝑦 = 4𝑥5 +
2𝑦4 . [5] 

Таким образом, эффективному обучению курса «Математики в экономике» 

по технологии нейролингвистического программирования во многом 

способствует решение задач с практическим содержанием. С применением 

технологии нейролингвистического программирования потребность в 

использовании практических материалов при обучении студентов – экономистов 

математике диктуется тем, что в познавательной деятельности студента имеет 

место тесная связь логических процессов мышления и явственных восприятий. 

Эффективность технологии нейролингвистического программирования 

заключается в том, что творческий характер заданий и всей деятельности сам по 

себе является мощным стимулом к познанию. Пробудить творческий интерес, и 

активную коллективную деятельность и позволяет технология 

нейролингвистического программирования. 
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ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТАТЫН БОЛАШАҚ МАТЕМАТИКА 

ПӘНІ МҰҒАЛІМІН ДАЙЫНДАУДЫҢ МОДЕЛІ 

 

Қазіргі жағдайда білім беру жүйесінің стратегиялық міндеттерінің бірі - 

мұғалімнің дарынды балалармен жұмыс істеуге дайындығын қалыптастыру. 

Әлеуметтік тапсырыс бар болғанымен педагогикалық жоғары оқу орындарын 

дарынды балаларға арналған мұғалім дайындауға қатысты мәселелерді шешуге 

талпындыратын жағдайлар жасалмаған. Мектептерде дарынды балалармен 

жұмыс істеу үшін сағаттар бөлінбеген, қаржылық жағдай, құралдар және жеке, 

топтық жұмыс жағдайы қарастырылмаған. Дарынды балалармен көпшілігінде 

жалпы білім беретін орта мектептерге даярланған мұғалім жұмыс істейді. 

Мұндай мұғалім тақырыпты жан-жақты зерттеу сабақтарында жұмыс істей ала 

бермейді. Мектептерде оқу әлеуеті жүйесіз пайдаланылады деуге болады, үздік 

мұғалімдер жиі әлсіз оқушылармен жұмыс істейді. 

Мұғалім жұмыс істейтін дарынды балалардың психологиялық 

сипаттамалары мен мұғалімнің әртүрлі деңгейдегі оқуға қабілеті бар және 

әртүрлі қабілеттері бар балалармен жұмыс істеуге дайындығына қосымша 

талаптар қояды. 

Көптеген педагогтар мен психологтар зерттеулері мұғалімнің кәсіби 

қызметіне дайындығын қалыптастыру мәселесіне бағытталған. Соның ішінде 

бірнеше бағыттарды атап көрсетуге болады: кәсіптік ортада тұлғаны 

қалыптастыру (О.А.Абдуллина, А.В.Мудрик, А.В.Петровский, В.А.Сластенин, 

Н.Ф. Талызина, А.И.Щербаков және т.б.), қазіргі заманғы маманды даярлау үшін 

нәтижелі педагогикалық үлгілер мен технологияларды дамыту (В.П Беспалько, 

М.В.Кларин, В.М. Монахов, В.Ю. Питюков, Г.К. Селевко, Д.В. Чернилевский, 

О.К.Филатов, М.А. Чошанов және т.б.), кәсіби және жеке шыңдалу үшін жағдай 

жасау (Е.Е.Вахромова, А.А.Вербицкий, А.А. Деркач, Н.В.Кузьмина, Н.В. 

Кухарев, А.К. Маркова және т.б.) [1]. 

Психологиялық сөздікте адамның кәсіптік қызметке дайындығының келесі 

анықтамасы ұсынылады: «Кәсіби қызметке, психикалық жағдайға, адамның 

бастамашылығын белсендіруге, соның ішінде адамның өз мақсаттарын түсінуге, 

қолданыстағы жағдайларды бағалауға дайындығы. Ең ықтимал әрекет 

режимдерін анықтау; нәтижеге жету ықтималдығының мотивациялық, 
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интеллектуалды күштерін болжау, күштерді жұмылдыру, мақсаттарға қол 

жеткізудегі өзін-өзі сендіру» [2]. 

А.А. Сластенин, И.А.Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шияновтың айтуынша, 

кәсіби педагогикалық даярлық құрамында психологиялық, психофизиологиялық 

және физикалық дайындық, сонымен қатар кәсібилік негізі ретінде ғылыми-

теориялық және практикалық дайындығы айқындалады. 

Дарынды оқушылармен жұмыс жасайтын мұғалімнің негізгі 

құзыреттіліктерінің бірі - абнотизм. Абноталылық - мұғалімнің шығармашылық 

әлеуетін өзектендіру мен жүзеге асыру барысында шығармашылыққа деген 

қабілетті, дарынды оқушыны байқай білу және қажетті психологиялық-

педагогикалық қолдауды қамтамасыз ету, қабілеттілігін сабырлы қабылдау, 

түсіну және жаңашыл оқушыны түсіну қабілеті [3]. 

Дарынды оқушылармен жұмыс істейтін мұғалімдерді даярлау, дарынды 

оқушының психологиясының ерекшеліктері туралы теориялық білімдерін 

арттыруға, сондай-ақ оқыту мен тәрбиелеу процесінің тиімділігін қамтамасыз 

ету үшін қажетті кәсіби маңызды қасиеттерді дамытуға бағытталуы керек деп 

есептейміз. Бұл мұғалімдердің кәсібилігін, жалпы және психологиялық-

педагогикалық мәдениетін жетілдіруге көп ықпал етеді. 

Қазіргі таңда дарынды оқушылармен жұмыс істеу үшін болашақ математика 

мұғалімін даярлау мәселесін ғылыми және практикалық шешу үшін кейбір 

алғышарттар әзірленген: 

- әлеуметтік (нәтижелі педагогикалық қызмет үшін кәсіби маңызды 

қасиеттер жиынтығы бар мұғалімнің қоғамға және білім беру жүйесіне 

қажеттілігі); 

- теориялық (психология және педагогикада шығармашыл педагогты 

дамыту мәселесі өзекті ); 

- практикалық (дарынды балалармен жұмыс бағдарламаларында, дарынды 

балалармен жұмыс істейтін мұғалімдердің кәсіби қасиеттерін диагностикалау 

жүйесі қарастырылған). 

Соңғы жылдары отандық психологиялық-педагогикалық ғылымда болашақ 

мұғалімнің дарынды балалармен және жасөспірімдермен жұмыс істеуге кәсіби 

дайындығын қалыптастыру мәселесі болып табылады. Жоғары және жалпы білім 

беру мекемелерінде дарынды балалармен жұмыс істеу үшін мұғалімді дайындау 

мәселесі бойынша заманауи ғылыми, тәжірибелік және әдістемелік 

әзірлемелердің айтарлықтай көлемі жинақталған. Дегенмен, жоғарыда аталған 

зерттеулердің теориялық және практикалық маңыздылығына қарамастан 

психология және педагогика ғылымы болашақ мұғалімдердің дарынды 

балалармен жұмыс істеуге дайындығын қалыптастыру мәселесін шешу үшін 

жеткілікті қамтитын материал жинаған жоқ. 

Дарынды балалармен жұмыс істеу үшін болашақ мұғалімдерді даярлау 

мәселесінің шешілмеген сұрақтары бар. Олардың ішінде: ғылымдағы 

дарындылық құбылысын түсінуге бірыңғай көзқарастың жоқтығы; дарынды 

балалармен жұмыс істейтін мұғалімнің жеке тұлғаға арналған бірыңғай 

талаптардың жоқтығы; теориялық білімді қалыптастыру бағытында 
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мұғалімдерді даярлау жүйесінің жетіспеушілігі; дарынды балалармен табысты 

ынтымақтастықты қамтамасыз ететін тиісті практикалық дағдыларды дамыту 

тәжірибесінің жоқтығы. 

Мектеп тәжірибесінде оқушылардың жекелей дамуына бағытталған 

педагогикалық қызметтің жаңа түрі біртіндеп қалыптасуда, бірақ әсіресе 

дарынды балаларға қажетті жеке балаға бағытталған оқыту негізінде, іргелі 

өзгерістер үнемі барлық мұғалімдер тарапынан жүзеге асырылмайды. Егер 

дарынды балалармен жұмыс жасауға бейімделген мұғалімді алғымыз келсе, біз 

оның кәсіби құзыреттілігін дамытуды және кәсіби және жеке қасиеттерін 

қалыптастыруды қамтамасыз етуге тиіспіз. 

Кәсібилілік пен мұғалім тұлғасы дарынды оқушының қабілеттерін ашуда 

маңызды рөл атқарады. В.М. Экземплярский айқын көрсеткендей «Мұғалімнің 

тұлғасы кез-келген білімнің басты факторы болып табылады. Дарынды 

балаларға арналған мұғалімнің жағдайы да солай. Мұғалімнің жұмысындағы 

табыстың ең маңызды факторы - бұл өзім туралы, басқа адамдар туралы және 

олардың жұмысының мақсаттары мен міндеттері туралы идеялардың маңызы 

зор екеніне көзқарастар мен сенімдер жүйесі. Бұл компоненттер жеке 

тұлғааралық қарым-қатынаста үнемі көрінеді» [4]. 

Арнайы дайындықтан өтпеген мұғалімдер көбінесе дарынды балаларды 

анықтай алмайды, олардың мінездемелерін білмейді, олардың проблемаларына 

бей-жай қарайды, ал кейде дарынды балалар мұғалімнің беделіне белгілі бір 

қауіп төндіреді деп санайды. Әдетте мұндай педагогтар дарынды балаларға 

арналған тапсырмаларды сапалы түрде өзгерту емес, олардың тапсырмаларын 

сандық түрде арттыру әдісін пайдаланады. 

Дарынды балаларды оқыту саласындағы көптеген шетелдік ғалымдар мен 

мамандар дарынды балалармен жұмыс істеу үшін мұғалімдердің 

мамандандырылған практикалық дайындықтарын жетілдіру қажет деп есептейді 

және мұғалімнің арнайы дайындығының негізгі элементі, дарынды балалар, 

жалпы білім алушылар тобына кіретін сыныпта машықтану. 

Осылайша, мұғалімнің педагогикалық қызметтегі дарынды балалармен 

жұмыс істеу дайындығын қалыптастыру жоғары оқу орынынан бастау алып 

педагогикалық қызмет барысында жалғасын табатын ұзақ процестің нәтижесі 

болып табылады. Өз бойында дарынды балалармен жұмыс істеудегі жеке және 

кәсіби даярлықтың барлық элементтерін біріктірген мұғалім ғана балаға өзін-өзі 

дамытуға және ересек өмірде өз орнын табуға көмектесе алады [5].  

Жоғарыда айтылғандарға сүйенсек, мұғалімнің дарынды оқушылармен 

өзара әрекеттесуіне дайындығы теориялық, практикалық және тұлғалық 

компоненттердің жиынтығы болып табылады. 

Дарынды балалармен жұмыс істейтін болашақ математика пәні мұғалімінің 

моделін ұсынамыз. 

Теориялық компонент 

- дарындылықты түсіну тәсілдерінің тарихы; 

- дарындылық тұжырымдамасы; 

- дарындылықты болжау мәселелері; 
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- дарынды мүгедектерді дамыту ерекшеліктері; 

- дарындылықтың жас ерекшеліктері; 

- дарынды балаларды диагностикалау әдістері; 

- дарынды оқушыларға арналған білім беру бағдарламаларының мазмұнын 

таңдау кезінде ескерілетін психологиялық және педагогикалық аспектілер; 

- дарындыларды оқытуды ұйымдастыру формалары; 

- дарынды оқушылармен жұмыс істейтін мұғалімдерге қойылатын талаптар; 

- әр түрлі елдердегі дарынды оқушылармен жұмыс істеу тәжірибесі; 

- дарынды оқушылардың ата-аналарымен өзара әрекеттесудің тиімді 

шарттары.  

Біз білім беру жүйесінде студенттердің оқу процесін жүзеге асыру үшін 

жақсы жағдай жасап қана қоймай, сонымен қатар мемлекеттік және жергілікті 

деңгейде болашақ мұғалімдердің педагогикалық дағдылары мен шығармашылық 

қабілеттерін ынталандыратын резервтерді іздестіру қажет деп есептейміз. 

Мысалы, студенттер арасынан дарынды балалармен жұмыс істеу үшін таңдауды, 

олардың дарынды балалармен жұмыс істеу қабілетін ашуға жағдай жасауды 

ұйымдастыру. Бұл студенттерге жалпы дайындық жеткіліксіз, олардың 

дайындығын жетілдіру мақсатымен мамандықтың оқу жоспарына таңдау 

курстарын енгізген дұрыс деп санаймыз, атап айтсақ «Оқуға әртүрлі қабілеттері 

бар балаларға математиканы оқыту», «Математикадан олимпиада есептерін 

шешуді үйрету әдістемесі» және «Математикадан логикалық есептерді шешуді 

үйрету әдістемесі». Сонымен бірге, дарынды балалармен жұмыс істейтін 

мұғалімдерді даярлауда педагогикалық іс-тәжірибенің де маңызы зор. 

Сонымен, дарынды балаларды дамыту, оқыту және тәрбиелеу әлеуметтік 

маңызды педагогикалық тапсырма болып табылады. Дарынды балаларға 

арналған педагогикалық іс-шара, балалардың дарындылығына қатысты барлық 

мәселелерді шешу үшін мектептерде жұмыс істейтін мұғалімдер мен болашақ 

мұғалімдердің терең, дифференциалды дайындығымен табысты болуы мүмкін. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ СРАВНЕНИЙ 

 

В современном мире развитых информационных технологий все большую 

значимость приобретают вычисления, совершаемые с максимально высокой 

скоростью и достоверностью. Подход, основанный на применении 

традиционной арифметики, приводит к возникновению сложностей, связанных 

с позиционной природой чисел. Многочисленные исследования раскрывают 

возможности применения непозиционных систем счисления таких, как система 

остаточных классов, в области повышения эффективности обработки данных. В 

основе новой модулярной арифметики лежит теория сравнений. 

Новая эпоха в истории теории чисел началась с выходом «Арифметических 

исследований» (1801) К. Гаусса. Уже с 1795, т. е. с восемнадцатилетнего 

возраста, Гаусс занялся арифметическими исследованиями. Не зная еще работ 

своих предшественников, он тогда же пошел своими собственными путями. 

Поэтому сообщаемые им в первых главах «Исследований» результаты были в 

основном уже известны, но зато методы, созданные великим гением, оказались 

абсолютно новыми и в высшей степени важными для последующего развития 

теории чисел. Важнейшим орудием Гаусса, созданным им для обоснования его 

арифметической теории, было понятие сравнения. Хотя по существу это понятие 

имелось в математической литературе уже давно, но лишь Гаусс сумел оценить 

все его значение и сделать его общеприменимым благодаря введению 

подходящего обозначения, с помощью которого можно было производить 

вычисления. Место уравнений заняли теперь сравнения; так, например, 

сравнение  bax mod1  представляет неопределенное уравнение 1 byax . 

Гаусс различал алгебраические и трансцендентные сравнения, а первые 

классифицировал еще по их степеням [1]. 

Определение 1. Целые числа a и b называются сравнимыми по модулю m, 

если они удовлетворяют одному из условий: 

1) a и b имееют одинаковые остатки от деления на m; 

2) a b  делится на m, т.е. a b mq   для подходящего целого q; 

3) a b mq   для некоторого целого q. 

и пишут 
 moda b m

. Данное соотношение между целыми числами называют 

сравнением по модулю m [2]. 

Например, 
     8 5 mod3 , 12 2 mod5 , 21 31 mod5  

 

Арифметические приложения теории сравнений, в частности признаки 

делимости, недостаточно полно изложены в действующих школьных учебниках 

математики, а задачи по этой теме предлагаются как на олимпиадах, так и на 

вступительных экзаменах в вузы.  
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Определение 2. Арифметические приложения теории сравнений - это 

область науки, включающая в себя такие понятии из основ арифметики, как: 

-деление с остатком; 

-целочисленное вычисление; 

-отыскание остатков от деления некоторого числа на заданное число;  

-понятие об алгебраических и трансцендентных числах; 

-установление признаков делимости чисел. 

Рассмотрим применение теории сравнений к вопросу об установлении 

признаков делимости. 

Попытаемся получить признак делимости на 11. Для этого заметим, что 

 11mod110   
Возводя это сравнение в квадрат, куб и т. д., получим: 

 11mod1102   
 11mod1103   
 11mod1104   

  11mod1105   и т. д. 

Следовательно, 

 ;11mod105 aa    ;11mod104 bb   
 ;11mod103 cc    ;11mod102 dd   
 ;11mod10 ee    .11modff   

Складывая почленно все эти сравнения, получаем: 

    .11modecafdbfedcbaabcdef   
Мы доказали, что натуральное число имеет тот же остаток от деления на 11, 

что и разность между суммой цифр этого числа, стоящих на нечетных местах 

(считая справа), и суммой цифр, стоящих на четных местах. Отсюда вытекает 

признак делимости на 11: для того чтобы число делилось на 11, необходимо и 

достаточно, чтобы разность между суммой его цифр, стоящих на нечетных 

местах, и суммой цифр, стоящих на четных местах, делилась на 11. 

Например,  

     ,11mod2725934542379        ,11mod09113661391   
значит, первое число не делится на 11 (оно дает остаток 2 при делении на 11), а 

второе делится на 11. 

Таким же способом можно получить признак делимости на 7. 

Мы имеем: 

 ;7mod310   ;7mod2310102   
 ;7mod1210103      ;7mod3110104   

   ;7mod2310105     .7mod1210106   

Так как  7mod1106  , то дальше все будет повторяться. В результате мы 

получаем следующие две строки чисел, причем под каждой степенью десяти 

подписано число, сравнимое с ней по модулю 7 (т. е. дающее тот же остаток при 

делении на 7): 
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13213213213213

110101010101010101010101010 2345678910111213





 

Отсюда мы получаем (взяв для примера шестизначное число abcdef ): 

       .7mod32132

1010101010 2345

fedcba

fedcbaabcdef





 
В результате мы получаем следующее правило: чтобы узнать остаток от 

деления натурального числа на 7, нужно справа налево подписать под цифрами 

этого числа коэффициенты: 

,1,3,2,1,3,2,1,3,2,1   
затем умножить каждую цифру на стоящий под ней коэффициент и 

полученные произведения сложить; найденная сумма будет иметь тот же 

остаток от деления на 7, что и взятое число [3]. 

Возьмем для примера число 4136. Действуя, как указано в правиле, мы 

находим: 

  .136924

6,9,2,4

1,3,2,1

6314







 

Таким образом,  .7mod6134136   

Еще один пример: возьмем число 2165468 . 

      7634612108

6,3,4,6,12,10,8

1,3,2,1,3,2,1

6126458







 

Таким образом,  7mod078546216  , т.е. число 2165468  делится на 7. 

Заметим еще, что иногда признак делимости можно получить проще. Пусть, 

например, нужно определить, делится ли некоторое число на 15. Конечно, 

можно, как указано выше, найти коэффициенты, подписать их и составить сумму 

произведений цифр на эти коэффициенты. Но можно поступить проще. Ведь 

если число делится на 15, то оно делится на 3 и на 5. Наоборот, если число 

делится на 3 и на 5 оно делится на 15. Значит, для того чтобы число делилось на 

15, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 5 и на 3, т.е. чтобы оно 

оканчивалось нулем или пятеркой и, кроме того, сумма его цифр делилась на 3. 

Аналогично, для того чтобы число делилось на 6, необходимо и достаточно, 

чтобы оно делилось на 2 и на 3, т.е. чтобы его последняя цифра была четной и, 

кроме того, сумма его цифр делилась на 3. Таким же способом можно получить 

признаки делимости на 18, 45 и другие числа. 

Задачи, относящиеся к арифметическим приложениям теории сравнений 

имеют значительный образовательный и развивающий потенциал, к тому же, 

являются неотъемлемой частью предметной подготовки учащихся, для которых 
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они доступны начиная с 6-го по 11 классы. Например, задачи на признаки 

делимость и нахождения остатка от больших чисел могут быть использованы как 

средство развития логического и математического мышления. На отыскание 

остатков от деления некоторого числа на заданное число рассмотрим 

следующую задачу: 

Пример 1. Найти остаток при делении 
43241231 1412   на 13. 

Решение: Заметим, что  

   13mod1112
12311231   и  13mod1114 43244324  ,  

тогда  ,13mod01)1(1412 43241231    

то есть остаток от деления 
43241231 1412   на 13 равен 0. 

Большинство из них не решаются по известным алгоритмам и требуют 

рассуждения. К примеру, их решение может, включает выдвижение гипотез и их 

проверку, применение аналитико-синтетических поисковых схем. Допустим, для 

решения задачи: «Найдите все натуральные числа n такие, что для любых 

взаимно простых делителей а и b числа n число a + b – 1также является делителем 

числа n» необходимо выдвинуть гипотезу: «решением будут число 12 и 

натуральные числа n, являющиеся степенью простого числа» и доказать ее 

методом от противного. 

Кроме этого, решение задач теории сравнений предполагает хорошее 

владение формальным математическим языком. Во время решения таких задач 

требуется постоянное перекодирование информации с математического на 

естественный язык и обратно. 

Задачи на делимость могут быть использованы для организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Например, в качестве такого 

исследования можно предложить найти и обосновать признаки делимости на 7, 

11, 13 и т.д. или же решить задачи типа: 

Пример 2. Доказать, что 7555222 222555    

Решение: Представим данное выражение в виде:  
555 222555 222222 555 222 555    

 Заметим что, 2797555   т.е.  7mod2555 ;  

 2327222   т.е.  7mod2222  ; 
555 222 555 222 555 222 555 222 555 222222 555 ( 2) 2 ( 2) 2 2 2 2 2 1 1 0               

очевидно, что k3555  поэтому 11822 3555  kkk
,  

также, что k3222  поэтом 11822 3222  ttt
. 

Таким образом, число 
555 222222 555  делится на 7. 

Одной из особенностей предпрофильного и профильного обучения в 12 

летней школе является возможность разнообразных комбинаций учебных 

предметов. Эта система должна включать в себя следующие типы учебных 

предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные. 

Назначение элективных курсов по выбору заключается в том, чтобы 

сформировать или закрепить интерес учащегося к тому или иному предмету, 
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который станет ядром будущего профиля обучения, дать ему возможность 

глубже познакомиться с различными областями знаний, расширить его кругозор, 

приобрести или совершенствовать метапредметные умения и навыки.  

Исходя из вышесказанного, нами была разработана программа элективного 

курса «Арифметические приложения теории сравнений». В рамках элективного 

курса, который рассчитан на учащихся 8-9 классов, особое внимание уделяется 

использованию знаний, связанных с вопросами делимости натуральных чисел, 

отыскание остатков от деления некоторого числа на заданное число, понятие об 

алгебраических и трансцендентных числах. При подробном знакомстве с 

арифметическими приложениями теории сравнений учащиеся будут свободно 

себя чувствовать при решении олимпиадных задач. Обучение на курсе 

предоставляет учащимся опыт работы на уровне повышенных требований, что 

способствует развитию их учебной мотивации; поможет учащимся через 

успешную практику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. Освоение содержания курса, обеспечит учащимся углубление 

теоретических знаний по математике и практических навыков по решению задач, 

которые остались в свое время вне поля зрения, поскольку в момент изучения 

соответствующего программного материала на решение подобных задач не 

уделялось достаточно времени и внимания. Углубление реализуется на базе 

обучения методам и приемам решения математических задач, связанных с 

целыми числами.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Безопасность дорожного движения проблема глобальная. Научно-

технический прогресс в области автомобилестроения, постоянное увеличение 

парка автомашин привели к резкому увеличению числа происшествий, тяжесть 

последствий которых постоянно возрастает.  

К наиболее типичным нарушениям правил безопасности применительно к 

противоправному поведению водителя относятся: превышение скорости, 
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нарушение правил обгона, маневрирование и рядность; выезд на левую сторону 

дороги; нарушение правил проезда перекрестков; неосторожный проезд мимо 

остановок общественного транспорта; несоблюдение дистанции; нарушение 

правил перевозки людей; ослепление светом фар; нарушение правил движения 

по железнодорожным переездам; управление транспортом с неисправностями, 

угрожающими безопасности движения [1; c. 257]. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб [2]. 

Проблема предупреждения автотранспортных преступлений стала 

особенно острой в последние годы в связи с постоянным ростом их числа и 

увеличением тяжести последствий [3]. 

Согласно ст. 1 Закона РК от 21 сентября 1994 года №156 «О транспорте в 

Республике Казахстан» транспорт Республики Казахстан – это 

зарегистрированный на ее территории железнодорожный, автомобильный, 

морской, внутренний водный, воздушный, городской электрический, в том числе 

метрополитен, а также находящийся на территории Республики Казахстан 

магистральный трубопроводный транспорт. 

Эксплуатация транспорта любого из названных видов всегда связана с 

повышенной опасностью: 

а) для лиц, пользующихся транспортом; 

б) для лиц, им управляющих, или обслуживающих управление; 

в) для лиц, находящихся в зоне движения; 

г) для имущества транспортных предприятий и организаций, перевозимого 

имущества, иного имущества (движимого и недвижимого), находящегося в зоне 

движения. В принципе, составы транспортных уголовных правонарушений 

могли бы характеризоваться с применением только термина «эксплуатация». 

Действительно, транспортная сеть страны оправдывает свое социальное 

значение, только если обеспечивается ее эксплуатация путем движения 

транспортных средств и надежно защищается безопасность людей и имущества 

в сфере движения. 

Как справедливо подчеркивают специалисты «каждый водитель, садясь за 

руль автотранспортного средства, должен осознавать возложенную на него 

большую ответственность и понимать, что несоблюдение правил дорожного 

движения ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного 

движения» [4; c. 282-284]. 

Под «предупреждением преступности», в общем виде, следует понимать 

многоуровневую систему мер и осуществляющих их субъектов, направленную 

на: 1) выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин 

преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий; 2) 

выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или в 

определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих 

совершение преступлений; 3) выявление в структуре населения групп 



386 
 

повышенного криминального риска и снижение этого риска; 4) выявление лиц, 

поведение которых указывает на реальную возможность совершения 

преступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего 

воздействия, а в случае необходимости – и на их ближайшее окружение. По 

уровню обычно выделяются общесоциальные и специально-криминологические 

меры предупреждения преступности (ее видов и отдельных преступлений). 

Предупреждение дорожно-транспортных преступлений выступает в качестве 

составной части предупреждения происшествий в целом и имеет 

непосредственную связь с профилактикой административно-наказуемых 

проступков. При этом грань между преступлением и происшествием, а также 

между преступлением и проступком в сфере дорожного движения весьма 

подвижна. Предупреждение таких преступлений на индивидуальном уровне 

(индивидуальное предупреждение) – это воздействие на криминогенные 

факторы, способные вызвать совершение данных преступлений конкретным 

лицом. Таким образом, на индивидуальном уровне профилактическая 

деятельность осуществляется уже непосредственно в отношении лиц, 

совершивших транспортные преступления либо предрасположенных к их 

совершению. Большую роль в сфере предупреждения дорожно-транспортных 

преступлений играет формирование менталитета водителей в духе 

неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, гражданской 

сознательности, повышение уровня правосознания, поскольку оно неразрывно 

связано с ответственностью и дисциплинированностью. В ряду мер 

предупреждения должны быть разработаны и организационные меры: 

государственное финансирование ремонта дорожных покрытий, разработка и 

установка технических средств, направленных на снижение дорожно-

транспортных происшествий в местах наибольшей их вероятности: 

информационных табло, барьерных средств возле детских учреждений в местах 

наиболее частого нарушения правил дорожного движения. Свой вклад в 

предупреждение дорожно-транспортных преступлений, как представляется, 

должны вносить правоохранительные органы, реализуя возложенные на них 

законом функции [5]. 

Особенности предупреждения рассматриваемых преступлений связаны с 

необходимостью воздействия на все элементы системы «человек - автомобиль - 

дорога», на всех участников дорожного движения. Следовательно, наряду и во 

взаимосвязи с мерами, направленными на соблюдение водителями норм 

безопасности (подбор кадров, учеба, воспитание, контроль), нужны меры, 

обеспечивающие безопасное поведение других участников движения, а равно 

меры, предупреждающие и устраняющие условия аварийных ситуаций, 

возникающих из за плохого состояния дорог и транспортных средств. 

Общесоциальные меры предупреждения связаны с реализацией программ 

социального и экономического развития в области автомобилестроения, 

дорожного строительства, с работой среди участников транспортного движения, 

разъясняющей общественное значение норм безопасности и формирующей 

навыки дисциплинированного поведения, исходящего из осознания интересов 
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общества. В настоящее время в стране последовательно совершенствуется 

конструкция автомобилей, предусматриваются лучшие условия работы 

водителей, разрабатываются технические средства, ограничивающие 

возможность тяжких последствий при аварии (ремни безопасности, неранящие 

стекла, вдавливающееся рулевое управление). Важнейшее направление 

общесоциального предупреждения - обеспечение надлежащей подготовки и 

повышения квалификации водителей. 

Специальные меры предупреждения автотранспортных преступлений 

включают контроль за соблюдением правил безопасности движения; выявление 

и устранение конкретных обстоятельств, способствующих возникновению 

аварийной обстановки (улучшение состояния дорог, транспортных средств, 

квалификации водителей); выявление и устранение причин и условий 

конкретных преступлений; предупреждение рецидива; воспитательная работа с 

водителями, техническим обслуживающим персоналом, населением (в том числе 

с особо виктимным контингентом - несовершеннолетними) [3]. 

На сегодняшний день введены автоматические средства слежения или 

контроля, которые широко применяются в странах развитой автомобилизации. 

Они используются для фиксации различных типов нарушений ПДД: 

несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофорам 

выезд на полосу встречного движения, нарушение правил парковки и пр. Новые 

технологии позволяют автоматизировать все последующие этапы процесса 

правоприменения средств фото-, видеофиксации: идентификацию ТС и его 

владельца, определение вида нарушения, принятие решения о мере наказания, 

выпуск постановления и контроль за выполнением наказания. Это позволят 

многократно увеличить производительность технических средств, существенно 

снизить расходы на контроль и правоприменение в части соблюдения ПДД, а 

главное – контролировать соблюдение ПДД на большом участке автодорог. 

Именно возможность контролировать соблюдение ПДД является ключевым 

условием достижения высоких стандартов БДД. В Казахстане именно 

автоматизация контроля соблюдения ПДД привела к резкому сокращению 

количества ДТП с особо тяжкими последствиями. 

В качестве эффективного превентивного средства борьбы с ДТП 

зарекомендовали себя тахографы. Данные приборы отслеживают различные 

параметры автомобиля на протяжении маршрута движения. Тахографы 

фиксируют скорость, ускорение, использование фар, ремней безопасности и 

другие характеристики. Зная о том, что ТС оснащено тахографом, водитель 

изменяет манеру вождения. Согласно расчетам, использование тахографов ведет 

к уменьшению общего количества ДТП на 20%, в то время как количество ДТП 

с летальным исходом сокращается на 5,5%. 

Интеллектуальные средства контроля (ИСК) представляют собой 

инновационные технологические системы, с помощью которых ТС определяет 

предельно допустимую скорость на трассе. Получаемую информацию ИСК либо 

передает водителю, либо напрямую ограничивает максимальную скорость ТС. 
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ИСК тесно связаны с другими системами обеспечения безопасности 

движения ТС, которые предупреждают водителя ТС о приближении к участкам 

дороги повышенной опасности, состоянии поверхности дороги, погодных 

условиях, препятствиях и т.д. В англоязычной литературе в отношении таких 

систем используется аббревиатура ADAS (advanced driving assistance system) – 

продвинутые системы помощи водителю. 

Существует ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления безопасностью дорожно-транспортной системой: 

классификации сети автомобильных дорог на основе определения их 

главных функциональных особенностей; 

установления ограничений скоростного режима в соответствии с 

указанными функциональными особенностями дорог; 

улучшения проектирования и должного оборудования дорог в интересах их 

более полного использования. 

Эти подходы могут легко адаптироваться к условиям стран со средним и 

высоким уровнем автомобилизации. Исходя из этих основополагающих 

принципов, технологические принципы обеспечения надежности управления 

дорожным движением должны быть, нацелены на: недопущение такого 

использования автомобильных дорог, которое не соответствует функциям, для 

которых они спроектированы; регулирование автомобильного потока 

включающего в себя различные виды техники таким образом, чтобы разводить 

различных по характеристикам участников дорожного движения во избежание 

конфликтных ситуаций, за исключением участков с низкой скоростью движения; 

недопущение неясных для участников дорожного движения ситуаций 

относительно надлежащего предназначений той или иной дороги. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

преступные нарушения правил дорожного движения отличаются 

значительной распространенностью и повышенной общественной опасностью. 

Успешное расследование дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

совершенствование деятельности органов предварительного следствия во 

многом зависят от четкого представления о наиболее типичных условиях и 

обстоятельствах, при которых чаще всего имеют место нарушения правил 

безопасности дорожного движения. Большую помощь здесь может оказать 

криминалистическая характеристика ДТП, явившихся следствием преступных 

нарушений правил безопасности [6]. 

В качестве рекомендации по дополнительным мерам предупреждения 

дорожно-транспортной аварийности в дорожном движении можно предложить 

следующие: уделить особое внимание повышению профессиональных навыков 

молодых водителей в рамках автомобильных школ и образовательных 

семинаров, конференций, поскольку отсутствие опыта вождения у молодых 

водителей подчас становится фактором возникновения дорожно-транспортных 

происшествий [7]. 

Немалый вклад в предупреждение дорожно-транспортных происшествий 

вносит своевременное и квалифицированное расследование преступлений и 
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происшествий. Помимо общей профилактической направленности, деятельность 

следственных органов имеет и конкретную направленность, связанную с 

процессуальной обязанностью выявлять причины и условия, способствующие 

дорожно-транспортным происшествиям, и вносить представления по 

конкретным уголовным делам [1; c. 257]. 
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ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР, ШЕШУ ӘДІСТЕРІ 

 

Мақалада біз функционалдық теңдеулерді шешу туралы кейбір мәселелерді 

қарастырамыз, яғни белгісіз аргумент х- ті емес, қандайда бір қатынастан белгісіз 

функцияны іздейміз. 

Сонымен, белгісізі бір функция болып келген теңдеулер тобының жалпы 

түрі функционалдық теңдеулер (ФТ) деп аталады. Дифференциалдық, 

интегралдық, интегро- дифференциалдық, ақырлы айырымдық теңдеулер осы 

ФТ түріне жатады. 

https://e-koncept.ru/2015/95554.htm
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQi1JQmxHZFZybVRQdnBkN3h0TE9jbmpBVzRJVnBSTUpMOTBBZmFldy1mWHF0bnBRamVMVzl3Y3VyNGVwdktMTmdHMEhrQTVGUnk4NjdJdi1Td1JnWjR1Y2NHck01SUkwMW9WTlFWUXE1MTZqNEZYbmlNUW5Icllvd3lMMGZvVjdxbmRROFdyVVNnenRYOWwxSGlIakRRX1d4bVJtR3ZSX3R6M3h0d2NpX2h6eV8tb3doMWNlQVE&b64e=2&sign=4baff5e955f49df82b845526cdbb6c53&keyno=17
http://www.articlekz.com/article/7505
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ФТ математикалық анализдің көне салаларының бірі болғанымен, аз 

зерттелген бөлімі болып табылады. Олар әдетте белгілі және белгісіз 

функциялардың өзара күрделі функция жасау амалдары арқылы пайда болған 

байланысты айтады. Сонымен бірге ФТ-ны кейбір функциялар түрінің алдын- 

ала берілген қасиеттерінің сипаттамасы ретінде қарастыруға болады. Солардың 

ішіндегі ең қарапайымдарының бірі: 𝑓(𝑥 + 𝑦) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦)- теңдеуі, оның 

үзіліссіз функциялар класындағы шешімі болып сызықтық 𝑓(𝑥) = 𝐶𝑥, ( 𝐶 −
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) функциясы табылады. 

Айта кетейік, үзілісті функциялар класында бұл теңдеудің басқа да 

шешімдері бар.  

Жоғарыдағы ФТ-мен қатар 𝑓(𝑥 + 𝑦) = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑓(𝑦), 𝑓(𝑥𝑦) = 𝑓(𝑥) +
+𝑓(𝑦), 𝑓(𝑥𝑦) = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑓(𝑦), 𝑓(𝑥 + 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 𝑦) = 2𝑓(𝑥) ∗ 𝑓(𝑦) теңдеулеріде 

сол топқа жатады. Олардың үзіліссіз шешімдері болып элементарлық 

𝑒𝑐𝑥, 𝑐𝑙𝑛𝑥 , 𝑥𝑎(𝑥 > 0), 𝑐𝑜𝑠𝑥 функциялары табылады. 

Көрсетілген ФТ шешімдерін сызықтық, көрсеткіштік, логарифмдік, 

дәрежелік, тригонометриялық функциялардың баламалы анықтамасы ретінде де 

алуға болады.  

ФТ шешу дегеніміз оның шешімінің бар-жоғын анықтау, бар болса, оларды 

табу. Көп жағдайларды қарапайым деген ФТ шешудің өзі күрделі әдістерді 

қолдануды талап етеді. Айта кету керек, ФТ-лерде басқа математикалық 

теорияларға қарағанда жалпы шешімдерін табу әдістері аз. Осының барлығы ФТ 

зерттеу, шешу барысында қиындықтар кездесетінін білдіреді.  

Функционалдық теңдеулер классикалық математикалық анализбен бірге 

дүниеге келді десе де болады. XVIII ғ. ортасында параллелограмм мәселесі 

Даламбердің 𝑓(𝑥 + 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 𝑦) = 2𝑓(𝑥) ∗ 𝑓(𝑦) теңдеуін шешуге себепші 

болды. Бұл теңдеуді Коши XIX ғ. басында толық шешкен болатын. 

Жоғарыдағы ФТ Коши теңдеулері деп, ал шешудің әдістерін- Коши әдістері 

деп атайды.  

Тағы да тоқтала кетейік, үзілісті немесе өлшенбейтін функциялар класында 

басқа шешімдерінің бар болатыны белгілі. Негізгі элементарлық функцияларды 

мектеп курсынан белгілі анықтамалардан басқа эквивалентті тәсілмен де енгізуге 

болатынына тоқтала кетейік: атап айтқанда, дәрежелік қатардың қосындысы, 

шексіз көбейтінді, дифференциалдық, ФТ шешімдері немесе интеграл арқылы да 

анықтауға болады. 

Сөз соңында, біздің пайымдауымызша ФТ шешімдерін табу стандартты 

емес әдіспен шығарылатын есептерге жатқызуымыз заңды құбылыс деп 

ойлаймыз. Бірталай маңызды ФТ- ді дифференциалдық теңдеулерге келтіріп 

зерттеген Норвегия математигі Н.Абельдің сіңірген еңбегін арнайы атап өтуге 

болады. 

Енді әртүрлі ФТ шешу әдіс-тәсілдерін келтіреміз. 

1 мысал. 2 𝑓 (𝑥 + 2) +  𝑓 (4 − 𝑥)  =  2𝑥 +  5 қатынасын ∀𝑥 үшін 

қанағаттандыратын сызықтық 𝑦 = 𝑓(𝑥) функциясын табайық. 

 Шешуі: Сызықтық функцияның түрі 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 болғандықтан, есептің 

жауабын осы түрде іздейік, олай болса ∀х үшін 2 [𝑎(𝑥 + 2) + 𝑏] + [𝑎(4 − 𝑥) +
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+𝑏] = 2𝑥 + 5 теңдігін қанағаттандыратын 𝑎 ∧ 𝑏 сандары қандай? Ол үшін 𝑎𝑥 +
8𝑎 + 3𝑏 = 2𝑥 + 5 теңдігін шешуге келеміз, олай болса 𝑎 = 2, 8𝑎 + +3𝑏 =

 5 ∃, ал жалғыз шешімі болып 𝑎 = 2, 𝑏 = − 
11

3
 сандары ∃. Сонымен, іздеп 

отырған сызықтық функциямыз 𝑓(𝑥) = 2𝑥 −
11

3
 ∃, тексеріп,расында да берілген 

функционалдық теңдеуді қанағаттандыратынын көреміз. Басқа шешімі болуы 

мүмкін бе, сызықтық емес? 

Ол үшін берілген теңдеуде алдымен 𝑥-ті (𝑥 - 2) - ге ауыстырсақ:  

2𝑓(𝑥) + 𝑓(6 − 𝑥) = 2𝑥 + 1 ∀𝑥 ∃, содан кейін х-тің орнына (6-х) қойсақ 

2𝑓(6 − −𝑥) + 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 13 ∀𝑥 ∃. Осы екі теңдіктен 𝑓(𝑥) = 2𝑥 −
11

3
 аламыз. 

Функционалдық теңдеудің басқа шешімі болмайтынын көреміз. 

Жауабы: 𝑓(𝑥) = 2𝑥 −
11

3
 . 

2 мысал. 𝑓(𝑥 + 𝑦) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦) + 2𝑥𝑦теңдігін қанағаттандыратын барлық 

шексіз дифференциалданатын 𝑓(𝑥) функциясын табайық. 

Шешуі: Берілген теңдікті алдымен х, содан кейін у бойынша 

дифференциалдасақ, екі қатынасқа ие боламыз: 𝑓´(𝑥 + 𝑦) = 𝑓´(𝑥) + 2𝑦, 𝑓´(𝑥 +
+𝑦) = 𝑓´(𝑦) + 2𝑥. Сол жақтары бірдей болғандықтан ⇒ 𝑓´(𝑥) + 2𝑦 = 

=  𝑓´(𝑦)  +  2𝑥 ∨  𝑓´(𝑥) − 2𝑥 =  𝑓´(𝑦) − 2𝑦. Пайда болған теңдік ⇔
 ∃, егер екі бөлігіде бір ерікті тұрақты С − ға тең болса, яғни 𝑓´(𝑥) − 2𝑥 =
𝐶 ∨ 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝐶𝑥. Тексеру арқылы расында да осы функцияның берілген ФТ 

іздеп отырған шешімі болатынын көреміз.  

Жауабы: 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝐶𝑥, ∀𝐶 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
3 мысал. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅𝑓(𝑥 + 𝑦) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦) + 80𝑥𝑦 теңдігін қанағаттан -

дыратын функция үшін 𝑓 (
1

4
) = 2 ∃ ⇒ 𝑓 (

4

5
) =? 

Шешуі: Жоғарыдағы 2 мысалға ұқсас болғанымен, біз басқа әдісті қолданып 

шешілетін жолын келтірмекпіз. Берілген ФТ сыртқы түрі қысқаша көбейту 

формуласына (𝑥 + у)2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥𝑦 өте ұқсас екенін ескеріп, 𝑓0(𝑥) =
40𝑥2 оның шешімі болатынын көреміз.  

Енді жаңадан h(𝑥) = 𝑘𝑥 түріндегі сызықтық функция (жоғарыда айттық) 

қанағаттандыратыны белгілі. Сол себепті 𝑓(𝑥) = 40𝑥2 + 𝑘𝑥 берілген ФТ 

шешімі, ал 𝑓 (
1

4
) = 2 шарты коэффициент 𝑘-ны табуға мүмкіндік береді, 𝑘 = - 2⇒

𝑓(𝑥) == 40𝑥2 − 2𝑥. Дербес жағдайда 𝑓 (
4

5
) = 24.  

Жауабы: 𝑓 (
4

5
) = 24. 

4 мысал. Егер ∀ 𝑥 ∈ 𝑅 ⇒ 2𝑓(𝑥) + 𝑓(6 − 𝑥) = 2𝑥 + 3 ∃, ФТ шешімін қандай 

функция қанағаттандыратынын анықтайық.  

Шешуі: Теңдеудің 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3 сызықтық функция шешімі болатыны 

қарапайым тексеріледі. Мүмкін басқа да шешімі бар шығар, сызықтық 

болмайтын? Берілген ФТ-ны 𝐴 = 𝑓(𝑥) ∧ 𝐵 = 𝑓(𝑥 − 6) екі белгісізді кәдімгі 

теңдеу деп қарастырсақ (белгісіз х параметрдің рөлін атқарады), онда 2𝐴 + 𝐵 =
2𝑥 + 3. Енді екінші теңдеуді табайық. Ол үшін ФТ-да х-ті (6-х) –пен 

алмастырайық. (Шын мәнісінде ФТ ∀ 𝑥 үшін орынды ∃, 𝑥 − тің орнына ∀ сан ∨
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өрнекті қоя беруге болады). Сондықтан ∀ х ⇒ 2𝑓(6 − 𝑥) + 𝑓(𝑥 = −2𝑥 +
15, 𝐴 ∧ 𝐵 терминдері арқылы 2𝐵 + 𝐴 = −2𝑥 + 15 аламыз. Сонымен, 2𝐴 + 𝐵 =
2𝑥 + 3, 2𝐵 + 𝐴 = −2𝑥 + 15 ⇒Осы қарапайым жүйеден А = 𝑓(𝑥) = 2𝑥 −
3 ∃. тек қана осы сызықтық функция теңдеудің жалғыз шешімі болатынын 

көреміз.  

Жауабы: 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3, ∀𝑥 ∈ 𝑅. 

5 мысал. 𝑓(𝑥) + 𝑓 (
1

1−𝑥
) = 𝑥 (𝑥 ≠ 0, 𝑥 ≠ 1) (1) 

функционалдық теңдеуін қанағаттандыратын 𝑓(𝑥)функциясын табайық.  

Шешуі: Әдетте осындай есептердің шешімдерін табу функция 

аргументтерімен әртүрлі түрлендірулер жасау арқылы жүзеге асырылады. 

Мысал үшін 𝑥 =
1

1−𝑡
 (𝑡 ≠ 0, 𝑡 ≠ 1) десек, онда 

1

1−𝑥
= 1 −

1

𝑡
 ∃, (1) ⇒ 𝑓 (

1

1−𝑡
) +

+𝑓 (1 −
1

𝑡
) =

1

1−𝑡
 , мұндағы 𝑡 − ны 𝑥 арқылы белгілесек 𝑓 (

1

1−𝑥
) + 𝑓 (1 −

1

𝑥
) =

=
1

1−𝑥
(𝑥 ≠ 0, 𝑥 ≠ 1)(2) теңдеуіне келтіреміз. Енді (1) теңдеуде 𝑥 = 1 −

1

𝑢
 , (𝑢 ≠

0, 𝑢 ≠ 1) деп белгілесек 𝑓 (1 −
1

𝑢
) + 𝑓(𝑢) = 1 −

1

𝑢
 , ал қайтадан белгісіз u-ды 𝑥-ке 

алмастырсақ. 

𝑓 (1 −
1

𝑥
) + 𝑓(𝑥) = 1 −

1

𝑥
(𝑥 ≠ 0, 𝑥 ≠ 1) ∃ (3) 

(1) Мен (3) мүшелеп қосып, пайда болған қосындыдан (2)-ні алсақ, ең 

соңында  

𝑓(𝑥) =
1

2
(𝑥 +

1

𝑥
− 

1

𝑥−1
− 1) (𝑥 ≠ 0, 𝑥 ≠ 1), іздеп отырған функцияны 

аламыз.  

Жауабы: 𝑓(𝑥) =
1

2
(𝑥 −

1

𝑥
+ 

1

𝑥−1
+ 1) (𝑥 ≠ 0, 𝑥 ≠ 1).  

6 мысал. 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦) + ℎ(𝑥) − ℎ(𝑦) теңдігін 

қанағаттандыратын барлық функцияларды табайық.  

Шешуі: Берілген теңдікті төмендегі түрде жазып алсақ қатынасынан ∧ оның 

∀ х, у үшін орынды болуынан ол ⇔ ∃ , егер екі дағыда бір тұрақты С-ға тең 

болса, яғни 𝑓(𝑥) + ℎ(𝑥) − 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝐶, ℎ(𝑦) − 𝑓(𝑦) + 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝐶, немесе 𝑓(𝑥) +
+ ℎ(𝑥) − 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝐶, ℎ (𝑥) − 𝑓 (𝑥) +  𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝐶 . 𝑓(𝑥) пен ℎ (𝑥) ∀𝑥, 𝑦 үшін ∃ , 

осы қарапайым жүйеден ℎ(𝑥)  =
1

2
 ( 𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 ) +  𝐶, 𝑓(𝑥)  =  

1

2
( 𝑠𝑖𝑛𝑥 +

+𝑐𝑜𝑠𝑥 ) . ∀ 𝐶 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 үшін шынында да берілген ФТ шешімі болатынына оңай 

көз жеткізуге болады.  

Жауабы: ℎ(𝑥) =
1

2
(𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥) + 𝐶, 𝑓(𝑥) =

1

2
(𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥), 𝐶 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

7 мысал. Бүкіл сан осінде анықталған 𝑓(𝑦) cos(𝑥 − 𝑦) ≤
𝑓(𝑥) теңдігі ∀𝑥, 𝑦 үшін орын алатын барлық 𝑓(𝑥)функцияларын табайық. 

Шешуі: Берілген теңдікте 𝑦 =  𝑥 −
𝜋

2
 десек 𝑓 (𝑥 −

𝜋

2
) ∗ 𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
 ≤  𝑓(𝑥) ⇒ ⇒

𝑓 (𝑥)  ≥  0 ∃ . 
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Ал енді у=x+tдесек 𝑓(𝑥 + 𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑡 ≤

𝑓(𝑥). Қатарлар теориясынан белгілі 𝑐𝑜𝑠𝑡 ≥≥ 1 −
𝑡2

2
 теңдігінен ∧  𝑓 −

 теріс емес ∃ ⇒ 𝑓(𝑥 + 𝑡) (1 −
𝑡2

2
) ≤ 𝑓(𝑥). (1) 

Айнымалы t - ның мәндерін ( -√2  ;  √2) аралығымен шектейік, онда 1- 
𝑡2

2
>

 0 ∃ (1) ⇒  𝑓(𝑥 + 𝑡) ≤
𝑓(𝑥)

1−
𝑡2

2

 (2) 

Дәл жоғарыдағыдай х-тің орнына (x-t) қойып, содан кейін t-орнына (- t) 

қойсақ 𝑓(𝑥) ∗ (1 −
𝑡2

2
) ≤ 𝑓(𝑥 + 𝑡)(3) 

Енді (2) мен (3) екі жағынан 𝑓(𝑥) – алсақ ⇒ −
𝑡2

2
∗  𝑓(𝑥)  ≤ 𝑓(𝑥 + 𝑡) −

𝑓(𝑥) ≤ ≤ 𝑓(𝑥) ∗
𝑡2

2−𝑡2
 ∃. −√2 < 𝑡 < √2  ⇒ |

𝑓(𝑥+𝑡)−𝑓(𝑥)

𝑡
| ≤ 𝑓(𝑥) ∗  

|𝑡|

2−𝑡2
 . (4) 

Айнымалы t-ны нөлге ұмтылдырсақ, оң жағы 𝑡 →

0 , олай болса lim
1

𝑡
[𝑓(𝑥 + +𝑡) − 𝑓(𝑥)] − ∃, ал шектің классикалық анықтамасы 

бойынша 𝑓´(𝑥) екенін көреміз және ∀𝑥 үшін 𝑓´(𝑥) = 0 ∃ ⇒ 𝑓(𝑥) = 𝐶 −
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, ал жоғарыда 𝑓(𝑥 ) ≥ ≥ 0 ∃ белгілі. Сонымен, 𝑓(𝑥) = 𝐶, 𝐶 ≥ 0. cos (𝑥 −
𝑦) ≤ 1 теріс емес С-санына көбейтсек, бастапқы теңсіздіктің орынды екенін 

көреміз.  

Жауабы: 𝑓(𝑥) = 𝐶, мұндағы 𝐶 ≥ 0. 
Ең соңында қарастырып отырған мәселеге байланысты сәл күрделірек ФТ 

шешуге тоқталайық.  

8 мысал. Егер 

𝑓(𝑥) функциясы [
2

5
;  
5

2
] сегментінде анықталып, cos[2𝑓(𝑥)] − 6 𝑐𝑜𝑠2 [𝑓 (

1

𝑥
)] =

1

𝑥
(1 − 3𝑥), 0 ≤ 𝑓(𝑥) ≤

𝜋

2
 , шартын қанағаттандырса , 𝑓(𝑥) ==

 
5𝜋

12
 теңдігінің мәні неге тең? 

Шешуі: ℎ(𝑥) = cos[2𝑓(𝑥)]  деп белгілеп , 2𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 

формуласын еске түсірсек 

ℎ(𝑥) − 3 {1 + cos [2𝑓 (
1

𝑥
)]} =

1

𝑥
− 3 ⇒ ℎ(𝑥) − 3ℎ (

1

𝑥
) =

1

𝑥
 функционалдық 

теңдеуін аламыз. Ал 𝑥-тің орнына 
1

х
 қойсақ ℎ (

1

𝑥
) − 3ℎ(𝑥) = 𝑥 ∃.Бұдан ℎ(

1

𝑥
) 

тауып, алғашқысына қойсақ ℎ(𝑥) = −
1

8
(3𝑥 +

1

𝑥
) ∃. Енді 𝑥 ∈ [

2

5
;  
5

2
]  𝜑(𝑥) = 3𝑥 +

1

𝑥
 функциясының мәндерінің жиынын табайық, ал 3𝑥 +

1

𝑥
= √3(√3𝑥 +

1

√3𝑥
) ≥

2√3 ∃, ең кіші мәніне (𝑚𝑖𝑛) 𝑥 =
√3

3
∈ [

2

5
;  
5

2
] ие болады, сол себепті 2√3 ≤

𝜑(х) ≤ max { 𝜑 (
2

5
) ; 𝜑 (

5

2
)} =

79

10
 болатыны шығады. Олай болса ∀𝑥 ∈ [

2

5
;  
5

2
] ∃ ⇒

ℎ(𝑥) функциясының мәндері [−1;  0) аралығында жататыны өзінен –өзі 

түсінікті. 
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𝑓(𝑥) − ке қойылған шектеуден cos[2𝑓(𝑥)] = ℎ (𝑥 ) теңдеуінің жалғыз 

шешімі болып 𝑓(𝑥) =
1

2
𝑎𝑟𝑔𝑐𝑜𝑠[ℎ(𝑥)] =

1

2
 𝑎𝑟𝑔𝑐𝑜𝑠[−

1

8
(3𝑥 +

1

𝑥
)]табылатынын 

көреміз. 

Сонымен келесі аралас жүйені шешуге келеміз: {𝑓(𝑥) =
5𝜋

12
 ,
2

5
≤ 𝑥 ≤

5

2
 } ⇒

 ⇒ −
1

8
(3𝑥 +

1

𝑥
) = 𝑐𝑜𝑠

5𝜋

6
= −

√3

2
 ⇒ 𝑥 =

2

√3
± 1,

2

5
≤ 𝑥 ≤

5

2
 ⇒ 𝑥 =

2

√3
± 1. 

Жауабы: 1 +
2√3

3
 . 

Ескерту. 𝑓( 𝑓( … (𝑓(𝑥)… )) = 𝑥 түріндегі функционалдық теңдеулердің 

(жүйелердің) шешімі туралы мәліметтер әдебиеттер тізіміндегі 2009 жылы 

шыққан В.П. Супрунның еңбегіндегі жан-жақты, әдістемелік тұрғыдан 

жеткілікті дәрежеде түсінікті жазылған оқу құралын ұсынып отырмыз.  
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ДЕНЕ МӘДЕНИЕТІ ЖӘНЕ СПОРТ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН 

ОЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Ғылыми зерттеу жұмысымыздың міндеттерін орындау үшін төмендегідей 

ғылыми-зерттеу әдістері қолданылды: 

Ретроспективті ақпарат алу әдістері 

Әдебиеттерді оқу, талдау: 
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Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқу, талдау әдістерін зерттеу бағыттарын 

анықтап, зерттеуге қажет, керекті жерлерін жұмыстарға енгізу мақсатында 

қолданылды. [1,14 б] 

Тарбағатай ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімінің, білім 

бөлімінің, спорттық федерациялардын, әр түрлі құжаттар қарастырылып, 

спорттық клуб төрағалары, дене тәрбиесі мұғалімдері, жаттықтыру өткізетін 

жаттықтырушылар, спорттық үйірме бөлімдеріндегі жаттығушылар жайлы оқу 

жаттығу туралы мәліметтер алынды, өңделді. Тарбағатай ауданың орта 

мектебінің оқушылардың және балалар жасөспірім спорт мектептегі спорттық-

материалдық базалармен, спорттық үйірме және көпшілік спорт жұмыстарының 

ұйымдастырылу жұмыстарымен таныстым, дене тәрбиесі сабақтарына және әр 

түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысуларын, сол жұмыстардын және жарыстардын 

көрсеткен нәтижелерін талдау арқылы сараптама жасадым. 

Республикалық, облыстық газет-журналдардағы мақалалар, интернеттегі 

ақпараттарды қарастырдым.Дене мәдениетінің және спорт теориясы мен 

әдістеме бойынша ғылымдардың, тәржибиелі дене шынықтыру ұстаздар, 

оқушылар арасында дене тәрбиесі процесстері туралы жазылған әдебиеттер, 

ғылыми еңбектер, мақалалармен таныстым. 

Зерттеу кезеңдері. Ғылыми жұмысты жүргізу төрт кезеңге бөлінді: 

Бірінші кезең (2016 жылдың қазан – 2017 жылдың ақпан айлары аралығы). 

Таңдап алған тақырып бойынша жазылған әдеби оқулықтар мен ғылыми 

жұмыстар оқылып, зерттелінді, талданды, бір жүйеге келтірілді. 6-кестеде 

қорытынды жаттығулар көрсеткіштері көрсетілген. 

Екінші кезең (2017 жылдың наурыз – маусым айлары аралығы).Тарбағатай 

ауданның дене шынықтыру және спорт, білім бөлімінің, спорттық 

федерациялардын, балалар жасөспірім спорт мектебінің әр түрлі құжаттар 

қарастырылды. 

Ағымдық ақпараттарды жинау әдістері 

Ағымдық оқу құжаттарын талдау,сұрақ-сауалнама, әңгіме-интервью: 

Суалнама арнайы дайындалған сауалнама қағазын толтыру арқылы, 

оқұшылардыың пікірін анықтау үшін жүргізілді. Респонденттер (ағылшын сөзі, 

аудармасы – жауап беруші) дайындалған арнайы қағаздағы сұрақтарға жазбаша 

жауап берді. 

Бақылау сынақтары: 

Бақылау сынақтары бақылау және сынақ жаттығулары көмегімен алынды. 

Бақылау сынақтарын жүргізу арқылы біз тәжірибе және бақылау топтарындағы 

оқушылардың дене қуаты дайындығы, дене қуаты қасиеттерінің деңгейін 

анықтадық. Оларды бастапқы және аяққы қорытынды көрсеткіштермен, 

тәжірибе және бақылау топтарымен салыстырдық. Дене қуаты дайындығы, дене 

қуаты қасиеттері деңгейін анықтау сынақ жаттығуларын жасау арқылы 

жүргізілді: ер балалар 30 м жүгіру; орыннан тұрып секіру. [2, 35 б] 

Зерттеу жұмысында. Оқушылар арасында кіріспе және қорытынды тест 

жүйелері жүргізілді. Бұл сынақ жаттығуы дене тәрбиесі процессінде кеңінен 

қолданылады. Оқушылардың жылдамдылықтары, төзімділіктері, икемділіктері, 
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күштері, ептіліктері, жұмысқа қабілеттіліктері- жаттыққандық деңгейін 

анықтайтын тәсіл. Біз өз жұмысымызда тәжірибе тобының оқушылардың 

тұрақты жаттығу арқылы жаттыққандық деңгейлерінің қаншалықты 

жоғарылағанын білу үшін қолдандық. Зерттеу жұмысы ғылыми әдістемелік 

теориясы негізінде жасалған оқу жоспары бойынша эксперименттік жұмыстар 

жүргіздік. Тәжірибе жұмыстарының соңында оқушылардың денсаулығындағы 

дене қуаты дайындықтарындағы оң өзгерістерден соң аталған жоспарымыздың 

дұрыс екендігі іс жүзінде нақтылы дәлелденді. 

Дене мәдениеті және спорт саласында педагогикалық эксперимент үйрету, 

жетілдіру, жаттықтыру жолдарын, дене қуаты қасиеттерін дамыту әдістерінің, 

әртүрлі әдістемелердің тиімділігін, амалдар мен жаттықтыруда қолданылатын 

әртүрлі материалдардың құндылықтарының тиімділігін анықтау үшін 

жүргізіледі. Педагогикалық эксперименттің педагогикалық бақылаудан 

айырмашылығы – болатын нәтижені әртүрлі жағдайда зерттеу мүмкіншілігінде. 

Эксперимент жүргізу арқылы біз зерттелетін мәселенің нәтижесін әртүрлі 

жағдайда, әртүрлі кезеңдерге, бөлімдерге бөліп, керек жағдайды дәл, нақты 

тексере аламыз. [3, 35 б] 

Біздің жұмысымызда педагогикалық эксперимент 10 сынып оқушылар 

қыздар арасында ұйымдастырылып енгізілді, біздің ұсынған ұйымдастыру 

жұмыстары оларды іске асыру бағыттары мен жұмыс түрлерінің қандай нәтиже 

беретінін білу мақсатында қолданылды. Ол үшін біз, дене мәдениеті және спорт 

жұмыстарындағы жұмыс нәтижелері ұқсас екі 10 сынып қыздар таңдап алып, 

біреуіне эксперименттік-тәжірибе жұмыстарын кіргіздік, екіншісін бақылау 

тобы ретінде алдық. Эксперимент 2016-2017 жж. аралығында жүргізілді. 

Эксперименттің көмегімен мынандай міндеттер орындалды: 

бұрыннан бар педагогикалық жағдай мен болар нәтиже арасындағы 

айырмашылық анықталды, нақтыланды, фактілермен дәлелденді, 

тұжырымдалды; сандық шама айырмашылықтары анықталды; 

айырмашылықтардың пайда болу сипаты, механизмі анықталды. 

Математикалық өңдеу әдістері. 

Зерттеу барысында алынған сауалнама, сынақ нәтижелері еліміздегі 

ғылыми зерттеу жұмыстарында кең қолданылып жүрген математика-

статистикалық өңдеу әдістері арқылы есептелді. Сауалнама нәтижелері 

қарапайым математикалық пайыздық есептеу арқылы шығарылды. 

Ал, бақылау сынақтарының нәтижелері күрделірек жолмен есептелді. 

Ю.Д. Железняк пен П.К Петровтың «Основы научно- методической 

деятельности в физической культуре и спорте» атты оқу құралындағы алгоритм 

бойынша тексерілді [4, 62б.]. Біз, бірінші әр топтың бастапқы және аяққы 

көрсеткіштерін жеке-жеке қарастырып, статистикалық болжамдардың сынақ 

нәтижелері мен үйлесімділігін тәуелсіз таңдамалар үшін ұсынылған формулалар 

бойынша мынадай кезектілікте есептеп шығардық: 

формуласы бойынша  және  арифметикалық орта мөлшерін табу; 1x 2x
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формуласы бойынша  және дисперсияларын есептеу; 

 
формуласы бойынша дисперсиялар теңдігін бағалау үшін 

F – критерийін есептеу; 

 
формуласы бойынша айырманың стандарттық қатесін есептеу; 

 формуласы бойынша t критерийін есептеу; 

t критерийінің мәні бойынша Стъюдент кестесінен екі орташаның 

айырмашылығын (P) анықтап, статистикалық болжамның үйлесімділігі туралы 

қорытынды жасау. 

Ендігі кезекте екі топтың қорытынды көрсеткіштерін қарастырып, 

арасындағы айырмашылықтың статистикалық ақиқаттылығын анықтау керек 

болды. Бұл міндетті орындау үшін И.В. Ауликтың «Как определить 

тренированность спортсмена» деген оқулығын қолдандық [5, 5б.]. 

Екі топтың дене дайындығының нақты айырмашылығын анықтау үшін 

«Стьюденттің параметрлік 1-критерийі» әдісі бойынша анықтау алгоритмі: 

 

формуласы бойынша  және  арифметикалық орта мөлшерін табу; 

 
формуласы бойынша айырманың орташа квадраттық ауытқуын есептеу; 

 
формуласы бойынша орта мәндердің орташа қателерін есептеу; 
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 формуласы бойынша t критерийін есептеу; 

t критерийінің мәні бойынша Стъюдент кестесінен екі орташаның 

айырмашылығын анықтап (P), айырмашылықтың статистикалық 

ақиқаттылығына байланысты қорытынды жасау. 

Екі топтың дене дайындығының нақты айырмашылығын анықтау үшін 

«Стьюденттің параметрлік 1-критерийі» әдісін пайдалана отырып, жоғарыдағы 

алгоритм бойынша салыстырмалы педагогикалық эксперимент жүргізілді. 

Мұндағы 1-топ-эксперименттік топ(5 қыз оқушы), 2-топ-бақылау тобы (5 қыз 

оқушы)-дәстүрлі қалыптасқан сынып оқушылары. 

Экспериментке дене тәрбиесінен алынған кіріспе және қорытынды 

сынамалар нәтижелері негіз болды. 

Дене тәрбиесінен дене қуатты қасиеттерін аңықтау сынамалар. 

 

Кесте 1. Тәжірибенің басында алынған сынақ жаттығуларының екі топтағы 

көрсеткіштеріқыздар 

 
Топтар Сынақ жаттығулары 

Тартылу с ОҰС пресс с 

 

Бақылау тобы 17,6 188 29 

Тәжірибе тобы 15,8 169 38 

 

Кесте 2. Тәжірибе соңында алынған сынақ жаттығуларының екі топтағы 

көрсеткіштері қыздар 

 
Топтар Сынақ жаттығулары 

Тартылу ОҰС пресс с 

 

Бақылау тобы 5,35 198,4 37 

Тәжірибе тобы 4,896 181,4 49,2 

 

Кесте 3. Тәжірибе және бақылау тобындағы оқушылардың тартылу сынақ 

жаттығуының нәтижелері. 

 

Сынақ жаттығуы Топтар 
 m t P 

бастапқы қорытынды 

      

Тартылу Тәж. 17,6 24,8 1.93  <0,001 

Бақ. 15,8 22   >0,05 

 

Тұжырымдама 

Қолданып, өткізіліп жүрген дене тәрбиесі сабағындағы дене қуаты 

қасиеттерін дамытудағы әдіс-тәсілдердің жүргізілген зерттеу жұмыстары 

xS

xx
t 21
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арқылы «тиімді» деген негіздеме анықталды. 

Кестеден, оқушылардың биіктікке секіру және басқада дене құатты 

қасиеттерін дамыту нәтижесінің жоғарлауын көруге болады. Бұдан егер 

оқушылар жаттығуға жүйелі қатысып, жалпы дене дайындығы мен арнайы 

дайындықтарын үнемі шыңдап отырса волейбол спорт түрлерінен белгілі 

нәтижеге қол жеткізе алатындығын көруге болады. 
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МНОГОЯЗЫЧНАЯ СРЕДА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА 

 

В условиях глобализации, меняющей наш мир, большое значение имеет 

межкультурное общение и многоязычная среда. Для осуществления 

эффективного межкультурного общения необходимо развивать у обучающихся 

коммуникативную языковую компетенцию и понимание культурных традиций 

стран изучаемого языка. 

Чтобы учить «живому» языку, преподаватель должен постоянно следить за 

изменениями в языке и быть готовым к созданию новых учебных материалов, 

при этом помня о том, что потребности выпускников вуза в языковых умениях 

тоже могут меняться. 

Утвердилось положение о том, что язык, с целью адекватного знания и 

полноправного общения с его носителем, должен усваиваться одновременно с 

изучением страны языка. 

О том, что между преподаванием иностранных языков и межкультурной 

коммуникацией есть единая, взаимодополняющая связь, не стоит говорить 

долго. Это и так очевидно. Каждое занятие иностранного языка – это 

практическое столкновение с иной культурой, прежде всего через ее основной 

носитель – язык. Каждое иностранное слово отражает иностранную культуру, за 
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каждым словом стоит субъективное, обусловленное только данной языковой 

культурой, своеобразное впечатление об окружающем мире. 

Иностранные языки и их преподавание сегодня очень востребовано, так как 

возникает насущная потребность использования подобных знаний в 

повседневной жизни. Это, безусловно, оказывает влияние и на методы 

преподавания. Ранее использовавшиеся методы, теперь потеряли свою 

практическую значимость и требуют кардинального обновления и 

модернизации. Увеличивающийся спрос на преподавание иностранных языков, 

диктует в свою очередь и свои условия. Теперь, никого не интересуют 

грамматические правила, а тем более, сама история и теория языка. Современные 

условия жизни требуют от изучения иностранного языка, прежде всего 

функциональности. Теперь язык хотят не знать, а использовать как средство 

реального общения с носителями других культур. 

В связи с этим потребовалось кардинально менять взгляд на преподавание 

иностранного языка с учетом большего внимания и уклона на лингвистику и 

межкультурную коммуникацию. 

Сейчас на базе высшего образования преподавание иностранному языку 

воспринимается именно как средство повседневного общения с носителями 

другой культуры. Задачей высшего образования – является формирование 

широко образованного человека, который имеет в своем арсенале 

фундаментальную подготовку не только по узким специализациям, но и в 

широком плане, например, как изучение иностранного языка без ориентиров на 

выбранную профессию, то есть технические специалисты должны владеть не 

столько техническим английским, но и уметь его применять, прежде всего, с 

подобными же специалистами, только говорящими на другом иностранном 

языке. 

Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот основная, 

перспективная, но очень нелегкая задача, стоит перед преподавателями 

иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и новые методы 

преподавания, направленные на развитие всех четырех видов владения языком, 

и принципиально новые учебные материалы, с помощью которых можно 

научить людей общаться. При этом, разумеется, было бы неправильно броситься 

от одной крайности в другую и отказаться от всех старых методик: их надо 

бережно отобрать все лучшее, полезное, прошедшее проверку практикой 

преподавания. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения 

иностранным языкам как средству коммуникации между представителями 

разных народов и культур заключается в том, что языки должны изучаться в 

неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. 

Сегодня, значения слов и грамматических правил совсем недостаточно для того, 

чтобы считать, что ты владеешь языком. Необходимо как можно глубже узнать 

саму культуру изучаемого языка. Другими словами, можно сказать, что 

теоретические знания языка должны дополняться практическими умениями 
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того, когда сказать, что сказать, кому и при ком, как можно использовать 

значение данного слова в конкретном контексте.  

Именно поэтому все большее внимание уделяется изучению самого мира 

языка, то есть изучению той страны, в которой говорят на изучаемом 

иностранном языке. 

Трудности возникают в основном при обучении активным методам 

усвоения языка – то есть обучению письму и говорению. При этом возникают 

основные трудности при двух причинах в столкновении с межкультурной 

коммуникацией: лексико-фразеологическая сочетаемость слов. Каждое слово 

каждого языка имеет свой, присущий только данному языку резерв 

сочетаемости. Иными словами, оно «дружит» и сочетается с одними словами и 

«не дружит» не сочетается с другими. Почему победу можно только одержать, а 

поражение — потерпеть. Почему роль по-русски можно играть, значение — 

иметь, а выводы, комплименты— делать. Почему английский глагол to pay, 

означающий «платить» полагается сочетать с такими несочетаемыми, с точки 

зрения русского языка, словами, как «attention»- внимание. Почему русские 

сочетания «крепкий чай», «сильный дождь» по-английски звучат как «сильный 

чай» (strong tea), «тяжелый дождь» (heavy rain). Двуязычные словари 

подтверждают это явление. Перевод слов с помощью словаря, который дает 

«эквиваленты» их значений в другом языке, провоцируя обучающих на 

употребление иностранных слов: a ration book — карточки, to do the books — 

вести счета, our order books are full — мы больше не принимаем заказов, to be in 

smb's good/bad books — быть на хорошем/плохом счету, I can read her like a book 

— я вижу ее насквозь, we must stick to/go by the book — надо действовать по 

правилам, I'll take a leaf out of your book — я последую твоему примеру.  

Та же ситуация — когда перевод отдельного слова не совпадает с 

переводами этого слова в словосочетаниях — может быть проиллюстрирована 

примерами из русско-английского словаря: записка — note, деловая записка — 

memorandum, докладная записка — report, любовная записка — loveletter, billet-

doux; закрытый — closed, закрытое заседание — private meeting, закрытое 

голосование — secret ballot, закрытое помещение— indoors. 

То есть, проблема межкультурной коммуникации в обучении иностранным 

языкам существовала давно, однако к ее тесному изучению лингвисты подошли 

совсем недавно, и эта проблема стала рассматриваться с новой позиции 

лингвострановедения, что позволяет усилить воздействие межкультурной 

коммуникации на обучающихся для более практического освоения иностранного 

языка. 

Без знания тех или иных культурных словесных компонентов невозможно 

полное и осмысленное понимание произведений художественной литературы и 

публицистики. Безусловно, теоретические основы владения языком, дают какое-

то общее представление о том смысле, который заложен автором в какое-то 

художественное произведение, однако только теоретические знания языка не 

позволят уловить ни аналогии, ни намеков, ни какого либо подтекста, 

заложенного автором. А это в свою очередь не даст полной возможности 
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реализовать межкультурную коммуникацию через изучение литературы другой 

страны. 

На сегодняшний момент состояние методики преподавания иностранных 

языков, даже в стенах вуза не всегда отражает реальные потребности общества в 

освоении иностранных языков. Программы по изучению языка включают в себя 

лишь общие руководства для формирования у студентов вузов лингвистической 

и немного коммуникативной компетенции. В отличие от обязательного 

минимума школьного образования, программы вуза не обозначают конкретных 

степеней и методов разграничения владения языковыми навыками. Поэтому 

выбор учебного материала остается за преподавателем. 
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КГУ СШ №19, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Основными ожидаемыми образовательными результатами 12-летнего 

общего среднего образования Республики Казахстан являются следующие: 

социализация обучающихся, формирование ключевых и специальных 

предметных компетенций, развитие позитивного мировоззрения, готовности к 

личностному самоопределению. Школьные учителя-практики понимают, что в 

условиях традиционного урока все это невозможно сформировать. В этой связи 

внимание учителей обращено на использование инновационных технологий 

обучения. 

В педагогической литературе инновационные технологии обучения – это 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося [1]. 
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Как показала практика, большими педагогическими возможностями по 

формированию ключевых компетенций, обладает технология проект RWCT. 

Ключевые компетенции – есть цель образования, круг вопросов, в которых 

личность обладает познаниями и опытом. Существует ряд классификаций 

ключевых компетенций, указывающих на то, что они являются «ключом», 

основанием для других, более конкретных и предметно ориентированных: 

информационная, социально–трудовая, коммуникативная, в сфере личного 

самоопределения [2]. 

Технология проект RWCT – это американская технология, она включает в 

себя до 80 стратегий. Их можно использовать как отдельно, на любом этапе 

урока, так и строить весь урок по определённой структуре. Ценность данной 

технологии (RWCT) в том, что она учит слушать и слышать, развивает речь, даёт 

возможность общения, активизирует мыслительную деятельность, 

познавательный интерес, побуждает детей к действию, поэтому работают все. 

Уходит страх, повышается ответственность ученика за свой ответ, учитель и 

учащиеся вместе участвуют в добывании знаний [3]. 

Благодаря технологии проект RWCT: 

• урок становится активным и взаимодействующим познавательным 

процессом, в котором учащиеся становятся ответственными не только за 

результат своей деятельности, но и за результаты работы своих товарищей и 

даже учителя; 

• процесс и содержание урока становится творческим, основывается на 

поисково-эвристическом принципе и направлены на самостоятельное 

«добывание» знаний, «выращивание» понятий, осмысление изученного; 

• процесс обучения, воспитания и развития учащихся на уроке - это 

активная, здоровая форма деятельности, где каждый участник имеет «право на 

ошибку», «право на собственное решение, мнение», «право быть критичным» и 

т.д.; 

• урок RWCT - это процесс рефлексивно-аналитической деятельности 

учащихся, основанной на мониторинге процесса понимания. 

Практически все учебные предметы начальной школы можно преподавать с 

использованием технологии проект RWCT, вместе с тем литературное чтение 

как учебный предмет обладает значительными преимуществами по 

формированию ключевых компетенций младших школьников. Литература – 

особый предмет. Влияние литературы на развитие личности ребенка огромно. В 

методике преподавания литературы, основное внимание уделялось и уделяется 

развитию языковой и коммуникативной компетенции. 

Компетентностный подход к обучению литературе позволяет ответить на 

вопрос, как ученик владеет языком, на каком уровне: языковом, 

лингвистическом, коммуникативном, социокультурном. Уровень владения 

языком определяется не только теоретическими знаниями о языке и правилами 

правописания, но и практическими навыками, выражающимися в речевой 

деятельности школьников, в их творческой и исследовательской работе над 

словом. Формирование коммуникативной компетенции возможно только на базе 
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языковой компетенции, которая предполагает знание самого языка, его 

устройства и функционирования, языковых норм, в том числе орфографических 

и пунктуационных. Именно языковая и коммуникативная компетенции 

способствуют формированию умений и навыков речевого общения. А для этого 

необходимо создавать на каждом уроке условия речевого общения. 

Поэтому в своей работе уделяю вопросам культуры речи и развитию 

языковой компетенции большое внимание. Конечно, я прекрасно понимаю, что 

источником формирования речевой культуры школьника является не только 

школа, но и семья, книги, друзья, СМИ, причем, телевидение, интернет – самое 

массовое и доступное средство информации, активно влияющее на 

формирование ценностных установок учащихся, в том числе и языка. Свою 

задачу вижу в том, чтобы научить ребенка не только говорить правильно и 

отличать правильные из всего языкового богатства необходимые по смыслу 

слово или его форму, соблюдать в языковом отношении выражения от 

неправильных выражений, но и использовать языковые средства уместно 

применительно к контексту и ситуации общения. Учащиеся должны уметь 

выбрать единство стиля, избегать повторений, заботиться о чистоте и 

благозвучии речи. 

Для этого стараюсь строить процессы обучения, организацию и методику 

урока так, чтобы широко вовлекать учащихся в самодеятельную творческую 

деятельность по усвоению новых знаний и успешному применению их на 

практике. 

Каким должен быть урок? Как построить урок, чтобы он был глубоким и 

информативным, эмоционально ярким, воспитывающим и методически 

грамотным? А главное, что можно сделать, чтобы активизировать мысль 

учащихся, стимулировать их к самостоятельному приобретению знаний. 

Вывод напрашивается только один – инновационные технологии, направленные 

на достижение эффективного и рационального обучения. Только они могут 

изменить ученика и подход к процессу обучения. В своей работе использую 

различные технологии: технологию критического мышления (RWCT), ИКТ, 

метод проектов. 

Где и как развивать творческое мышление учащихся? 

Обучение логическому мышлению осуществляю на всех основных этапах 

урока: при работе над новым материалом, при повторении и закреплении 

изученного материала, при выполнении домашнего задания. Поэтому стараюсь 

строить урок так, чтобы каждый ученик работал активно и увлеченно, используя 

это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, 

глубокого познавательного интереса. По моему мнению, наиболее 

перспективной здесь является критическое мышление. Этот метод помогает 

ребятам научиться критически мыслить. Технология критического мышления 

развивает навыки слушания и общения, умение сопереживать другому человеку 

и понимать разные точки зрения, улучшает их способность разрешать проблему 

и принимать решения, рассуждать и мыслить аналитически, укрепляет их 
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способность формировать последовательные взгляды. Приведу несколько 

фрагмент уроков с использованием элементов критического мышления. 

Интересна одна из стратегий критического мышления – «Ассоциация». Она 

используется в начале урока, чтобы задействовать все аудиторию. Вот пример 

того, как работает это стратегия при изучении биографии писателя. 

Задание 1. Запишите ассоциации, которые вызвал у вас человек по фамилии 

Тургенев. 

 
 

(педагог, ученый, писатель, автор книг, защитник) 

Задание 2. Составьте вопросы по возникшей гипотезе, например 

- Где родился Тургенев? 

- Кем он был? 

- Была ли у него семья? 

- Есть ли у него потомки? 

- Какие труды нам известны? 

- Как и почему он оказался за границей? 

- Почему мы сегодня уделяем ему внимание? И т.д. 

Задание 3. Прочитайте в учебнике статью о писателе (выразите свое 

впечатление от прочитанного текста, найдите ответы на поставленные вопросы). 

Задание 4.Обсудите содержание прочитанного о писателе, дополните 

задание 1. 

Задание 5. На последнем этапе пишут работу по выбору (эссе, статью или 

синквейн). 

Занимаясь на каждом этапе еще и исследовательской деятельностью, 

учащиеся получают дополнительную мотивацию, находят новый смысл в 

изучении литературы. 

На своих уроках широко использую составление кластера, что позволяет 

учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик 

записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в 

разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою 

очередь лучи расходятся далее и далее. Кластер может быть использован на 

самых разных стадиях урока. Так выглядит кластер по творчеству М.Пришвина. 

 
 

Часто применяю стратегию «Алфавит за круглым столом». 
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Например, при изучении сказок предлагаю ученикам в соответствующие 

ячейки написать как можно больше слов или выражений, связанных с 

предложенной темой. Такую работу можно выполнять индивидуально или в 

группах. Совпадающие представления, наиболее удачные и оригинальные слова, 

выражения ученики фиксируют на доске. После изучения темы или в конце 

урока ячейки заполняются повторно. Новые факты или мнения, проблемы или 

понятия могут быть дополнены. Все ошибки исправляются по мере освоения 

информации. Этот прием позволяет выяснить все, что знают или думают 

ученики по обсуждаемой теме урока, какой багаж знаний они приобрели в конце 

урока. 

Использование стратегий критического мышления помогает учащимся 

творчески подойти к анализу уже хорошо знакомых им произведений, 

формирует собственную точку зрения и ответственное отношение к работе, что 

так необходимо не только в учебе, но и в жизни. 

Стратегия «синквейн» чаще всего используется на стадии рефлексии 

урока, потому что она помогает кратко записать содержание текста и 

высказать отношение к нему. Но опыт работы показывает, что эту 

стратегию можно успешно применять при анализе лирического 

стихотворения, например стихотворения С. Есенина «Береза». 

 

 
Далее работа над языковыми особенностями стихотворения продолжается. 

Ученики заполняют дневник тройной записи. 

Таким образом была реализована главная задача на уроке – умение 

самостоятельно проникнуть в смысл художественного произведения, 

формулировать собственную мысль и выражать впечатление от прочитанного 

стихотворения. 

Фрагмент урока литературного чтения по теме: «Старинные дома» 

1.Стратегия «Предваряющие вопросы». О чем пойдет речь в тексте 

«Окна»?________________________________________________ 

2.Что вы знаете об окнах?________________________________ 

3. Метод «Глоссарий» - метод прогнозирования. 
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Посмотрите на список слов и отметьте те, которые, на ваш взгляд, могут 

быть связаны с текстом. Запишите их в два столбика. 

 

«+» есть в тексте «-« нет в тексте 

    

 

Дома, дворцы, хижины, цивилизации, балкон, колонна, ставни, двери, 

ворота, дымоход, камин, очаг, печь. 

4.Озаглавьте текст (2-3 варианта)_____________________________ 

5.Заполни кластер. Найдите в тексте синонимы к слову жилище, добавьте 

свои. 

 
6.Соедините стрелками слово и его лексическое значение. 

Камин - Сооружение (из камня, кирпича, металла) для отопления 

помещения, приготовления горячей пищи. 

Печь - Устройство для разведения и поддержания огня. 

Очаг - Комнатная печь с широким открытым устьем и с прямым дымоходом. 

7.Считается, что камин малоэкономичен. Почему? Из трех представленных 

сооружений выбери наиболее экономичное. 

 
Камин, малоэкономичен. Почему? ….наиболее экономичен. Почему? 

    

  

8.Объясните значение (прямое или переносное) слова ОКНО в 

предложениях 

Окно выходит во двор.-_____________________ 

Окно между уроками.-______________________ 

Каюта с круглым окном.-______________________ 

Для справок: (просвет, отверстие в чем-нибудь ). 

9. Вспомните 3 загадки, в которых упоминается слово ОКНО.__________ 

(Без окон, без дверей полна горница людей. Желтое Лукошко видно из 

окошка. На окне - стеклянный пруд, а рыбачить - не дают). 

Проведение уроков по такой методике, на мой взгляд, способствует: 

-активизации мыслительной деятельности на уроке; 

-развитию связной монологической речи; 

-развитию навыков самостоятельной работы, оперированию полученными 

знаниями в жизненных ситуациях; 

На уроке, как правило, практикую выступления учеников с использованием 

компьютера, интерактивной доски. В зависимости от выступления учащиеся 

могут включать в свою презентацию ( мультимедийный проект) текстовые или 
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графические фрагменты, анимацию, видеофильмы, а также музыкальное или 

голосовое сопровождение. 

Для решения обучающей задачи на уроках литературного чтения использую 

презентации, делающие рассказ более насыщенным, иллюстративным. 

Презентации позволяют вести беседы с учащимися, активно используя 

возможности интерактивной доски и разнообразие приемов критического 

мышления. На таких уроках учащиеся актуализируют свои знания, полученные 

ранее по другим предметам, высказывают предположения, анализируют 

получаемую информацию, сравнивают, обобщают, делают выводы, тем самым, 

развивают мышление, память и речь. Несомненно, использование таких 

презентаций высвобождает большое количество времени, которое можно 

употребить для дополнительного объяснения, оптимизируют деятельность 

учителя, упрощают подготовку к уроку. Возможность показать необходимый 

материал на слайдах решает проблему тиражирования дидактического 

раздаточного материала к уроку. 

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся 

методически грамотно, повышают познавательную активность учащихся, 

развивают и формируют коммуникативную деятельность, что несомненно, 

приводит к повышению эффективности обучения. Уроки литературного 

чтения должны заставить учащихся мыслить, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения. Это невозможно сделать при сухом, 

догматичном подходе в преподавании литературы. Поэтому и существуют 

разные решения этой проблемы. Одно из них предложено мною. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ТЕХНИКА БЕГА НА 400 МЕТРОВ ПО МЕТОДИКЕ КЛАЙДА ХАРТА 

 

Актуальность данной работы заключается в возрастающей необходимости 

научного обоснования технологии тренировочного процессабегуна на 400 

метров.Бег 400 метров – это одна из самых сложных и изнурительныхдисциплин 

в легкой атлетике. Бегунов на 400 метров можно разделить на две категории. 
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Первая это спринтера, а вторая средневики. Оба типа бегунов имеют успех на 

дистанции 400 метров на протяжении многих лет. Но есть спортсмены, которые 

оптимально могут бежать спринт и так же удачно могут преодолевать дистанции, 

которые требуют большей выносливости. 

Майкл Джонсон, бывший студент Университета Бейлор, многократный 

чемпион мира на дистанции 200 и 400 метров, а так же, действующий мировой 

рекордсмен на дистанции 400 метров. Он является ярким примером по типу 

спринтера. На протяжении многих лет с помощью тренировок, Майкл Джонсон 

развил силу и выносливость, что позволило ему дольше поддерживать свою 

превосходную скорость и, в итоге, бежать быстрее, чем его конкуренты. 

Для того, что бы достигнуть высоких результатов в беге на 400 метров, 

необходимо распределять свою скорость и энергию наиболее эффективным 

образом. Никто не способен бежать максимально быстро все 400 метров. 

Поэтому, если у Вас прекрасные спринтерские способности и Вы не умеете 

распределять свой бег по дистанции, Вы никогда не добьетесь максимальных 

успехов. Для бегунов экстра-класса разница их лучшего результата на 200 и 

прохождением первой половины дистанции на 400 должна варьироваться в 

пределах одной секунды, в то время, когда бегуны более низкого уровня 

начинают первые 200 метров приблизительно на две секунды хуже, чем их 

лучший результат на дистанции 200 метров. 

Есть хорошая формула для расчета потенциального результата в беге на 400. 

Для этого нужно взять Ваш лучший результат на 200 метров, умножить его на 

два и добавить 3,5 секунды к полученному результату. Но стоит заметить, что 

тренировки должны быть построены должным образом, если же тренировки 

построены не верно, то результат на пробегание второй половины дистанции 

будет хуже 3,5 секунд.[2.65c.] 

Важно так же заметить, что наибольших результатов на дистанции 400 

метров достигают те спортсмены, которые могут бежать быстро, чем 

спортсмены, которые больше предрасположены к выносливости. Это 

объясняется тем, что эффективнее развить скоростную выносливость, нежели 

скорость. Именно поэтому, для максимальных результатов на дистанции 400 м, 

тренировки должны быть построены через спринт. 

Вся специфика бега на 400 метров заключается в немалом кислородном 

голодании. И это означает, что уровень поглощения кислорода ниже той, которая 

необходима для снабжения АТФ. Характерной особенностью в беге на 400 

является функционирование организма в режиме креатин-фосфатного 

алактатного и анаэробного лактатного режимов энергопотребления. Поэтому 

очень важно строить тренировки в этих двух режимах. Это поможет спортсмену 

научится справляться со стрессом и организм должен привыкнуть к таковым 

нагрузками и адаптироваться. Далее организм будет привыкать к нагрузкам и 

выполнять суперкомпенсацию для того, что бы привыкнуть к таковой рабочей 

среде. 

Существуют несколько видов тренировок.Для развития скоростной 

выносливости.Стоит отметить, эта тренировка наиболее важна для спортсменов 
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бегающих 400 метров. Цель этой тренировки повысить уровень задолженности 

кислорода и дать мышцам немного закислится. Дистанции для такой тренировки 

варьируются в пределах от 100 до 600 метров. Суммарный объем бега должен 

быть около 1000 метров за тренировку.[4,98c] 

Примеры тренировки на скоростную выносливость. 10 * 100 метров (5-10 

минут отдыха). 6 * 150 метров (5-10 минут отдыха). 5 * 200 метров (10 минут 

отдыха). 4 * 300 метров (10 минут отдыха). 3 * 350 метров (10 минут отдыха). 2 

* 450 метров (10 минут отдыха). 

Развития темповой выносливости. Это аэробные тренировки, которые 

помогают увеличить потребление кислорода, а это, в свою очередь, помогает 

спортсмену быстрее восстанавливаться и в последующем выполнить больший 

объём тренировок. Так же такая тренировка поможет увеличить в организме 

производство фосфатов, который является основным источником энергии. 

Акцентирование тренировки должно быть по количеству, а не по качеству. 

Данная тренировка похожа по выполнению на тренировку скоростной 

выносливости, но отдых между повторами должен быть от 2 до 3 минут.[1.157c] 

Примеры тренировки на темповую выносливость. 8 * 200м (2 минуты 

отдыха) 

6*300м (2 минуты отдыха). 50, 100, 150, 200, 300, 350м (Отдых шагом на то 

же расстояние, что и пробежал). 

Для развития силовой выносливости.Эта тренировка включает в себя бега 

длительностью от 10 секунд и более. В ней могут быть бега в горку, с резинкой 

или же бег с любым сопротивлением. Примеры тренировок на силовую 

выносливость. 6 * 150м в горку. Вбегания 6 * 60 шагов по ступенькам. 6 * 15 сек. 

бег в упряжке. 

Работа над выносливостью. Это чисто аэробная тренировка. Она состоит из 

кроссов от 15 до 45 минут в постоянном темпе. Хотя сама дистанция 400 метров 

включает себя лишь 5% аэробного бега, но важно, что именно такие тренировки 

готовят базу для аэробной работы, улучшают капиляризацию сердца и мышц, 

улучшается так же сердечно-сосудистая система, развиваются легкие. После 

таких тренировок спортсмены восстанавливаются быстрее между повторами, 

например, в тренировке на скоростную выносливость. 

Тренировки на выносливость. 15 минутный бег на одной скорости. 30 минут 

6*800м на пересеченной местности с 3 минутами на восстановление между 

повторениями. 

 Тренировка на взрывную силу. Эта тренировка предназначена для работы 

над скоростью сокращения мышц и их взрывной силой. Обычно она состоит из 

10 повторений и не более 10 секунд на повторение.Примеры тренировок на 

взрывную силу. Бег в горку около 60 метров.10 * 30 метров бег в упряжке.10 * 

10 секунд быстрых прыжков на скакалке 

Тренировки для развития чувства скорости бега. Тренировка хороша тем, 

что контролирует Ваш бег, ваш старт, бег по дистанции и финиш. Примеры 

тренировок на развитие чувства скорости. 3 * 300м. Первые 50 метров бега 

быстро, следующие 150 метров расслаблено по инерции, и последние 100 метров 
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быстро. 2 * 450м. При беге ведутся записи первых 200, 300, 400 и последних 50 

метров и ведется учет Вашего бега по этой дистанции. 1 * 350м. Максимальный 

быстрый бег. [3.250c] 

Тренировка скорости.Подобные тренировки варьируются от расстояния 30 

метров до 150 метров. Работа выполняется на полной скорости по прямой или по 

виражу и по прямой. Отдых должен быть таким, что бы организм полностью 

восстановился между повторами.Примеры тренировки на скорость. 6 * 40 метров 

быстро со старта. 6 * 60 метров с ходу. 6 * 60 метров со старта 

Развитие силы. Для развития силы используются тренировочные 

программы по тяжелой атлетике с свободными весами или же тренажерами. Так 

же используются различные прыжковые программы с отягощением или без. 

Примеры тренировок развития силы30 минутная традиционная тренировка по 

тяжелой атлетике (1 сет – 13 раз). Различные прыжковые упражнения с 

использованием возвышенностей или просто прыжковые с продвижением. 3 * 10 

прыжков на каждой ноге. 50 метров с ноги на ногу с утяжелением. 

 Изучив данную методику (Клайда Харта) предлагаю годовой (макроцикл) 

цикл тренировок. Тренировочный год по методики Клайда Харта разделен на 

четыре периода:Восстановительный период (Сентябрь-Декабрь) 

Подготовительный период (базовый этап подготовки) (Январь-Февраль) 

Предсоревновательный период подготовки (Март-Апрель) 

Соревновательный период (Май-Июнь) 

В каждом периоде есть определенные виды тренировок и определенные 

цели для каждого спортсмена, для развития той или иной способности.Примеры 

тренировок по периодам в подготовке на 400 метров. 

1. Восстановительный период: Понедельник.  

Разминка 1,5 километра по пересеченной местности. Упражнения на 

растяжку. 2 * 600м. Скорость 60 секунд на отметке 400м. Отдых 15 минут. 3 * 

300м. Скорость 50 секунд. Отдых 1 минута. 2 * 300м. Скорость 40 секунд. Отдых 

5 минут. Заминка 1,5 километра по пересеченной местности. Работа в 

тренажерном зале. Вторник. Разминка 1,5 километра по пересеченной местности. 

Растяжка. 10 * 200м. Скорость 30 секунд. Отдых 3 минуты. 6 * 150 в гору. Отдых 

трусцой назад.Заминка 1,5 километра по пересеченной местности. Среда. 

Разминка 1,5 километра по пересеченной местности. Растяжка.4 * 350м. 

Скорость 48 секунд. Отдых 10 минут. (50 м быстро, 150 расслаблено. Последние 

200 м скорость 28 сек.) 3 * 200м. Скорость 30-29-28 сек. Отдых 3 минуты. 

Заминка 1,5 километра по пересеченной местности. Работа в тренажерном зале. 

Четверг. Разминка 1,5 километра по пересеченной местности. Растяжка. 600-400-

200-400-600м. Скорость по 30 секунд каждые 200 метров. Отдых 5 минут. 6* 100. 

Скорость средняя. Отдых 1 минута.Заминка 1,5 километра по пересеченной 

местности. Пятница. Разминка 1,5 километра по пересеченной местности. 

Растяжка. 3 километра по пересеченной местности на время. Работа в 

тренажерном зале. Суббота. Кросс 5 километров самостоятельно. Воскресение. 

20 минутный фартлек самостоятельно. 

2. Подготовительный период: Понедельник.  
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Разминка 1,5 километра. Сразу же 3 круга — 100 метров быстро — 100 

метров шагом, с каждым разом увеличивая скорость и на 4-м кругу бег 200 

метров 26 секунд. Растяжка.2 * 500м. Скорость 56 секунд на отметке 400м. 

Отдых 15 минут.3 * 200м. Скорость 30-29-29с. Отдых 3 минуты. 8 * 10 сек 

прыжков на скакалке. Отдых 10 секунд. Вторник. Разминка 1,5 километра. 

Растяжка.8 * 200м. Скорость 28с. Отдых 3 минуты6 * 150 в гору. Отдых – 

трусцой назад. Работа в тренажерном зале. Среда. Разминка 1,5 километра. 

Растяжка.4 * 300м. Скорость 42 секунды. Отдых 5 минут. 3 * 200м. Скорость 30-

29-28с. Отдых 3 минуты. 6 * 10 секунд бег в упряжке. Отдых 10 секунд. Четверг. 

Разминка 1,5 километра. Растяжка.1 * 350 быстро. Отдых 15 минут.4 * 200м. 

Скорость 26 секунд. Отдых 5 минут. Работа в тренажерном зале. Пятница. 

Разминка 1,5 километра. Растяжка.3 * 200м. Скорость 30-29-28с. Отдых 3 

минуты. Суббота – выходной. Воскресение. Самостоятельная тренировка. Кросс 

20 минут по пересеченной местности. 

3. Предсоревновательный период: Понедельник.  

Разминка 1,5 километра. Растяжка 2 * 450м. Скорость 52 сек на 400м. Отдых 

15 минут. 3 * 200м. Скорость 28-27-26с. Отдых 3 минуты. Вторник. Разминка 1,5 

километра. Растяжка 6 * 200м. Скорость 26 секунд. Отдых 3 минуты. 5 * 20 

секунд в упряжке не очень быстро. Отдых 3 минуты. Работа в тренажерном зале. 

Среда. Разминка 1,5 километра. Растяжка 4 * 300 бег с контролем и изменением 

скорости. Скорость 42 сек. Отдых 5 минут. 8 * 100 в горку быстро. Отдых шагом 

назад. Четверг. Разминка 1,5 километра. Растяжка 3 * 200м. Скорость 26-25-24с. 

Отдых через ходьбу 200 метров. 3 * 150м. В постепенным возрастанием скорости 

к финишу. Отдых назад шагом. Работа в тренажерном зале. Пятница. Разминка 

1,5 километра. Растяжка 3 * 200м. Скорость 26 секунд. Отдых шагом 200м. 

Суббота — отдых. Воскресение. 

Самостоятельный кросс 20 минут. 

4. Соревновательный период: Понедельник. 

Разминка 1,5 километра. Растяжка1 * 450м. Скорость на отметке 400 – 50 

секунд. Отдых 15 минут. 3 * 200м. Скорость 26-25-24 секунды. Отдых – шагом 

200 метров. Вторник. Разминка 1,5 километра. Растяжка 4 * 300м. Скорость 42 

секунды. Отдых 5 минут. 4 * 200м. Скорость 28-27-26-25с. Отдых 3 минуты. 

Работа в тренажерном зале. Среда. Разминка 1,5 километра. Растяжка 1 * 320 

(пробежка на технику, быстро). Отдых 15 минут. 3 * 200м. Скорость 26-25-24 

секунды. Отдых шагом 200 метров. 8 * 80 метров бег в горку быстро. Отдых 

шагом назад. Четверг. Разминка 1,5 километра. Растяжка 3 набора скорости. 

Отдых 3 минуты. Работа с весами. Пятница. Разминка 1,5 километра. Растяжка2 

* 200 скорость 26 секунд. Отдых шагом 200 метров.1600 м. Суббота – отдых. 

Воскресение. Самостоятельная пробежка по пресечённой местности 20 минут. 

 Все примеры тренировок могут быть использованы бегунами разного 

уровня для подготовки к соревнованиям. Но ориентировочное время выполнения 

работ приведено для спортсменов потенциально преодолевающих 400 метров за 

46 секунд, поэтому необходимо сделать соответствующие поправки по времени 

каждому спортсмену индивидуально.[5,119c] 
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УДК 373  

МОЛДАХАНОВА Г.Е. 

КГУ «Средняя школа № 24», г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

На сегодняшний день в образовательном процессе нашего государства 

происходят глобальные трансформации. Ведущими векторами образовательной 

стратегии стали образование в течение всей жизни, инициатором которого 

является тот, кто учится, компетентностный подход, тесно связанный с 

активным характером обучения. 

Важным звеном в процессе обучения является контроль знаний и умений 

учащихся. Эффективность учебной работы существенно зависит от того, как 

организован и на что нацелен контроль. Поэтому все учителя уделяют особое 

внимание способам организации контроля и его содержанию. 

Основной целью образования является развитие конкурентно - способной 

личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию 

и саморазвитию.  

При обновленной программе обучения особое значение имеет контрольно - 

оценочная деятельность ученика, то есть готовность и способность 

контролировать и оценивать свою деятельность, уметь устранять причины 

возникающих трудностей. 

Критериальная система оценивания дает возможность определять, 

насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот 

или иной практический навык. При этом целесообразно за точку отсчета брать 

обязательный минимум. 

Критериальная система оценивания совершенно прозрачна в смысле 

способов выставления текущих и итоговых отметок, а также целей, для 

достижения которых эти отметки ставятся. Она также является средством 
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диагностики проблем обучения, предусматривая и обеспечивая постоянный 

контакт между учителем, учеником и родителями. 

При критериальном оценивании, мы обращаем большое внимание на то, что 

оценивание проводится за каждое задание. Каждое задание оценивается по 

сумме баллов за каждый правильно выполненный проверяемый элемент. 

Критериальное оценивание выполняет функцию обратной связи, когда 

ученик получает информацию о своих успехах и неудачах. При этом даже самые 

неудовлетворительные результаты промежуточной работы воспринимаются 

учеником лишь как рекомендации для улучшения собственных результатов. В 

критериальном оценивании описаны уровни достижений, соответствующие 

каждому баллу. Важно, что шкала оценивания начинается с нуля, а это очевидно, 

так как оценивается не личность ученика, а его деятельность. 

Так как критериальный подход к оцениванию должен решать проблему 

объективного оценивания учащихся и стимулировать их для достижения более 

высокого результата, то круг проблем в порядке их значимости может выглядеть 

следующим образом. Не сразу ребята получат положительные отметки, так как 

проходит процесс адаптации к новой системе оценивания. С каждым разом они 

стараются лучше готовиться к констатирующим работам, учатся работать с 

дескрипторами. Проводя анкету среди ребят, отмечаю следующие отзывы: 

можешь сам себя оценивать, оцениваешь уровень своих знаний, понимаешь, на 

что ты способен и как усвоил основной материал, оценка не зависит от 

настроения учителя. 

При условии соблюдения всех этапов критериального оценивания 

трудоёмкость и издержки адаптационного периода окупаются повышением 

качества знаний учащихся. На наш взгляд, критериальная система оценивания в 

будущем, исключит неудовлетворительные оценки. 

Для оценивания достижений учащихся по истории в 5- 7 классах, 

предлагаю использовать следующие виды критериев. Названия критериев и 

краткое описание их содержания приводим в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Названия критериев и краткое описание их содержания  

 
Обозначение и 

название критерия 

Краткое описание содержания критерия 

А) Знание и понимание 

 

Учащийся демонстрирует знание и понимание изученного 

материала, способен применять полученные знания в 

стандартных и измененных ситуациях. 

В) Исследование 

 

Учащийся исследует какой-либо проблемный вопрос, находит 

закономерности, осуществляет постановку гипотезы, проверку 

или пересмотр гипотезы, взаимосвязь между ними. 

С) Коммуникация 

 

Учащийся способен интерпретировать и презентовать 

информацию, используя, соответствующую историческую 

терминологию. 

D) Рефлексия 

 

Учащийся размышляет о правильности и рациональности 

алгоритма действий, принятого решения, гипотезы 
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Приведем примеры дескрипторов на формативное оценивание по истории 

Казахстана (таблица 2). 

Каждый из нас знает, как трудно сохранить познавательный интерес 

ребёнка, развить в нём желание учиться, трудиться. Становясь партнерами в 

процессе обучения, ученик и учитель вместе решают проблемы. 

 Формативное оценивание предназначено для определения уровня освоения 

знаний, навыков в процессе повседневной работы в классе или дома. Оно 

осуществляется в различных формах и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочеты до 

проведения констатирующей работы. Формативные отметки не учитываются 

при выставлении отметок за работы на суммативное оценивание и итоговых 

отметок за четверть. 

 

Таблица 2 - Дескрипторы по теме: «Усиление Казахского ханства при 

Касым хане» 

 
А. Знание и понимание  

Знает и называет личности, даты и термины по теме. Знает предпосылки и причины 

усиления Казахского ханства при Касым хане. Дает краткую характеристику 

последствий правления Касым хана 

4 

В. применение и анализ  

Умеет выделить особенности правления Касым хана.Умеет устанавливать 

причинно-следственные связи.Умеет интерпретировать информацию в иных 

видах.Умеет составить кластер по теме. 

4 

С. синтез и оценка 

 Выделяет положительные и отрицательные стороны политики Касым хана.Умеет 

публично выступать, вести диалог.Умеет аргументировано высказывать 

(доказывать) свою точку зрения 

Оценивает значимость правления Касым хана.Умеет спрогнозировать иное 

развертывание событий 

4 

 

А. Знание и понимание-  
Знает и может назвать некоторые личности, даты и термины по теме 

Знает не все предпосылки и причины усиления Казахского ханства при Касым хане 

Дает краткую характеристику последствий правления Касым хана 

 

3 

В. применение и анализ 

Умеет выделить некоторые особенности правления Касым хана.Умеет 

устанавливать причинно-следственные связи, но допускает ошибки. Может 

интерпретировать информацию в иных видах. 

Умеет составить кластер по теме 

3 

С. синтез и оценка  
Может выделить положительные и отрицательные стороны политики Касым хана 

Умеет публично выступать, вести диалог. Умеет достаточно аргументировано 

высказывать (доказывать) свою точку зрения. Оценивает значимость правления 

Касым хана 

Может спрогнозировать иное развертывание событий 

3 

А. Знание и понимание  2 
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Называет не всех личностей, даты и термины по теме. Знает не все предпосылки и 

причины усиления Казахского ханства при Касым хане. Дает краткую 

характеристику последствий правления Касым хана, но допускает ошибки 

В. применение и анализ  
Может выделить некоторые особенности правления Касым хана, но допускает 

ошибки 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи, но допускает ошибки. 

Затрудняется в интерпретации информации в иных видах. Может составить кластер 

по теме. 

2 

С. синтез и оценка  

Затрудняется в определении положительных и отрицательных сторон политики 

Касым хана 

Может публично выступать, вести диалог 

Может высказывать (доказывать) свою точку зрения. Затрудняется в оценке 

значимости правления Касым хана. Затрудняется в прогнозировании иного 

развертывание событий 

2 

 

А. Знание и понимание  

Не может назвать личности, даты и термины по теме. Не знает предпосылки и 

причины усиления Казахского ханства при Касым хане.Не может дать 

характеристику последствий правления Касым хана, но допускает ошибки 

1 

В. применение и анализ 

 Не может выделить некоторые особенности правления Касым хана, но допускает 

ошибки 

Не умеет устанавливать причинно-следственные связи. Затрудняется в 

интерпретации информации в иных видах. Не может составить кластер по теме. 

1 

 

С. синтез и оценка 

 Затрудняется в определении положительных и отрицательных сторон политики 

Касым хана 

Затрудняется в публичном выступлении, не может вести диалог. Не может 

высказывать (доказывать) свою точку зрения. Затрудняется в оценке значимости 

правления Касым хана 

Затрудняется в прогнозировании иного развертывание событий 

1 

  

Обучающиеся получают при Формативном оценивании следующие 

отметки: 

а) «0» - отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

«хорошо» и «отлично». 

б)  - сформировано хорошо 

в)  - сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки «нормально» /«зачёт». 

г) «!» - не сформировано - нет материалов о результатах достижений. 

Критерии расшифровываются показателями, в которых (для каждой 

конкретной работы) даем четкое представление о том, как в идеале должен 

выглядеть результат выполнения учебного задания, а оценивание по любому 

показателю - это определение степени приближения ученика к данной цели. 

30 баллов-«0», 18 баллов-  , 9 баллов-  , 3 балла-«!». 
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Таблица 3 - Оценочный лист по предмету история Казахстана 

обучающегося 7 класса по ФО за 1 четверть 

 
Универсальные учебные 

действия 

Самооценка (с 

родит.) 

Оценка 

учителя 

Итоговая оценка 

Регулятивные    

Познавательные    

Коммуникативные    

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Организовывать свою 

деятельность по 

выполнению 

самостоятельной работы 

или д/з 

2.Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в социуме 

самостоятельно. 

3.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности 

самостоятельно. 

4.Использовать в своей 

деятельности 

вспомогательные 

материалы: тематические 

карты, ИКТ. 

5.Проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

обучении, 

самообразовании, 

самовоспитании. 

1.Ориентироваться в 

предложенных 

информационных 

материалах: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

2.Отвечать на тонкие и 

толстые вопросы учителя, 

находить и отбирать нужную 

информацию в 

предложенных материалах. 

3.Группировать, сравнивать 

факты, объекты: находить 

общее и различие 

4.Интерпретировать 

информацию в иных видах. 

Осуществлять 

прогнозирование. 

5.Осуществлять сбор 

релевантной информации, 

выделять главное, 

анализировать, 

синтезировать, решение, 

гипотеза 

1.Осуществлять беседу: 

исследовательскую, 

кумулятивную, дебат. 

Участвовать в диалоге. 

2. Составлять вопросы 

высокого и низкого порядка 

и отвечать на вопросы 

учителя, одноклассников 

3.Соблюдать правила работы 

в группе: активность, 

креативность, коллективная 

ответственность. 

4.Умение слушать и слышать 

других 

5.Работать в индивидуально, 

в паре, малой и большой 

группе 

 

 

Исследования показали, что улучшение обучения через оценивание зависит 

от пяти ключевых условий [2]. 

1. Эффективность обратной связи от. 

2. Активного включения учеников в процесс собственного учения. 

3. Учета в преподавании результатов, полученных при оценивании. 

4. Осознания того, насколько сильно от оценивания зависит мотивация и 

самооценка учеников, которые существенным образом влияют на обучение. 

5. Способности учеников оценивать свой результаты и понимания, как их 

улучшить. 

Современное оценивание становится сегодня гибким, понятным, включает 

в себя формативное оценивание (текущие отметки) и суммативное оценивание 

(по завершению разделов программы, итоговое оценивание за четверть и год). 

Суммативное оценивание предназначено для определения уровня 

сформированности знаний и учебных навыков при завершении изучения блока 
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учебной темы. Суммативное оценивание проводится по результатам выполнения 

работ различных видов (тесты, контрольные работы). Отметки, выставленные за 

работы, являются основой для определения итоговых отметок по курсу истории 

за четверть, за год. 

Суммативная отметка выставляется по критериям. Критерии оценивания 

доступны для ознакомления всех участников учебного процесса: учащихся, 

учителя, родителей. 

В течение четверти проводим не менее 3-х работ, выполнение которых 

обязательно для всех учащихся. К каждой работе разрабатываем лист 

оценивания в виде таблицы, в котором отмечаем уровень достижений учащихся. 

Работы на суммативное оценивание составляем таким образом, чтобы 

содержало максимальное количество критериев. Отметки за работы учитываем 

при выставлении четвертных отметок. 

Повторное выполнение (переписывание) работ на суммативное оценивание, 

выполненных на положительную отметку (от 3 до 5), не допускаем. В случае 

отсутствия ученика по уважительной причине, пропущенные им работы, 

выполняются в двухнедельный срок после выхода его в школу. Если ученик 

пропустил работу на суммативное оценивание в установленный срок, то ему 

предоставляем специально для этого резервный день - последний день четверти. 

В случае "спорной" отметки стараемся решить ее в пользу ученика при наличии 

у него более высоких формативных отметок, чем суммативных. 

Учитель имеет право не допустить к контрольной работе на суммативное 

оценивание при невыполнении ряда работ, за которые предусмотрено 

формативное оценивание, в том числе домашних заданий, а также 

систематические пропуски занятий без уважительной причины. А это 

дисциплинирует учеников: они стараются все выполнять в срок и качественно. 

Систематическое и целенаправленное использование данных методов и 

приемов формативного оценивания позволило мне получить качественный 

результат обучения, учащиеся 7 класса, после серии уроков выполнили задания 

суммативного оценивания за раздел с наименьшим количеством плохих оценок. 

В своей деятельности я стараюсь использовать разнообразные методы и приемы 

формативного оценивания с целью внести корректировки в деятельность 

учащихся, повысить мотивацию к изучаемому предмету, так как это необходимо 

для улучшения качества образования. Применение формативного оценивания 

становится одним из важнейших критериев моей системы работы. 

Использование методов формативного оценивания на уроках показало, что у 

учащихся появился интерес к учебе и ответственность, вырабатываются навыки 

самостоятельной работы, работы в группе, воспитываются чувства 

толерантности, коллективизма, взаимопомощи, все это является реальной 

возможностью подготовить социально-адаптированною личность.  
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15-16 ЖАСТАҒЫ ЖАС ВОЛЕЙБОЛШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ЖАТТЫҒУ 

ПРОЦЕСІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

15-16 жастың жас волейболшыларымен оқу жұмысы кезінде бұл жас 

шамасында олардың қабілеті шығып, талантты ойыншылардың байқалатынын 

ескеру керек. Жаттығуды дұрыс әдіспен жасаса, ойыншылар «көз алдында 

өседі». Өкінішке орай анда-санда бапкерлер оның зейіндерін жұтады. Жас 

волейболшылар жүйкелі дағдыларды тауып алады, кейбір ойын сәттерінде қате 

түсінікте қалады, күрделі ойынның жағдайында бейімделе алмайды. Дұрыс 

қалыптаспаған дағды ойыншыға ары қарай аса күрделі техникалық және 

тактикалық әдістермен дұрыс қолдануға кедергі жасайды. Ондай ойыншыларды 

қайта үйрету өте қиынға соғады. Сол себептен бапкерлер жас 

волейболшылармен байыпты және жауапкершілікпен жұмыс жасауы тиіс.[301б] 

Ауысулар. Кіші топтарда ауысуды жетілдіруге көп уақыт бөлінеді. Керек кезінде 

басты көңіл дұрыс, уақытында және тез құлау әдісін қолдана отырып, түзу 

қалыпта ауысу болып табылады. Ауысу жаттығулары алуан түрлі және қызықты. 

Мынадай жаттығуларды бір уақытта эстафета сияқты алаңның әр бөлігінде 

жүргізуге болады.  

Мысалы: 

http://www.twirpx.com/file/1483899/
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1. Айналысушылар сапқа біртіндеп 1-зонада тұрады. Ара сапта бірінші 

серпінді 2 зонаға жасайды, кейін сол жағымен 4 зонаға ауыстырылады, Сол 

жерден арқамен алға 5 зонаға және бұдан әрі оң жағымен алға 1 зонаға ауысады. 

Жаттығу ағымды түрде орындалады. 

2. Дәл сол, бірақ ауыспалылық 1-5-4-2-1 зоналарында керісінше 

орындалады. 

3. Дәл сол, бірақ тапсырма қиындай түседі. Ойыншы арқаға құлап доп 

беруді боямалатып немесе кеудесіне соққы жасағанда 1 зонадан серпінді 2 зонаға 

жасайды. Ары қарай шабуыл сызығы бойымен ауыса отырып, 4 зонада құлап 

және арқаға жылжып боямалайды. Кейін, арқамен алға 5 зонаға барып,арқаға 

құлап допты беруді боямалайды. Содан кейін тез тұрады да, қырымен оңға 1 

зонаға ауыстырылады, ол кезде де құлауды боямалайды (имитирует). 

4. 1-ші зонадан ойыншы алаңшықтың ортасына серпін жасайды және 

кеудесіне жылжымалы лақтырыспен немесе арқаға домалатумен бір қолымен 

төменгі берілісті боямалайды. Кейін серпінді 2-ші зонаға жасайды және төменгі 

берілісті бір қолмен тіреудебоямалайды.  

5. Дәл сол, бірақ жаттығу 5 зонадан керісінше жүргізіледі.  

6. Айналысушылар коллонада бір-бірден сапқа алдыңғы сызықпен тұрады. 

Бірінші ойыншы серпінді оң жаққа орындайды және допты құлап беруді 

боямалайды. Кейін тез орнына қайтады да, төменгі берілісті сол қолмен құлай 

боямалайды. 

7. Допты құлап және түзу тұрып. төменнен және жоғарыдан кезектесіп 

беруді қысқа серпінмен ауыстыру . 

8. Айналысушылар жұптасып, алдыңғы сызыққа орналасады. Бапкер 

тордың ар жағынан қарама-қарсы тұрып, қолмен немесе доппен белгі береді. 

Егер ол қозғалысты өзінен қолмен жасаса, онда ойыншылар кейін (арқамен алға) 

шегінеді, егер қозғалысты оңға орындаса, онда ойыншылар оңға ауысады, және 

де бұны құлап берумен боямалап және блок боямалауын не шабуыл соққыны 

кезектестіріп орындауға болады. 

9. Айналысушылар, 1 зонадан 2 зонаға ауысып, шабуыл соққыны 

боямалайды, сетка бойымен ауысқанда – 3 және 4 зонаға; 5 зонаға арқасымен 

алдыға ауысқанда – құлап допты беру және т.б. 

10. Әртүрлі тұрыстан ойыншының ауысуы: ауысу бағытына бетпен және 

арқамен отырса; ауысу бағытына баспен және аяқтарымен арқамен жатса, 

кеудемен жатса. Алдымен қолдың көмегімен, соңынан қолдың көмегінсіз 

көтерілу керек. 

Техникалық әдістер бейнелері. 

Жас волейболшының техникалық дайындығында үлкен рөлді техникалық 

әдіс-айланың имитациясымен байланысты жаттығулар ойнайды. Олар тәуелділік 

кез-келген бөлігіндегі тапсырмаларға байланысты. 

Бейнелеудің ашық орындауына жете отырып, жаттығушыларға басқа 

жаттығулармен сай келетін аса қиын тапсырма беру керек. Бейнелеу жаттығу 

дұрыс және доппен жасағандай болса ғана пайда түседі. Кейбір имитациялы 

жаттығулар: 
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1. Алға қарай ұмтыла оңға және солға қозғалғанда, екі қолмен допты 

жоғарыдан беру. 

2. Алға қарай ұмтыла екі қолмен допты төменнен беру, алға қарай ұмтыла 

оңға және солға қозғалғанда, бір қолмен допты төменнен беру. 

3. Оңға және солға арқамен допты құлап бергенде, уақыт арасында оңға 

және солға, жүріп және жүгіріп. 

4. Айналып жүріп және 2 және 4 зонада сетка жанында допты секіріп 

лақтыру. 

5. Айналып жүріп және сетка жанында шабуыл соққыны оң немесе сол 

қолмен жүргізу. 

6. Оңға, солға, сетка жанындағ айналып жүріп, қозғалыста жеке және 

топтық оқшаулау.  

7. Орнында және айналып жүріп, сетка жанында оқшаулау және шабуыл 

соққыны кезектестіру. 

8. Орнында және айналып жүріп, сетка жанында құлап доп беру және 

шабуыл соққыны кезектестіру. 

9. Қозғалғанда және сетка жанында, орнында доп беру және шабуыл 

соққыны оқшаулау. 

10. Орнында және қозғалыста, сетка жанында құлап доп беру және 

оқшаулау, шабуыл соққыны кезектестіру. 

11. Секіргенде және өзінен лақтырғанда, құлап доп беру және оқшаулау, 

шабуыл соққыны кезектестіру. 

12. Көру және дыбыстық сигнал бойынша, барлық айтылған әдістерді 

кезектестіру. Белгілі-бір тапсырманы және техникалық әдісті бейнелеумен 

кезектестіріп орналастыру. 

Допты беру. Барлық дерлік мүлтіксіз жаттығулар техникалық әдіспен 

байланысты. Айналысушылар допты беру ойын негізі екенін естен 

шығармаулары керек.Сондықтан доп беру жаттығуын орындауға көп көңіл бөлу 

керек. Тіпті доп берудің ең қарапайым жаттығуымен доппен жұмыс істеуді 

максималды дамыту қажет. Ал күрделі жаттығуларда берілген тапсырманың 

барлығына жетуге тырысу керек. 

Барлық ойыншылар барлық ойындық жағдайда машықтанып көруі дұрыс. 

Мысалы, кейбір ойыншылар (шабуылшылар) доп беру жаттығуына көңіл 

аудармай, дайындықта тек шабуыл соққысын ғана орындайды. Бұл тәжірибе қате 

болып табылады. 

Дайындалушыларды жаттығуды дұрыс орындауға үйрету керек. Ойыншы 

берілген жағдайда дұрыс бастапқы қалыпты алып, орын таңдап, әрекет ете білуі 

керек. Көбінесе машық кезінде жаттығушылардың әрекет ете алмайтынын 

байқауға болады. Мысалы, топтық жаттығуларда допты нөмір бойынша беру 

кезінде түсінбестік болып жатады. Осындай кездерде егжей-тегжейін қамтымай, 

жаттығу сызбасын толығымен қайта түсіндіріп, көрсетіп, қайталау керек. Көп 

нәрсе жаттықтырушының кез-келген, әсіресе бұрынғылардан қарағанда күрделі, 

жаңа жатығуларды дұрыс ұйымдастыруына байланысты. 
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Допты жоғары беру. Жоғары допты беру жаттығуын бастамас бұрын, 

ойыншыларға доптың ұшу бағыты мен қолдың қозғалысы жоғары-алдыға болуы 

керек екенін әрдайым ескертіп отыру керек, себебі егер допты бірден алдыға 

бағыттасаң, шабуыл соққы үшін доп беру дәлдігі дұрыс болмайды. Ойыншы 

шұғыл иіліп, бүгілген қолымен артқа қозғалыс жасағанда, техникада қателіктер 

жібермеу үшін, допты жоғары артқа беретін жағдайда жоғары-артқа бағыттау 

керек. 

Допты жоғары өз үстіңнен берген кезде көп көңіл аудару керек. Алайда ол 

ойында айтарлықтай орын алмаса да, доп беретін ойыншы жанындағы төменгі 

соққылар үшін ғана қолданылса да, жаттығу кезінде ол үлкен рөл атқарады. Өз 

үстінен допты беру ойыншыны доп астынан дұрыс шығуға үйретеді. Сондықтан 

да оны жаттығу кезінде көп қолдану керек. 

Допты секіріп беру. Кіші жас топтарда алғашқы жаттығу жылдарының 

басында допты секіріп беру көп қолданылмайды және оны жаттап алу ұл 

балалардың топтарында ғана жүзеге асырылады. Секіру қозғалысын үйрену 

мақсатында, оқыту ойын жағдайынан тыс өткізіледі. Оқыту алдында допты 

беруге имитация жасап, секіру жаттығуларын өткізеді. Ал секіріп доп беру 

жаттығулары жұппен және жекелей ең қарапайым жаттығулармен қабырға, 

баскетбол қақпасының жанында, әр қабырғаға лақтырғаннан кейін тоқтай 

отырып өткізіледі (ойыншылар арасындағы арақашықтық 3-4 м). Соңында 

үйрену деңгейіне қарай ойын шартына жақындай келе, арақашықтық артып, 

жаттығулар қиындай бастайды. Допты беру процессін уйрену ұзақ және оны 

ойында қолдануға асығудың керегі жоқ. 

Допты секіріп беруді үйренгеннен соң, ойыншылар допты лақтыруды 

үйрене бастайды . Ол әлдеқайда қиынырақ, оыйншы секіру кезінде шабуыл 

соққыны толығымен имитациялайды, содан соң допты секіріп береді, яғни 

лақтырады. Сонысымен допты секіріп бергеннен ерекшеленеді. Лақтырудың 

күрделілігі соншалықты, тіпті барлық ересек баскетболшылар да бұл техникалық 

тәсілмен қолдана алмайды. Кіші жас топта бұл тәсілді қолдануды үйрену шарт 

емес, ал жоғары жас топта лақтыру тәсілін үйрену біртіндеп жүреді. Ер балалар 

тобында лақытру оқытудың екінші жылында басталса, қыздар тобында мүлдем 

үйретілмейді.  

Ойыншылардың допты лақытруы тек допты секіріп беруді үйренген соң 

ғана оқытылатын болса да, оған дайындық алдын-ала жүргізіледі. Сол мақсатпен 

ойыншылар допты жоғары беру кезінде алдын-ала соққыға екі қолымен сермей 

бастайды. Қолды сермеу екі қолмен жүзеге асады, ал сермей бастау екі қолмен 

кезек-кезек, біресе оң, біресе теріс. Қозғалыс үйлестілігі, «қолдың теңдігі» допты 

лақтыру кезінде үлкен рөл атқарады. Одан басқа жаттығуда үнемі шабуы соққы 

имитациялап, допты лақтырады. 

Допты лақтыруды үйрену үшін жұппен жаттығулар жүргізіледі. 

Ойыншылар арақашықтығы ақырындап 3м-ден 8м-ге дейін өседі. Содан соң 

сетка жанында шабуыл соққымен және тактикалық әрекеттермен лақтыру 

жатталынады. 
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Бірінші және екінші жоғары доп берумен байланысты барлық жаттығуларда 

ойыншыларға үнемі алаңда, сетка жанында, қабырға жанында ойын нақтылығы 

жайында естеріне салып отыру керек. Оған ыңғайлы бағдар – баскетбол торы, 

себет , қозғалмалы сақиналар және т.б. Допты нақты беру әр алуан және жеке, 

жұппен, топпен орындалады. Міне, үлгі жаттығулар. Сеткадағы әртүрлі 

нөмірлерде қойылатын қозғалмалы тік тұрулар немесе баскетбол корзинасына 

қойылатын нақтылыққа бағытталған доп берулер. Арақашықтық үнемі өзгеріп 

отырады, ал орындау жағдайы ақырындап өзгеріп отырады. Нақтылыққа 

бағытталған доп берулерді жаттау кезінде сайыстық әдіс үлкен пайда әкеледі. 

Допты атсынан қабылдау үстіден допты қабылдау мүмкін болмаған 

жағдайда қолданылады: кейбір алдамшы соққыларда, сеткадан немесе блоктан 

ауытқып кеткен допты қабылдауда. Кейде шабуылданған соққы немесе қатты 

доп жібергенде де астынан допты қабыладу әдісін қолданады.  

Допты астынан қабылдау әдісі әртүрлі шабуыл әрекеттер (соққының әртүрлі 

түрлері, соққыны бағыттау өзгерістері, алдамшы соққылар) жасағанда қолдану 

тиімді болып табылады. Сондықтан қажеттілігінше заманауи қорғаныс 

әрекеттерінде допты астынан бір және екі қолымен қабылдау жиі қолданылады. 

Сеткадан допты қабылдау. Сеткадан асып кеткен допты беруді үйренгенде, 

астыңғы мен үстіңгі доп беруді қолдану мүмкін екенін ұмытпау керек. Егер доп 

сетканын асыңғы жағына кетіп, ал ойыншы сеткадан 2-3 м аралықта тұрса және 

ол тәсілді қолданбаұһқшы болса, онда жоғарыдан алу керек. Ал қалған жағдайда 

допты астынан қабылау керек, себебі доп үнемі сетканның ортаңғы және үстіңгі 

бөліктеріне тиеді және астыға тігінен кетеді. 

Доп сетканын астыңғы бөлігіне құлаған жағдайда, ойыншыға асығудың 

керегі жок; тек бас кезінде доптың ұшу траекториясын анықтап, допты үстінен 

тез арада қабылдау керек. Егер ойыншы өте ерте сеткаға жақындаса, онда ол көп 

жағдайда доптың жанынан өтіп кетеді. 

Сетканың ортаңғы жағына доп лақтырған кезде, ойыншы тез арада допқа 

шығуы керек, бірақ допты соғуға асығу керек, себебі доп сетка жанында тежеліп, 

біраз уақыт тоқтауы керек. Бұл жағдайда допты бір немесе екі қолмен астынан 

қабылдау керек. 

Допты құлап беру. Соңғы кездерде топ ойынында құлау әдісін қолдану 

зиянды, теріс әсер тигізеді деген пікір тарап кетті. Көп жағдайда оған допты, 

әсіресе құлаған кезде дұрыс бере алмайтын бойы ұзын шабуылшылар себепкер 

болды. Одан бөлек ойын жағдайы үшін емес, құлау үшін құлайтын ойыншылар 

да көбейіп кетті. Бұндай волейболшылар ойындарында орынында тұрып, 

сонымен қоса жоғары секірісте ақталмайтын құлаулар байқалды. 

Жаттықтырушылар арасындағы құлау зияны жайлы пікір екінші 

жетіспеушілік табылды: допты жоғарыдан беру мүмкін болмаған жағдайда, 

сонымен қоса құлаған кезде, шектен тыс допты төменнен беру әдісін қолдану 

болып табыдады. 

Кез-келген жаттығуларда (жұппен, үш адамдық, топта) қорғаушы 

әрекеттерінің керекті сапасын дамыту пайдасын орындауда барлық элементтерді 

қолдану қажет. Мысалы: 
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Допты ақырын беру. Допты қатты беру. Қорғаушы жақтан допты бас салу. 

Тыныш соққылар. Күшті соққылар. Алдамшы соққылар. 

Ойыншыға және оған тигізбей допты соғу. 

Доп беруді, соққыны, алдамшы соққының бағытын өзгерту: оңға, солға, 

ойыншы алдына, оның артынан. 

Барлық жаттығуларда ойыншыларға шартты бірінші орынға қою керек – 

допты мүдделі түрде үстінен және астынан қабылдау.  

Төменде допты беру дағдысын мүлтіксіз орындауға жаттығулар берілген. 

Жаттығулар жаттығушылардың тактикалық ептілігін дамыту мақсатында 

таңдалып алынған. 

 Қорытындылай келе, жаттығу кезінде көрсету әдістерімен қолдану керек.. 

Мында екі жағдай болуы мүмкін. Бірінші - бапкер ойынның барлық әдіс-

айлаларын біледі және іс жүзінде оны көрсете біледі. Екінші - бас бапкерлердің 

әдіс-айланың орындалуында әлдеқандай кемшіліктер болады. Сонда ол дұрыс 

орындай алатын әдістерді ғана көрсетеді. Барлық қалған әдістерді бапкер шартты 

белгілейді, жартылай боямалайды немесе қозғалыстарды фазалар бойынша 

көргсетеді. Мүмкіндік болған жағдайда, бапкер жақсы ересектер тобының 

немесе жасы үлкендер командасының жақсы ойыншыларына балаларға белгілі-

бір тәсілді көрсетуге тапсырады. Техникалық тәсілдердің кинограмамсын талдау 

да үлкен пайда әкеледі. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ОСУЖДЕННЫХ 

 

В данной статье представлено исследование, направленное на изучение 

копинг-стратегий осужденными в пенитенциарной системе. Целью данного 

исследования является изучение особенностей копинг - стратегий у осужденных 

путем применения теста Лазаруса и экспертной оценки. 

В настоящее время в Республике Казахстан нет готовых программ по 

развитию конструктивных копинг-стратегий у осужденных. Актуальность и 
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необходимость проведения данного исследования можно увидеть в том, что к 

осужденным необходимо предъявлять повышенные требования к 

стрессоустойчивости и психологическим качествам личности, обеспечивающим 

стресс-преодолевающее поведение и эффективность пребывания их в 

экстремальных условиях, так как в пенитенциарной системе они попадают под 

воздействие значительного числа стрессогенных факторов. Без применения 

конструктивных копинг-стратегий осужденные могут оказаться под 

воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых 

ситуаций. В таких условиях значительная часть осужденных неспособна 

успешно преодолевать стрессогенное влияние неблагоприятных факторов 

пенитенциарной системы, что приведет к их проблемной адаптации в среде. 

Поэтому, используя копинг-стратегии можно добиться эффективного стресс-

преодолевающего поведения у осужденных, что принесет пользу не только во 

время пребывания в условиях пенитенциарной системы, но и после выхода из 

нее как формы адаптации к социально-общественной среде. Формируя 

конструктивные копинг-стратегии у осужденных можно решить одну из 

актуальных проблем психологии безопасности осужденных в пенитенциарной 

системе. 

В исследование участвовало 35 осужденных из трех русскоязычных отрядов 

учреждения ОВ 156/3 города Усть-Ккаменогорска; участие в диагностической 

работе осужденные принимали на добровольной основе. В данном исследовании 

были использованы методика Лазаруса и экспертная оценка. Методика Лазаруса 

предназначена для определения принадлежности участников к какой-либо 

категории, в последствие чего применяется тот или иной копинг-механизм как 

один из способов преодоления трудностей в различных стрессовых ситуациях. 

Опросник Лазаруса определяет восемь типов копинг-поведения: конфронтация, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, уход, плановое разрешение 

проблем, позитивная переоценка и принятие ответственности[1].  

Опросник способов совладания Лазаруса не только имеет разнообразие 

типов копинг-поведений, но и адаптирован к изучению конкретных и 

специфических контекстов. Поэтому он наиболее предпочтителен для 

применения в пенитенциарной системе. При проведении тестов было аудиально 

зачитано и визуально показана инструкция на бланке. Участники были отобраны 

с разных отрядов в добровольном порядке, большинство же других осужденных 

отказались проходить данный тест с оговоркой «что им не интересен этот тест». 

Также в ходе зачитывания инструкции, испытуемые задавали дополнительные 

вопросы по данной методике, тематика вопросов касалась целей и основных 

задач теста. При проведение теста испытуемые закрывали ответы тестов от 

других испытуемых, что свидетельствует об отсутствии доверительной связи 

между осужденными. В конце тестирования испытуемых заинтересовали сами 

результаты данного теста, что говорит о вовлеченности и заинтересованности. 

Для интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой 

суждений и формальной обработкой результатов была разработана экспертная 

оценка, в которой использовались переработанные шкалы и формулировки с 
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методики Лазаруса. Особой разновидностью метода экспертной оценки является 

экспертный опрос (разновидность опроса, в ходе которого респондентами 

являются эксперты - высококвалифицированные специалисты в определенной 

области деятельности). Каждый эксперт выражает свое обобщенное мнение, 

оценивая осужденного согласно по баллам. После получения данных, 

происходит обработка путем подсчета средних баллов. В результате чего 

определяется принадлежность каждого осужденного к той или иной категории 

копинг-механизма. Данные результаты принимаются во внимание при 

интерпретации данных по осужденным. 

Опишем результаты исследования. Результаты по тесту Лазаруса 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Результаты по тесту Лазаруса по группе осужденных 

 
Копинг - стратегии Осужденные  

Количество человек % 

Конфронтационный 4 11 

Дистанцирование 2 6 

Самоконтроль 3 9 

Поиск социальной поддержки 1 3 

Принятие ответственности 1 3 

Бегство-избегание 12 34 

Планирование решения проблемы 8 23 

Положительная переоценка 4 11 

 

В таблице 1 можно увидеть, что у большинства осужденных преобладает 

копинг-стратегия «бегство–избегание» (34%). Это говорит о том, что 

преодоление негативных переживаний происходит за счёт реагирования по типу 

уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 

отвлечения и т.п.  

Далее следует копинг-стратегия «планированию решения проблемы» (23%). 

Это может говорить о том, что преодоление проблемы происходит за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 

ресурсов. 

Минимальные значения в категориях по «поиск социальной поддержки» и 

«принятие ответственности», что говорит о том, что многие осужденные не 

могут принять свою ответственность; вместе с тем, многие не ждут никакой 

помощи в виде социальной поддержки. 

Таким образом, с точки зрения самих осужденных, они чаще всего 

используют такие стратегии совладания – как избегание ответственности, либо 

решение проблемы путем анализа ситуации при столкновении с трудностями. 

Это может характеризовать их как личностей, которые в той или иной ситуации 
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дистанцируются от проблемы, либо анализируют проблемы для планирования 

только действий. 

Для подтверждения результатов теста былаиспользована экспертная 

оценка. В качестве экспертов выступили 3 начальника отрядов. Каждому 

экспертам был предоставлен бланк для оценки каждого осужденного. 

Результаты экспертной оценки можем увидеть в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты использования копинг-стретегий осужденных по 

результатам экспертной оценки 

 
Копинг-стратегии Оценка осужденных 

Частота выраженности % 

Конфронтация 6 8 

Дистанцирование 7 10 

Самоконтроль 8 11 

Поиск социальной поддержки 9 13 

Принятие ответственности 13 18 

Бегство-избегание 10 14 

Планирование решения проблемы 5 7 

Положительная переоценка 14 19 

 

По результатам экспертной оценки можно понять, что у большинства 

количества осужденных эксперты отмечают стретегии - «положительная 

переоценка» и «принятие ответственности». Это характеризует осужденных с 

точки зрения начальников отрядов как ответственных субъектов, 

преодолевающих проблемы за счет положительного переосмысления. 

 

 
 

Рисунок 1 –Данные теста Лазаруса и экспертной оценки использования 

копинг-стратегий осужденными 

 

С точки зрения экспертов, у осужденных менее всего выраженными 

оказываются стратегии «планирование решения проблем» и «конфронтация», 

что характеризует их как субъектов не умеющих проводить анализ проблемы для 
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дальнейшего планирования по выходу из нее, у которых наблюдается 

неадаптивная реакция к проблеме. 

На рисунке 1 представлены сравнительные данные по двум методам 

исследования. Таким образом, можно определить, что сами осужденные 

используют стратегии, связанные с бегством от проблемы и ее анализом, 

осуществления конкретных действий, а эксперты видят в осужденных 

проявление ответственности для переосмысления ситуации.  

По результатам исследования, будет разработана программа по 

формированию конструктивных копинг-стратегий у осужденных. По данной 

программе будет проведена не только тренинговая работа в группах, но 

индивидуальная форма работы. Результатом будет являться достижение высоких 

результатов по адаптации осужденных в пенитенциарной системе. 

При регулярном мониторинге особенностей полученных результатов 

психолог может написать еще пользу от данного. 
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ТРИГОНОМЕТРИЯ БІЗДІҢ ӨМІРІМІЗДЕ 

 

Көптеген адамдардың қоятын сұрақтары: неге бізге тригонометрия қажет? 

Ол біздің әлемде қалай қолданылады? Тригонометрия немен байланысты болуы 

мүмкін? Міне, осы сұрақтардың жауаптары бар. 

Тригонометрия және тригонометриялық функциялар, сфералық 

тригонометрия қажет болған жағдайда, астрономияда (әсіресе аспан 

объектілерін есептеу кезінде), теңіз және әуе навигациясында, музыка 

теориясында, акустикада, оптикада, қаржы нарығын талдауда, электроникада, 

ықтималдылық теориясында, статистикада, биологияда, медициналық 

визуалдауда, мысалы компьютерлі томография мен ультрадыбыстарда, 

дәріханаларда, химияда, сандар теориясында, сейсмологияда, метеорологияда, 

мұхиттануда, көптеген физикалық ғылымдарда, межелеу мен геодезияда, сәулет 

саласында, фонетикада, экономикада, электротехникада, машина құрастыруда, 

құрылыста, компьютерлі графикада, картографияда, кристаллографияда, 

ойындарды әзірлеуде және т.б. көптеген салаларда қолданылады.  

Геодезия 

Геодезияшылар синустар мен косинустарды жиі қолданады. Оларда 

бұрыштарды нақты өлшеуге арналған арнайы құралдары бар. Синустар мен 
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косинустардың көмегі арқылы бұрыштарды ұзындықтарға немесе жер бетіндегі 

нүктелердің координаттарына айналдыруға болады.  

Ежелгі астрономия 

Тригонометрияның бастамаларын Ежелгі Мысыр, Вавилон және Ежелгі 

Қытайдың математикалық қолжазбаларынан табуға болады. 

 
Ринд папирусының 56-шы есебі (б.э.д. II мыңжылдық) биіктігі 250 қарыс, 

ал іргетасының қабырғасының ұзындығы 360 қарыстан тұратын пирамиданың 

көлбеуін табуды ұсынады. 

Тригонометрияның ары қарайғы дамуы Аристарх Самосский (б.з.д. III 

ғасыр) астрономының атымен байланысты. "Күн мен Айдың арқашықтығы мен 

өлшемдері туралы" өзінің трактатында аспан денелеріне дейінгі қашықтықты 

анықтау мәселесі қойылды; бұл мәселе бұрыштардың біреуінің белгілі бір 

мәнінде тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалараның арақатынасын есептеуді 

талап етті. Аристарх күн, ай және жердің квадратуралары кезінде қалыптасқан 

тікбұрышты үшбұрышты қарастырды.Ол іргелес жатқан бұрыштың белгілі 

шамасында (87°), катет (Жерден Айға дейінгі қашықтық) арқылы 

гипотенузаның шамасын (Жерден Күнге дейінгі аралықты),есептеуге 

болатынын айтты. Аристархтың айтуынша, бұл мән 1/20-ден 1/18-ге дейінгі 

аралықта жатыр, яғни, Күнге дейінгі қашықтық Айға дейінгі қашықтыққа 

қарағанда 20 есе көп; шын мәнінде, Күн Айдан 400 есе алыс, бұл қателік 

бұрышты өлшеу кезіндегі дәлсіздік салдарынан пайда болды.  

Бірнеше ондаған жылдар өткеннен кейін Клавди Птолемей өзінің 

«География», «Аналемма» және «Планисферия» еңбектерінде картография, 

астрономия және механикадағы тригонометриялық қосымшаларды толық 

сипаттайды. Аталғандардан басқа стереографиялық проекция сипатталып, 

бірнеше практикалық тапсырмалар зерттелді, мысалы: аспан денесінің биіктігін 

және азимутын, оның иілуін сағат бұрышы арқылы анықтау. Тригонометрия 

тұрғысынан қарағанда, бұл сфералық үшбұрыштың қабырғасын, басқа екі 

қабырғасы мен қарсы жатқан бұрыш арқылы табу керек дегенді білдіреді. 

Жалпы, тригонометрия төмендегілер үшін қолданылған деп айтуға 

болады: 

• тәуліктің нақты уақытын анықтау; 
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• аспан шырақтарының болашақта қалай орналасуы, олардың шығуы мен 

бату уақыты, Күн мен Айдың тұтылуын есептеу; 

• географиялық координаттарыныңағымдағы орнын табу; 

• белгілі географиялық координаталары бар қалалар арасындағы 

қашықтықты есептеу. 

Гномон - ең көне астрономиялық құрал, өзінің ең кіші көлеңкесінің 

ұзындығы арқылы (түсте), Күннің бұрыштық биіктігін анықтау үшін арналған 

тік құрал (стела, баған). 

 
Осылайша, биіктігі 12 бірлік (кейде 7) тік гномонистен түскен көлеңкенің 

ұзындығынкотангенс ұғымы арқылы түсіндірілді; алғашында бұл ұғымдар күн 

сағатын есептеу үшін қолданылған. Тангенс деп гномоннан көлденең түскен 

көлеңкені айтады. Косеканс және секанс деп тікбұрышты үшбұрыштардың 

сәйкес гипотенузалары айтылды (сол жақта көрсетілген суреттегі АО 

кесінділері). 

 
 

Архитектура (сәулет)  

Тригонометрия құрылыста, әсіресе архитектурада кеңінен қолданылады. 

Көптеген құрылымдық шешімдер мен суреттердің құрылымы геометрия 

көмегімен жасалады. Бірақ бұл жағдайға теориялық деректер жеткіліксіз. 

Алтын ғасыр кезеңіндегі Француз шеберініңмүсінінің құрылысын мысалға 

келтірейік.Ескерткіштің құрылысында тепе-теңдік қатынасы өте жақсы 
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есептелді. Дегенмен, мүсінді жоғары тұғырға көтергенде, ол кейіпсіз болып 

көрінді. Мүсінші келешекте көптеген бөлшектердің көкжиекке қарай 

азаятынын және төменнен жоғары қараған кезде оның мінсіздігінің әсері 

болмайтынын ескермеген. Үлкен биіктіктегі суреттің тепе-тең көрінуі үшін 

көптеген есептеулер жүргізілді. Негізінен олар көзбен өлшеу, яғни көзге қарай 

шамамен өлшеу әдісіне негізделген. Алайда, осы немесе басқа тепе-теңдіктің 

айырмашылықтарының коэффициенті бұл суретті мінсіз болатындай етуге 

мүмкіндік берді. Мәселен, мүсіннен бастап көздеу нүктесіне дейінгі 

арақашықтық, нақты айтқанда мүсіннен адамның көзіне дейінгі қашықтықты 

және мүсіннің биіктігін біле отырып, кестенің көмегімен көздің түсу 

бұрышының синусын есептеуге болады, осылайша көру нүктесін анықтауға 

болады. 

Мүсін жоғары биіктікке көтерілгендіктен жағдай өзгереді, сондықтан 

мүсіннің үстінен адамның көзіне дейінгі қашықтық артады, демек, түсу 

бұрышының синусы да артады. Бірінші және екінші жағдайда мүсіннің үстіңгі 

жағынан жерге дейінгі қашықтықтың өзгерістерін салыстыра отырып, тепе-

теңдік коэффициентін табуға болады. Соңында біз сызбаны, кейін мүсінді 

аламыз, мүсінді көтерген кезде ол қалағанымыздай мүсін бейнесіне 

жақындайды.  

Медицина және биология 

Биоырғақтың үлгісі тригонометриялық функциялар көмегімен 

құрастырылуы мүмкін. Биоырғақтардың үлгісін жасау үшін адамның туған 

күнін, санау күнін (күнін, айын, жылын) және болжамның ұзақтығын 

(күндердің саны) енгізу қажет. 

Жүректің формуласы. Ирандағы Шираз университетінің студенті Вахид-

Реза Аббассидің жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде дәрігерлер бірінші рет 

жүректің электрлік белсенділігіне, немесе, басқаша айтқанда, 

электрокардиографияға жататын ақпараттарды реттеуге мүмкіндік алды. 

Формула - 8 өрнектен, 32 коэффициенттен және 33 негізгі параметрлерден 

құрылатын кешенді алгебралық-тригонометриялық теңдеудерді білдіреді, оның 

ішіне аритмия жағдайында қосымша есептеулер кіреді.  

Дәрігерлердің айтуынша, бұл формула жүректің негізгі параметрлерін 

сипаттау үрдісін айтарлықтай жеңілдетеді, осылайша диагнозды қоюды 

тездетіп, нақты емдеудің басталуын қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар тригонометрия біздің миымызға объектілерге дейінгі 

қашықтықты анықтауға көмектеседі. Американдық ғалымдардың айтуынша, 

ми, жердің жазықтығы мен көру жазықтығы арасындағы бұрышты пайдаланып 

нысандарға дейінгі қашықтықты бағалайды. Дәлме-дәл айтқанда, 

«бұрыштарды өлшеу» идеясы жаңа емес. 

Тіпті ежелгі Қытай суретшілері болашақ заңдарды елеусіз қалдырып, 

алыстағы объектілерді жақындатып салған. XI ғасырда араб ғалымы Альхазен 

бұрыштарды есептеу бойынша қашықтықтарды анықтау теориясын 

қалыптастырды.  
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Өткен ғасырдың ортасында ұзақ уақыт бойы ұмытып кеткеннен кейін, 

идеяны психолог Джеймс Гибсон (JamesGibson) қайта жандандырды, ол өзінің 

қорытындыларын әскери авиация ұшқыштарымен тәжірибе негізінде жасады. 

Бірақ содан кейін теория қайта ұмытылды.  

Егер нүктені балықтың құйрығына ойша дәлдеп, оның қозғалысының 

траекториясын қарастыратын болсақ, судағы балықтың қозғалысы синус 

немесе косинустың заңына сәйкес жүзеге асырылады деуге болады. . 

Жүзу кезінде балықтың денесі y =  tgx функциясының графигіне ұқсас 

қисық пішінді болады. 

Өлшеу жұмыстары 

Тригонометрияны жердегі нүктелердің арасындағы қашықтықты өлшеу 

үшін қолданады. Бізге А нүктесінен қол жетпейтін «ағашқа» дейінгі d 

қашықтықты табу керек деп болжайық. Жер бетінде B нүктесін таңдап, AB 

кесіндісінің ұзындығын өлшейік. Содан кейін, мысалы астролябия көмегімен А 

және В бұрыштарын өлшейміз. Бұл деректер, яғни, с, a және b ABC үшбұрышын 

шешуге және d =  AC қажетті қашықтықты табуға мүмкіндік береді. 

Алдымен С бұрышының sin C анықтаймыз:  

С = 180 − а − b, sinC = sin(180 − a − b) = sin(a + b) Содан кейін 

синустар теоремасының көмегімен d-ны анықтаймыз.  
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ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА В  

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Представление о роли математики в современном мире, математические 

знания стали необходимым компонентом общей культуры. Овладение 

практически любой современной профессией требует определённых 

математических знаний. Необходимость освоения математических знаний 

положительно сказывается на развитии науки и техники. 

 Для жизненной самореализации, возможности продуктивной деятельности 
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в информационном мире требуется достаточно прочная математическая 

подготовка. Роль и место математики в науке и жизнедеятельности общества, 

ценность математического образования, понимание предмета обуславливают 

цели математического образования. 

В соответствии с Государственной программой развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы (далее – ГПРОН) основными 

направлениями работы по повышению качества образования являются 

обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к 

лучшим образовательным ресурсам и технологиям; удовлетворение потребности 

учащихся в получении образования, обеспечивающего успех в быстро 

меняющемся мире; формирование в общеобразовательных школах 

интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики 

Казахстан. 

На уровне общего среднего образования по образовательной области 

«Математика и информатика» изучаются следующие предметы: «Алгебра и 

начала анализа» по двум направлениям (естественно-математическое и 

общественно-гуманитарное). Содержание образования по математике в классах 

естественно-математического направления формирует у учащихся целостную 

картину окружающего мира, способствует овладению общенаучными умениями, 

направленными на развитие интеллектуальных способностей. Умение строить и 

интерпретировать математическую модель некоторой конкретной ситуации 

используется при изучении реальных процессов и явлений, исследований 

теоретических проблем и решении прикладных задач. Большое значение для 

изучения естественно-математических предметов имеет аппарат исследования 

теоретических вопросов и решения задач, формируемый при изучении 

математики. Обучение математике в классах естественно-математического 

направления должно обеспечивать учащимся возможность продолжения 

образования в учебном заведении по специальности, требующей определенного 

уровня знаний и умений по математике. Изучение курса математики в 

классах общественно-гуманитарного направления ориентировано на 

общекультурное развитие человека, ознакомление с законами математики и 

формирование тех математических знаний и умений, которые связаны с 

областью человеческой деятельности, необходимой для свободной ориентации в 

современном мире. В целях совершенствования качества образования по 

математике рекомендуется использовать подходы: дифференцированный, 

деятельностный, ориентированный, системный. 

Согласно ГПРОН одними из результатов освоения основной 

образовательной программы по математики должны стать: 

- сформированность представлений о математических понятиях, 

позволяющих изучать и описывать разные процессы и явления, 

- владение методами доказательств; умение их применять, проводить 

доказательство в ходе решения, 
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- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических, 

логарифмических уравнений и неравенств, их систем [5]. 

Одной из вышеуказанных тем, изучаемой в средней школе в курсе 

математики является тема «Логарифмы. Логарифмические уравнения и 

неравенства». Тема является укоренившейся в курсе алгебры средней школы, но 

учащимся очень непросто овладеть ею из-за многообразия материала. 

Эта тема непростая с учетом малого количества времени, отведенного на ее 

изучение с учетом Указа Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года 

№ 205 утверждена Государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы. Далее приведено количество часов на 

изучение данной темы. Алгебра и начала анализа 11 класс ОГН (3 часа в неделю, 

всего 102 часа): Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество - 1 ч.; 

Свойства логарифмов – 1 ч; Десятичный логарифм. Натуральный логарифм – 

1 ч.; Тождественные преобразования выражений, содержащих логарифмы – 2 ч.; 

Логарифмическая функция, ее свойства и график – 1 ч.; Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. Интегрирование показательной 

функции – 1 ч.; Логарифмические уравнения – 1 ч.; Решение логарифмических 

уравнений и их систем – 2 ч.; Логарифмические неравенства – 1 ч.; Решение 

логарифмических неравенств и их систем – 3 ч. Алгебра и начала анализа. 11 

класс ЕМН (3 часа в неделю, всего 102 часа): Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество - 1 ч.; Свойства логарифмов – 1 ч; Десятичный 

логарифм. Натуральный логарифм – 1 ч.; Тождественные преобразования 

выражений, содержащих логарифмы – 2 ч.; Логарифмическая функция, ее 

свойства и график – 1 ч.; Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. Интегрирование показательной функции – 1 ч.; Логарифмические 

уравнения – 1 ч.; Решение логарифмических уравнений и их систем – 4 ч.; 

Логарифмические неравенства – 1 ч.; Решение логарифмических неравенств и их 

систем – 3 ч.  

Однако овладеть методикой решения логарифмических уравнений и 

неравенств очень важно, так как повышаются умственные и творческие 

способности обучающихся, приобретаются навыки исследовательской работы, 

развиваются способности к критическому мышлению, происходит расширение 

и более глубокое усвоение учебного материала. В связи с этим данная тема 

является актуальной в математическом образовании. 

Чтобы повысить качество подготовки обучающихся к сдаче ЕНТ и они 

смогли успешно сдать его по математике, необходимо уделять достаточное 

внимание решению логарифмических уравнений и неравенств на уроках. 

Продуктивная учебная деятельность школьников, заинтересованность их темой, 

при изучении данной темы на уроках алгебры, возможно только при условии 

использования на уроках определенных приемов, задач и упражнений, 

направленных на усвоение указанной темы, пробуждение интереса к математике 

и т. д.[3] 
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Как было отмечено выше, тема «Логарифмы. Логарифмические уравнения 

и неравенства» - одна из обязательных тем в курсе алгебры в средней школе. 

Решение задач является наиболее эффективной формой развития 

математической деятельности. В обучении математике задачи имеют 

развивающее и воспитательное значение: они способствуют развитию 

критического мышления у детей, приобретению практических навыков 

применения математики. 

Уравнение, содержащее неизвестное под знаком логарифма или в его 

основании, называется логарифмическим уравнением [1]. 

Простейшим логарифмическим уравнением является уравнение вида 

logax=b (1) 

Утверждение 1. Если a > 0, a ≠ 1, уравнение (1) при любом 

действительном b имеет единственное решение x = ab. 

Пример 1. Решить уравнения: log3 x = -1 

Решение: Используя утверждение 1, получим x = 3-1 или x = 1/3;  

Перечислим и основные свойства логарифмической функции f(x) = loga x: 

1) Область определения логарифмической функции есть множество 

положительных чисел. 

2) Область значений логарифмической функции - множество 

действительных чисел. 

3) При a > 1 логарифмическая функция строго возрастает (0 < x1 < x2 loga x1 < 

loga x2), а при 0 < a < 1, - строго убывает (0 < x1 < x2 loga x1 > loga x2). 

4) loga 1 = 0 и loga a = 1 (a > 0, a ≠ 1). 

5) Если a > 1, то логарифмическая функция отрицательна при x (0;1) и 

положительна при x (1;+∞), а если 0 < a < 1, то логарифмическая функция 

положительна при x (0;1) и отрицательна при x (1;+∞). 

6) Если a > 1, то логарифмическая функция выпукла вверх, а если a (0;1) - 

выпукла вниз. 

Задания по теме «Логарифмы. Логарифмические уравнения и неравенства» 

по содержанию можно классифицировать следующим образом: 

- задачи на определение логарифма, применение его свойств; 

- задачи на нахождение области определения; 

- задачи на построение графика функции; 

- задачи на обобщение знаний по нескольким темам. 

Традиционно основными методами решения логарифмических уравнений 

являются: 

- на основании определения логарифма; 

- метод приведения к одному основанию; 

- метод логарифмирования (этот метод применяется при решении 

уравнений, содержащих переменную и в основании, и в показателе степени. Если 

при этом в показателе степени содержится логарифм, то обе части уравнения 

надо прологарифмировать по основанию этого логарифма); 

- метод введения новой переменной (рассмотрим пример 2: log2
3x -2 log3x-

3=0. 
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Решение: ОДЗ: x>0. Вводим новую переменную t= log3x; теперь уравнение 

имеет вид: t2-2t-3=0; Дискриминант D>0, корнями уравнения являются t1=3, t2=-

1. Возвращаемся к замене: log3x=3 или log3x=-1. Решаем простейшие 

логарифмические уравнения и получаем x1=27; x2=
1

3
); 

 - метод потенцирования (решение логарифмического уравнения вида 

loga f(х)=loga g(x) основано на том, что f(х)=g(x) такое уравнение равносильно 

уравнению при дополнительных условиях f(х)>0, g(x)>0.); 

 - функционально-графический метод (при использовании этого метода 

нужно строить по точкам график функции). 

Логарифмические неравенства. Для того, чтобы научиться решать 

неравенства, следует прежде хорошо разобраться во всех вопросах, связанных с 

решением уравнений. При этом многие понятия и факты, относящиеся к 

уравнениям, оказываются применимыми и к неравенствам. 

 Решить неравенство f(x)≤g(x) – это значит найти множество всех значений 

неизвестной величины x, которые при подстановке в неравенство дают верное 

соотношение. Такие значения называются решениями. Однако в процессе 

решения логарифмических неравенств могут появиться как посторонние 

решения, так и может происходить потеря корней. Поэтому при решении 

неравенств рекомендуется выполнять равносильные преобразования, аккуратно 

следить за тем, чтобы не выйти за ОДЗ исходного неравенства или не потерять 

его часть [2]. Рассмотрим примеры. 

Пример 3. Решить неравенство: log1/2(8x-1) ˃0. 

Решение: Представим правую часть неравенства как 0= log1/21. Неравенство 

имеет следующий вид: log1/2(8x-1) ˃ log1/21, ОДЗ: 8x-1 ˃ 0; x ˃ 
1

8
. 

Так как основание логарифма меньше 1, то знак неравенства меняем на 

противоположный: 8x-1 < 1  

 8x < 2  

 x < 
1

4
 

В результате получаем ответ: x ∈ (
1

8
; 
1

4
) 

Пример 4. Решить неравенство: log 3
2 x+ log2

2x-4log2x-4≥0. 

Решение: данное неравенство мы будем решать с помощью замены 

переменных. 

Введем новую переменную: log2x=y. 

Получим кубическое неравенство: y3+ y2-4y-4≥0. 

Левую часть неравенства разлагаем на множители: y2(y+1)-4(y+1)≥0,  

 (y2-4)(y+1)≥0, 

 (y+2)( y+1)( y-2) ≥0. 

Используя метод интервалов, получили решение y ∈ [-2;1]∪[2;+∞]. 

Записываем его в виде: y≥-2, y≤-1, y≥-2. 

Возвращаемся к замене и с учетом ОДЗ получаем: 

ОДЗ: x>0,  log2x≥-2,  log2x≤-1,  log2x≥-2. 

 x≥
1

4
 ,  x≤

1

2
 ,  x≥4. 
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Ответ: x∈[
1

4
;
1

2
 ] ∪[4;+∞] 

Задачи, приведенные выше, можно использовать в различных видах 

контроля: 

- текущий контроль; 

- тематический контроль (выявляет степень усвоения определенной темы) 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Задания могут быть в виде: стандартных упражнений, тестовых заданий, 

математического диктанта. 

Далее я привожу пример теста по теме "Логарифмические уравнения и 

неравенства" 

1 вариант 

1) Решите уравнение: log3(x-1)+ log3(x-2)= log32 

A) 3; B) 0; -3; C) 0;3; D) -3; E) 0. 

2) Решите уравнение: log3x-2log1/3x=6 

A) 9; B)3; C) -9 ;3; D) -3; 3; E) -9. 

3) Решите уравнение: xlgx+3=10000 

A) 0,0001; B)10; C) 0,0001; 10; D) -0,0001; 10; E) -10. 

4) Решите неравенство: log5(3x+1)>2 [4] 

A) (-
1

3
; 8); B) (-8; ∞); C) (8; ∞); D) ( -∞; -

1

3
); E) (-3; ∞). 

5) Решите неравенство: lg(x+2)>lg4 

A) (-2;2); B) (-∞; -2); C) (2; ∞); D) ( -∞;2); E) (-2; ∞). 

2 вариант 

1) Решите уравнение: log25x+log5x
2=log25√8 

A) 2; B) 
1

2
; C) 4; 2; D) - 

1

4
 ; E) 

1

2
; -2. 

2) Решите уравнение: log7(2x+3)+ log7(3-x)=1 

A) 2; B) 
1

2
; C) -

1

2
 ;2; D) - 

1

2
 ; E) 

1

2
; -2. 

3) Решите уравнение: √3𝑥 + 18*log4(x+4)=0 

A) 6; B)3; C) -6 ;3; D) -3; 3; E) -6. 

4) Решите неравенство: ln(x+5)≥ln(2x+3) 

A) ( -∞; 2]; B) (-1,5; ∞); C) (-5; ∞); D) ( -∞; 3); E) (-1,5; 2]. 

5) Решите неравенство: log2(x+5)>3 

A) (-3;3); B) (-∞;-3); C) (3; ∞); D) ( -∞; 3); E) (-3; ∞). 

В современном образовательном мире издается большое количество 

методической литературы, различных пособий. Поэтому учитель должен уметь 

разрабатывать, составлять и применять банк задач по любой теме, учитывая 

различные факторы в учебном процессе, уровень подготовленности 

обучающихся, их способность к восприятию нового материала и т. д. 
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УДК 003 

НАУРЫЗ Қ.Ж. 

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана қ., 

Қазақстан 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ТЕРМИНДЕРДІ 

ҚОЛДАНУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Баршамызға белгілі, еліміздің астанасы, бас қаласы Астанадағы білім мен 

ғылымның қара шаңырағы - С.Сейфуллин атындағы Казақ агротехникалық 

университеті болып табылады. Кеңес заманында да, еліміздің тәуелсіздік алған 

күнінен бастап аталған оқу орнының түлектері өз орнын тауып, еліміздің 

экономикасын көтеруге атсалысуда. 

Заман талабына сай, мамандардың солтүстік өңірлерінде жетіспеушілігіне 

байланысты, оқу орны 1996 жылдан бастап «Автоматты электрбайланысы» 

мамандығы бойынша инженерлерді, ал 2004 жылдан бастап «Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша бакалаврларды 

дайындауды жүзеге асырды. Ал, 2012 жылы «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар» мамандығы магистрлерді дайындауға лицензия алып, 

қазіргі уақытта осы аталған мамандық бойынша докторантура ашу бағытында 

жұмыстар жүргізіліп жатыр. «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар» аясындағы пәндерден сабақ беру және ғылыми 

зерттеулерді өткізу «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

кафедрасы қызметінің негізгі бағыттары болып табылады. Оқыту кредиттік 

технология негізінде және екі білім бағдарламалары: «Радиоэлектроника» және 

«Телекоммуникациялық желілері мен жүйелері» бойынша жүргізіледі [1]. 

«Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» және «Радиоэлектроника» 

білім беру бағдарламалары Ұлттық біліктілік шегі мен кәсіптік стандарттарға 

сәйкес Дублин дескрипторы мен Еуропалық біліктілік шегі бойынша келісіліп 

дайындалған [2]. 

Қазіргі кезде оқу орнының көптеген мамандықтарында студенттер орыс, 

қазақ және көптілді топтарында білім алуда. Көптілділік бағыт соңғы кездегі 

http://edu-bko.gov.kz/docs/norm_baza_shkolnyi/imp2016ru.pdf
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сұраныстардан туындап отырған жаңалықтардың бірі болып табылады. Біздің 

мамандығымыз бойынша да үш бағытта дайындау қолға алынған. 

«Көш жүре түзеледі» дегендей, кафедраның 20 жылға жуық тәжірибесінде 

көптеген қиыншылықтар болды. Мамандардың болмауы, келген мамандардың 

тұрақтамауы сияқты мәселелер болды. Оқулықтардың, оның ішінде қазақ 

тіліндегі оқулықтардың жетіспеушілігі де орын алып, оны университет ішінде 

қолдануға арналған оқу - әдістемелік құралдармен кешендер, нұсқаулармен 

қамту бойынша үлкен жұмыстар атқарылды. Байланысшылар мен 

энергетиктерді дайындайтын еліміздегі байырғы, қара шаңырақ «Алматы 

энергетика және байланыс университеті» профессор - оқытушылары дайындаған 

оқу-құралдары мен оқулықтары біздің кітапханамызда бар, және олар үлкен 

сұранысқа ие. Қазіргі кезде қазақ тіліндегі оқулықтар жеткілікті, алайда, соңғы 

кезде олардың санына емес сапасына көңіл бөлетін уақыт келді десек болады. 

Телекоммуникация саласындағы терминдерді қолданудағы мәселелер - 

негізінен қазақ (мемлекеттік) тілде оқулықтар мен оқу құралдарын, әдістемелер 

мен әдістемелік нұсқаулықтарды дайындауда кездеседі. Ана тілімізде оқу - 

құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бар, алайда олардың саны тым аз, 

көпшілігі сын көтермейді.  

Негізінен, қазақ тіліндегі барлық оқу құралдары, оқулықтар, әдістемелер 

мен әдістемелік нұсқаулар терминологиялық сөздіктерге бағынышты.  

Терминологиялық сөздік дегеніміз – ғылым мен техниканың және өнердің 

белгілі бір саласындағы терминдер сөздігі болып табылады [3]. 

Қазіргі қолданып отырған сөздіктерімізде әр термин әр қалай аударылып 

берілген. Бұл өз ретінде, оқулықтарды және басқа да материалдарды 

пайдаланғанымызда келеңсіз жағдайларға алып келеді. 

Аталған мәселе, тек ғана телекоммуникация да емес, оған жақын бағыттар 

мен мамандықтарда да кездеседі, мысалы IT, ақпараттық қауіпсіздік, 

электроника, микропроцессорлық техника, электроэнергетика, электротехника 

және т.б. салаларда. 

Белгілі ғалым, ҚР БҒМ ҒК «А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі 

институты» РМҚК терминология бөлімінің басшысы, филология 

ғылымдарының докторы - Карлыгаш Айдарбек қазақстандық беделді Интернет 

басылымының біріне берген сұхбатында қазақ тілінің латынға көшудегі кездесіп 

отырған мәселеріне толыққанды жауап берді. Негізгі мәселе ретінде, ғалым - 

қазақ тілінде осы күнге дейін терминдерді стандарттау бағытында бірде - бір 

ғылыми жұмыстың болмауын атап өтті [4]. 

Олай болса, қазақ тілінде терминдерді қолданудағы мәселелер тек ғана 

телекоммуникация саласында ғана емес, басқа да салалардағы мәселелер болып 

табылады. Осындай өзекті мәселелерді шешуде қазақ тілінің мамандарымен 

қоса, әр саланың қазақ тілін білетін, тіл жанашырларын да қатыстыру қажет. 

Терминдердің қазақша бірнеше баламасының орнына жан - жақты, толық жауап 

беретін бір ғана баламасын қалдыру абзал. Осылайша, ғылыми түрде 

терминдерді стандарттауды қолға алып, кириллицадан латын әліпбиіне өткенге 

дейін барлық саланың, оның ішінде телекоммуникация саласындағы 
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терминдердің «шұбарлығын» жоюымыз қажет. Олай болса, Үкіметіміз қолдау 

көрсететін, терминдерді стандарттауға бағытталған бағдарлама қажет. 

Бағдарлама аясында, аудару қажет етпейтін, баршаға түсінікті терминдерді сол 

бастапқы түрінде қалдыру қажет. Мысал ретінде айтар болсақ: сигнал, импульс, 

модулятор, диапазон, период, схема, кабель және т.б. 

Сонымен қатар, қазақшаға аударғанда құлаққа жағымыз, кей жағдайларда 

басқа саладағы синоним сөздермен шатасып кететін терминдер де жеткілікті. 

Мысалы: орысша «кодирование» сөзі – телекоммуникация саласындағы 

әдебиеттерде «кодтау» деп аударылған, терминологиялық сөздікте де солай. Осы 

сөзді «кодалау» сөзімен алмастырса, құлаққа жағымды естіледі. Және тағы бір 

термин: «узел телекоммуникации» - көпшілік әдебиеттерде электротехникада 

қолданылатын «узел» («түйін») сөзімен (терминімен) шатастырылып 

«телекоммуникация түйіні» деп жазылып та, айтылып та жүр. Олай болса, білдей 

телекоммуникация операторы «Қазақтелеком» АҚ - ның аудандық бөлімшелері 

неге аудандық телекоммуникация түйіндері деп аталмайды? Осындай олқылық 

жетерлік. Яғни, желілерге қатысты сөз (термин) «узел» - «торап» деп берілуі тиіс. 

Тағы бір мысал: «многоканальные системы передачи» - көп әдебиеттерде 

«көпарналы беріліс жүйелері» деп берілсе, «радиопередатчик» - 

«радиотаратқыш» деп берілген. Екеуіне де ортақ «передачи», «передатчик» 

сөздері, олай болса неге «көпарналы тарату жүйелері» деп бермеске? Осындай 

мысалдарды көп келтіруге болады.  

Терминдерді бір жүйеге келтіру ісін жолға қоймасақ, болашақта өз тілімізді 

дамытуда, латын әліпбиіне өту жұмыстарында қиындықтар туындауы мүмкін. 

Сондықтан, телекоммуникация саласындағы терминдерді қолданудағы 

мәселелер – бұл Ұлттық мәселе, себебі мұндағы бар мәселелер барлық салада да 

кездеседі. Оның шешу жолы – терминдерді стандарттау бағытындағы ғылыми 

жұмыстарды қолға алу. 
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НАЙЗАБАЕВА Ш.Х., БЕЙСЕМБАЕВА Р.С.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ӨСКЕМЕН ӨНЕРКӘСІПТІК ТОРАПАТЫ ДАМУЫНЫҢ 

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Экономикалық және әлеуметтік география саласындағы ғылыми зерттеулер 

областа экономикалық әлеуетін, құрылымдық және инвестициялық саясатының 

заманауи территориялық ұйымының талаптарына сәйкес келетін басым 

бағыттарға бағытталуы керек. 

Қазақстанның өндiрiстiк күштерiн дамыту және енгiзу кезiнде 

индустриялық өндiрiстiк өндiрiстi аумақтық ұйымдастырудың маңызды 

нысандары болып табылатын өнеркәсiп торабы маңызды рөл атқарады. 

Кластерді дамытуда, сондай-ақ аумақтық өндірістік кешендер теориясында 

өнеркәсіптік бірліктерді қалыптастыру маңызды әлеуметтік және экономикалық 

мәселелерді шешудің ең жылдам әрі ең тиімді әдісі болып табылады. 

Өнеркәсіптік нысандарды классикалық, экономикалық және географиялық 

орналасуы бар индустриалды аймақтарға бөлу болып табылады. Өндірістік 

объектілерді дамыту бірқатар ғылымдардағы мәселелердің теориялық және 

әдіснамалық сипаты күрделене түседі. Осыған байланысты, «индустриялық 

жинау» концепциясының маңызы, өңірдің және өнеркәсіптік бірліктің 

анықтамасы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың өнеркәсіптік құрылымы және 

өндірістік байланыстарды талдау әдістемесі, әдістемелік тәсілдер, 

маманданудың негізгі даму факторлары мен бағаларын бағалау маңызды. 

«Өнеркәсіп торап» терминінің ғылыми анықтамасы айтарлықтай теориялық 

және практикалық маңызға ие. Әдебиетте осы тұжырымдаманың әртүрлі 

түсіндірмелері болғанына қарамастан, ғалымдардың абсолютті көпшілігі 

өнеркәсіптік торап негізгі ерекшелігі - қалада немесе бірнеше қалалық елді 

мекенде орналасқан кәсіпорындар арасындағы өндірістік байланыстар болып 

табылады деп санайды [1]. 

Сондықтан өнеркәсiптiк алаң, әдетте, өнеркәсiптiк өндiрiстiк орталықтары 

орналасқан елді мекендерге күнделiктi жұмысқа шығу үшiн қолайлы 

қашықтықта орналасқан екi, үш немесе одан да көп елді мекендi қамтуы мүмкiн. 

Өнеркәсіптік тораптар адамдық қондырғылардың қалыптасуы мен дамуы үшін 

негіз болып табылады. 

Қазіргі жағдайда өндірістік бірліктердің өнімді күштерді аумақтық 

ұйымдастырудың тиімді нысаны ретіндегі маңыздылығы, олардың қалыптасуы 

прогрессивті салалардың шоғырланған және озық дамуына, жаңа ғылыми 

жетістіктер мен өндіріске жаңа технологияларды уақытында енгізуге мүмкіндік 

береді. 

http://today.kz/news/kazahstan/2018-04-26/764368-vse-chto-nado-znat-zachem-kazahskomu-yazyiku-latinitsa-i-svoi-smeshnyie-terminyi/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Өндірістік бірліктерді құру елеулі шикізат пен отын-энергетикалық 

ресурстарды, қаржы және адам ресурстарын, әсіресе білікті еңбек ресурстарын 

өндіруге тиімді түрде тартуға мүмкіндік береді. 

Шығыс Қазақстанның Өскемен қаласының өнеркәсіптік тораптың дамыған 

өнеркәсіптік бөлімшелерінің бірі - Рудно-Алтай аймақтық өндірістік кешенінің 

(РААӨК). 

Қазіргі заманғы кластерлік теорияның негізі болып табылатын өнеркәсіптік 

аймақтарды бөлу теориясына сәйкес, өнеркәсіптік торап географиялық және 

технологиялық өзара байланысты салаларды қамтиды, бұл қаланың өнеркәсіптік 

мамандануын анықтайды [2]. 

Өскемен қаласының өнеркәсіп торапатында түсті металлургияда (қорғасын, 

мырыш, мыс, титан, магний және басқа металдар) мамандандырылған, сонымен 

қатар энергетика, машина жасау, жеңіл және тамақ өнеркәсібі салалары. Бұл 

тораптың негізгі өндірістік орталығы - Өскемен қаласы. 

Теміржол, жол, әуе және су жолдарының қиылысында Өскемен қаласында 

өнеркәсіпті дамыту үшін маңызды болып табылады. Бұл жерден солтүстік-

батысқа (Түрксібке), солтүстік-шығысқа (Риддер қаласына) және оңтүстік-

шығысқа қарай (Зыряновка) дейін теміржолдар бар, облыстың аумағы бойынша 

бірнеше автокөлік жолдары, өзен кемежайы, Өскеменде Қазақстан және Ресей 

ірі қалаларымен байланыстыратын әуе бар. 

Қаланың индустриясының өсуіне ықпал ететін екінші жағымды фактор - бұл 

Ертіс су қоймалары (Өскемен және Бұқтырма СЭС) негізінде қуатты 

энергетикалық базаның болуы. 

Үшінші қолайлы фактор қаланы түсті металлургия, энергетика және 

машина жасау саласында білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Төртінші жағымды фактор - бұл Алтайдың тар таулы алқаптарынан Ертіс 

жазығына дейінгі кеңістіктегі қаланың орналасуы, жердің суы мен сумен 

қамтамасыз етілуіне байланысты мұнда ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

құрылуына ықпал етті. 

Өскемен - Шығыс Қазақстандағы ірі ғылыми және мәдени орталықтардың 

бірі. Қала тез өсіп келеді. 2016 жылы Өскемен қаласының халқы 321 201 адам 

санын құрады. Негізгі демографиялық көрсеткіштер келесідей сипатталады 

(1000 тұрғынға негізделген, 2016 жылдың қаңтар-қараша айларында): туу 18.4, 

өлім 14.2. Қарастырылып отырған учаскенің ең тығыз қоныстанған аумағы - 

Өскемен қаласы, онда халық тығыздығы 617 адам. 1 шаршы метрде. км. [3].  

 Географиялық аймақтарға бөлу өнеркәсіптік теориясы сәйкес Өскемен 

өндірістік бірліктің бөлігі ауылы Согра (840 мың адам 2016 ж), қалалық, темір 

жол станциясының өндірістік негізгі болып саналады титан-магний комбинаты, 

ауыл Pervomajskij (2016 жылы 5864 мың адам), Аблакетка маңындағы 

орналасқан Өскемен СЭС және конденсатор зауыты өндірістік ғимараттар, 

«Защита» кентінде қамтиды (4160 адам. 2016 ж). Өнеркәсіптік қондырғыға 

сондай-ақ, Глубокое кентін (2017 жылы 15 мың адам) қосады, мұнда ең ескі Ертіс 

мыс балқыту зауыты Қазақстанда орналасқан [2].  
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 Өскемен өнеркәсіп торапта Серебрянск қаласына (2016 жылы 8 791 адам), 

қазіргі уақытта азық-түлік және жеңіл өнеркәсіп орталығы Бұқтырма СЭС-і, 

сондай-ақ Октябрь ауданы (2016 жылы 5 593 адам бар) сонымен қатар цемент 

зауытында жұмыс жасайтындар қоса есептегенде [3].  

 Қазіргі заманғы Өскемен өнеркәсіп торапта - қорғасын-мырыш зауытының 

орналасқан негізгі орталығы, бүгінгі күні кәсіпорын «Қазцинк» деп аталады және 

Glencore Int, Үлбі металлургиялық зауыты (ҮМЗ) еншілес кәсіпорны болып 

табылады.Зауыт профилі - уран, бериллий және басқа сирек жердегі қосылыстар, 

Титан және магний комбинаты (МК ТМК), Ертіс мыс балқыту зауыты, Өскемен, 

Бұқтырма СЭС-і[3]. 

Өскемен индустриальды тораптарын қалыптастырудың теориясы көптеген 

көрсеткіштерге, атап айтқанда салалардың аумақтық және технологиялық 

байланыстарына сәйкес келеді. Соған қарамастан, өндірістік бірліктердің 

кәсіпорындарының құрамы мен әлеуетін оңтайландыру, индустрия мен 

қызметтерді дамытудың кешенді үйлесуі, салада жұмысшылардың қажетті 

санын тарту және жаңа өндірістерді құру шығындарын азайту маңызды болып 

қала береді. 

Осыған байланысты, Өскемен өнеркәсіп торапты қалыптастыруды одан әрі 

жетілдіру - экономиканы жаңа түрлендіру жағдайында өзекті мәселелерінің бірі 

Шығыс Қазақстан облысының өндірістік күштерін дамыту болып табылады. 
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ТИІМДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР – САПАЛЫ САБАҚ КЕПІЛІ 

 

Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бүгінгі басты 

міндеттерінің бірі – жастарға терең білім беру. Ал, оның негізі жалпы білім 

беретін мектептердің оқыту үрдісін жақсартуға білім саласына жаңа 

технологияларды енгізу болып табылады. 

Оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс тәсілдерді енгізу 

оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын арттырып өз бетімен 

ізденуге шығармашылық еңбек етуге жол салады. Пәндерді оқытуда тиімді әдіс 

http://stat.gov.kz/
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– тәсілдерді пайдалана отырып, сабақты қызғылықты да тартымды өткізу 

мұғалімнің шеберлігіне байланысты екені баршамызға мәлім. 

Ол бүгінг ібілім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының 

қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да 

әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған 

педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені 

мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Ертеңгі күннің бүгінгі 

күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші құдіретті 

күш тек білімге ғана тіреледі. Білім беруге заман талабы тұрғысынан жеке 

тұлғаны дамытудағы қоғамның рухани және адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыруда білім беру саласына – баса назар аударарлық мәселе. Баланың 

қызығушылық қабілеттерін дамыту «қабілет» ұғымының мәнін терең түсініп 

алуды талап етеді. Қазіргі кезде бұрын тәжірибеде болмаған жаңаша оқытудың 

тиімді тәсілдерін қолданып, жетістікке қол жеткізіп,оқушының сабаққа деген 

қызығушылығы артып, келе жатқанына көз жеткіздім. 

Жаңа технология тиімді әдіс – тәсілдері арқылы оқушыларды 

шығармашылыққа баулу» ұғымының мазмұны оқытудың жүйесіне жаңа 

көзқараспен қарауды талап етеді. Қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің 

алдына өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту мәселесін қойып отыр. 

Қазіргі оқушы: 

• Ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті жоғары; 

• Мен білуге тырысамын; 

• Өз қабілетіме сенемін; 

• Өз алдыма мақсат қоя білемін; 

• Өз-өзіне деген сенімі жоғары, талантты. 

Осындай жеке тұлғаны дамытып, қалыптастыруымыз керек. 

«Бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастырудың алғышарты - өзгермелі даму 

үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, коммуникативті құзіретті, адамдармен өзара 

әрекет пен қарымқатынас тәсілдерін білетін, тілі дамыған жеке тұлғаны субъект 

ретінде дамыту және қалыптастыру», - деп 12-жылдық жалпы орта білім беру 

тұжырымдамасында көрсетілген [1]. Бастауыш сынып оқушыларының 

тіліндамыту: тілін ұштау, сөйлеу мәдениетін және жазбатілін дамытумен қатар 

ой-өрісін, шығармашылық қабілетін қалыптастыру. «Тілі дамымаған адамның 

ойы да дамымайды» деген халқымыз.  

Жаңартылған оқу бағдарламасымен бастауыш сыныпта екінші жыл жұмыс 

жасап келемін.Сабағымда көптеген тиімді әдіс-тәсілдерді пайдаланып келемін. 

Сондай әдіс-тәсілдің бірі:Топтық тергеу. 

Топтық тергеу – сыныптағы оқушылардың барлығы және шағын топ 

құрамында қатысқандықтан команда жауапкершілігіне үйренеді, сонымен қатар 

материалды жан-жақты ойлау тұрғысынан қарастыруға және түсінуге мүмкіндік 

береді. Сондай-ақ материал көлемінде қалып қоймай, кеңірек ізденіс жасауға 

және қол жеткізуге болатын ресурстарды пайдалану дағдысын дамытады. 
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Мұғалім сыныпты алты адамнан топтарға бөліп, мәтінмен таныстырады. 

Мұғалім құралдардың бастапқы топтамаларымен таныстырады және рөлдерде 

жұмыс жасау барысында, осы құралдарды қалай пайдалану керектігін 

түсіндіреді. Оқушылар топтарында рөлдерді бөліп алады. 

Баяндап беруші – оның міндеті өз көзқарасы тұрғысынан немесе өз ойына 

сүйене отырып, осы оқиғаның мазмұнын дайындау; 

Зерттеуші - оның міндеті (мәтінге байланысты) басты кейіпкердің мінезін 

немесе басты оқиғаны жан-жақты меңгеру және сипаттау: Сондай-ақ бұл жаңа 

сөздерді меңгеру және суреттеу немесе өткен тапсырманың қалған бөлігі болуы 

мүмкін. 

Сұрақтар құрастырушы – негізгі оқиғаларды қамтитын немесе әңгіменің 

жалпы мазмұны бойынша сұрақтар дайындайды. Бастысы, оқушылар сұрақ 

қоюдың өлшемдерін, төменгі және жоғары деңгейлердің бөлінуі туралы ескерсе 

болады. 

Сілтемелер табушы – оның міндеті әңгіменің тақырыбын /руханилығын 

ашатын немесе құптайтын кез келген сілтемелерді – белгілі аздап белгілі 

афоримзмдер және мәтелдер табу; 

Бейнелеуші-суретші - оның міндеті әңгімедегі кейіпкерді немесе оқиғаны 

ауызша және жазбаша суреттеу; 

Дәнекер – оның міндеті негізгі идеяларды немесе оқиғаларды бүгінгі 

өмірмен байланыстыру. 

Мұғалім сыныпта ортада тұрып, әр оқушының жауапты рөлі болуын 

қадағалайды, топтардың зерттеу жұмыстарына көмектесе алады. 

Топ сыныпқа презентациясын жоспарлайды. Олар өздерінің ең маңызды 

жаңалықтарын көрсетеді. Презентация белсенді және қызықты болу керек, 

сонымен қатар оған топтың барлық мүшелері қатысуы керек. 

 Егер бұл тапсырма сыныптағы уақытқа есептелген болса, онда мұғалім 

нұсқалардың арасынан таңдай алады: а) әртүрлі топтардан рөлдер бойынша 

шақырады, егер олар басқаша жасаса, қалғандары толықтырады; б) «Аквариум» 

нұсқасы – сыныптың ортасында бір топ өз жұмысын ұсынады, қалғандары 

айнала отырады – бақылайды, ескертпелерді түртіп алады, сонан соң 

пікірталасқа маңызды және ұсынушылар жеткіліксіз ашты деп санаса 

толықтырады.  

AQCI стратегиясы 
1.Argument - Дәлел  

2.Question - Сұрақ  

3.Connection - Байланыс  

4.Implication - Ізденіс. Қорытынды  

Күтілетін нәтиже. 

1. Жаңа шығарма, мәтінді оқып танысуда, оқушылардың іштей түсініп 

оқуын, түсінгенін жазбаша түрде жеткізе білу дағдыларын жетілдіруге болады 

және сыни ойлау көзқарасын қалыптастырады. 

2. Өз ойын жинақтап, дәлелдер келтіре отырып, сын тұрғысынан ойын 

жүйелеуге, талдау жасауға үйренеді; 
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3. Автор сөзін, аргументтерін, өз ойы мен түсінігін, дүниетанымын қосып 

талдап, қорытынды жасайды; 

4. Мәтінге шағын зерттеу жұмысын жүргізуді үйренеді; 

1 тапсырма: Ы.Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады?» мәтіні 

таратылып беріледі.  

AQCI төмендегі 6 элементтен тұрады: 

1.Негізгі мәтін 

Бұл айтпақ ойы бар мәтіннен үзінді немесе шағын көлемді шығарма 

2. Дәлел 

Мәтіндегі негізгі ой немесе шығарманың идеясы 

3. Сұрақ 

Мәтінде толық қамтылмаған немесе жеткіліксіз қамтылған ой төңірегінде 

сұра 

4. Тәжірибемен байланыс 

Сіздің келтірген дәлеліңіз күнделікті өміріңіздегі қағидаңызға дәл келе ме, 

әлде қарама-қарсы ма? 

5. Мәтінмен байланыс 

Мәтіннен негізгі дәлелді ізде. Мына мәтінге басқа мәтіннен дәлел алуға 

болады. 

6. Ізденіс, қорытынды 

Мәтіндегі ойды бүгінгі күнмен байланыстыр. 

2-тапсырма. Мәтін:”Дүние қалай етсең табылады?” 

Цитата: ”Антон бұл сөздерді естіген соң терең ойға қалып, қайыр сұрауын 

да ұмытып, бір орнында тұрып қалды” 

Сұрақ: Мұның себебі не еді? 

Цитата: «Баламды да жасынан бос жүруге, еріншектікке, қиналмай мал 

табуға үйретпедім....»  

Сұрақ: Жолаушы не үшін баласын жастайынан еңбекке үйретті? 

Цитата:  

Әңгіменің соңғы сөйлемі былай дейді: 

«...тіленшілікті тастап, жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма күтімді 

болдым. Ақырында сол кісінің айтқаны келіп, мінеки, осы зор дүкеннің иесі 

болдым”...  

Сұрақ: Зор дүкеннің иесі болуына Антонға қандай күш көмектесті? 

3-тапсырма. 

«Пирамида». Мәтін бойынша жұпта төмендегі сұрақтарға жауап жазады. 

1.Негізгі кейіпкер кім? 

2. Кейіпкерді суреттейтін екі сөз жаз 

3. Оқиға болып жатқан жерді үш сөзбен суреттеңіз 

4. Шығармадан төрт сөзден тұратын проблемалық сұрақ туындатыңыз 

немесе проблеманы анықтаңыз 

5. Шығармадағы бірінші өзекті мәселені бес сөзбен сипаттаңыз 

6. Шығармадағы екінші өзекті мәселені алты сөзбен сипаттаңыз 

7. Шығармадағы үшінші өзекті мәселені жеті сөзбен сипаттаңыз 



447 
 

8. Проблемалық сұрақтың шешімін сегіз сөзбен шешуге тырысыңыз 

ІІІ-кезең. Қорытынды бөлім 

Кері байланыс. 

«FILA стратегиясы»  

Мақсаты: сыни ойлата отырып, проблеманы шеше білуге жетелеу.  

«Тасбақа» мәтіні таратылады. Мәтінмен танысып, кестені толтырады. 

FILA кестесін толтыру 

 
Фактілер 

(мәтінге сүйене 

отырып, негізгі 

оқиғалар) 

Идеялар (Тасбақаға 

не болуы мүмкін?) 

Туындайтын 

сұрақтар 

Жоспарлы іс-әрекет 

(зерттеуді қалай 

жүзеге асыруға 

болады?) 

    

 
Фактілер 

(мәтінге сүйене 

отырып, негізгі 

оқиғалар) 

Идеялар 

(Кірпіге не 

болуы мүмкін?) 

Туындайтын сұрақтар Жоспарлы іс-әрекет 

(зерттеуді қалай 

жүзеге асыруға 

болады?) 

1. Тасбақа 

жүгірді, ойнады. 

2. Мадина 

тасбақамен 

ойнады.  

3. Тасбақаның 

түсініксіз 

қылығы. 

4. Тасбақа 

қимылсыз 

қалды. 

1. Уланып 

қалды. 

2. Қатты 

шаршады. 

3. Қатты 

ұйықтап жатыр, 

ештеңе 

естімейді.  

4. Аяқтары 

ауырып жатыр. 

1. Тасбақа қандай тамақ 

жейді? 

2. Үй тамағын жейді ме? 

3. Тасбақа қандай жерде 

тұрады? Інде тұрады ма? 

4. Күзде тасбақада 

қандай өзгерістер 

болады? 

5. Тасбақа жылдың әр 

мезгілінде қалай тіршілік 

етеді? 

1. Мұғалімге айту. 

2. Биология пәнінің 

мұғалімінен көмек 

сұрау. 

3. Интернет арқылы 

мәлімет жинау. 

4. Балалар 

энциклопедиясынан 

аңдар туралы оқу. 

5. Аңдар туралы 

фильм көру. 

 

Тағы осындай «Өрмекшінің өрмегі», «Планшет», «Қораптағы сұрақ», 

«Серпілген сауал» әдіс-тәсілдерін қолдану барысында оқушылардың сабаққа 

деген қызығушылықтарының артатындығын аңғардым. Сабақ барысында 

ресурстарды молынан қолдануға тырысамын. «Планшет» әдісін көбінде «Блиц-

турнир» өткізгенде қолданамын. «Блиц-турнирді» сабақтың қорытынды 

бөлімінде жиі өткіземін. Сұрақтар қою арқылы оқушының тақырыпты қалайша 

меңгергендігін анықтаймын. 

Сондай-ақ іс-тәжірибемде сабақ барысында кеңінен қолданатын тиімді әдіс- 

тәсілдердің бірі, ол «Сыртқы және ішкі шеңбер әдісі» уақыт үнемдеуге өте 

тиімді. Үй тапсырмасын тексеруде 4-5 минут уақыт жұмсауға болады. 

Оқу шапшандығын ,және өз ойын еркін жеткізу қабілетін дамытудағы үлесі 

зор екендігіне көз жеткіздім. 

«SVOT» әдісі оқушының өзін және өзге топты бағалауына өте тиімді. 

Әдебиет сабағында кейіпкерлерге мінездеме беру,олардың жақсы-жаман 

қылықтарын ажырата білу дағдыларын арттырады. 

«Көршіңмен сырлас». 
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Бұл әдіс оқушылардың өз ойын ауызша білдіруіне үйретеді. Сұрақ қойып, 

ойлануына уақыт беріңіз. Өз ойын көршісімен бөлісіп, ақылдасуын сұраңыз. 

«Сюжеттік кесте» 

Оқушылардың мәтінді қаншалықты меңгергенін бақылау үшін сұрақтарға 

сәйкес төрт сөзден тұратын сөйлем құруды тапсырыңыз. 

«Бес сатылы эссе жазу» 

1. Тақырып бойынша негізгі идеяларды анықтап алу; 

2. Парақпен жұмыс; 

3. Жұптық жұмыс. Қателерді анықтау; 

4. Жіберілген қателерді есепке ала отырып, қалыпқа келтіру жұмысын 

жүргізу; 

5. Сынып алдында жұмысын жариялау. 

«Алфавит тізбегі» 

Оқушылар өткен тақырып бойынша алған білімдерін алфавиттегі 

әріптерден басталатын сөздерді кезекпен атап шығу керек. 

А-Астана 

Ә-әдеп 

Б-бала 

В-валюта 

Г-газ 

Ғ- ғимараттар 

«Сұрақты тауып ал» бірнеше сөйлем бір сұрақтың жауабы болады. 

«Мұғалімге хат жазу» 

Сабақ аяғында оқушылар өтілген тақырып бойынша сұрақ қояды немесе 

түсінбеген, түсініксіз сұрақтар бойынша ұсыныстарын жазады. 

«Эссе жазу» 

3 минут ішінде өтілген тақырып бойынша не түсінгенін жазады. Сабақты 

қорытындылауға өте тиімді әдіс- тәсілдің бірі. 

«Сұхбат алу» 

Ортаға үш оқушы шақырылады. Екіоқушыбір-бірімен тақырып бойынша 

сұхбат құрады. Үшінші оқушы түсінгенін әңгімелейді. 

«Қалың және жұқасұрақтар» әдісі 

Бұл әдіс топ жұмысы барысында оқушыларға тақырып бойынша сұрақтар 

құру тапсырылады. 

«Логикалық тізбекті ажырату» 

Бұл әдісті сабақ қорытындысын шығару кезінде қолданған 

тиімді.Оқушыларға тақырыпқа сәйкес негізгі сөздер тізбегін жүйелілікке келтіру 

тапсырылады. 

«Ақпаратпен бөлісу» 

1-ші оқушыда ақпараттың 50% бар. 2-ші оқушыда ақпараттың 50% бар. 

Жұптар бір-бірінің ақпараттарын толықтырады. Жұптар сыныппен жұмыс 

жасайды. 

«Шырша немесе фишбон» 
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Бұл стратегия оқушыларды көлемі үлкен тақырыпты бірнеше себебі мен 

дәлелдемесі келтірілген шағын тақырыпшаларға бөлуді үйретеді. 

Осындай әдіс-тәжірибиелерді сабақта қолдану үлкен жетістіктерге 

жеткізеді, бала дамуында үлкен нәтиже береді. 
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ӘОЖ 517.5 

ОСПАНЖАН А.О.1, АПЫШЕВ О.Д.2, НУРКАНОВА Р.О.3 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан1, 2 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан1, 2 

 

КЕРІ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДАН ТҰРАТЫН 

ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ. I. 

 

Кері тригонометриялық функциялармен (КТФ) байланысты есептер көп 

жағдайда оқушыларға жеткілікті дәрежеде қиындықтар туғызады. Себебі, 

қолданыстағы оқу құралдары мен бағдарламаларда ондай жаттығуларға 

жеткілікті дәрежеде көңіл бөлінбейді, әдетте анықтамаларынан кейін белгілі 

тепе-теңдіктерді беріп, КТФ-дың сан мәндерін табуға мысалдар келтірумен 

шектеледі, ал теңдеулер мен теңсіздіктерді (олардың жүйелерін) шешу туралы 

мағлұматтар жоқтың қасында. Сондықтан осындай есептердің қалай 

шешілетіндігі туралы «табиғаттары» әртүрлі мысалдардың шығару жолдарын 

келтіріп отырмыз. Негізінен, КТФ-дан жасалған есептер стандартты емес 

тәсілмен шығарылатын есептер қатарына жататыны анық.  

Соңғы жылдары оқушыларды ҰБТ-ға даярлауға көбірек көңіл 

аударғандықтан, оларды негізінен стандартты, трафаретті есептерді шығаруға 
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дайындаған. Қазір алгебра және анализ бастамаларынан мектепке жазбаша 

емтихан енгізгендіктен осы мақала азда болса оқушы қауымға пайдасы болар деп 

сенеміз.  

ЖОО-на түскенде КТФ жоғарғы математикада жиі орын алады, мысалы, 

интегралдарды алғанда, ықтималдықтар теориясында «арксинус заңдылығы» 

бар т.т. Сол себепті келешегін ойлаған оқушыларға КТФ-ды жақсы білуі шарт. 

Есептерді шығару кезінде өте көп формулалармен жұмыс істеуге тура келеді, 

олардың барлығын білуі міндетті емес, тек алыну тәсілін жақсы білсе болғаны. 

Айта кетейік, КТФ әртүрлі әдістермен енгізіледі: жоғарғы шегі айнымалы 

анықталған интеграл, жинақты дәрежелік қатардың қосындысы, шексіз 

көбейтінді, монотонды функцияға кері функцияның бар болуы т.т., бізге тек 

анықтамаларымен негізгі қатынастарын білсек жеткілікті. 

Кей жағдайда есептердің шешімдері «функционалдық» деңгейде іске 

асырылады, яғни, графиктік әдіспен немесе қатынастың екі жағындағы 

функциялардың қасиеттерін салыстыру, функциялардың композициясын, 

монотондығын, шектелгендігін, туындысын немесе т.б. логикалық сараптауды 

қажет етуі мүмкін. Сөзіміз дәлел болуы үшін бірнеше жаттығулардың шешу 

жолдарын көрсетейік. 

1-мысал. Теңдеуді шеш: 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏𝒙 + 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 =
𝝅

𝟑
 .  

Шешуі: 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥 =
𝜋

3
− 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 , 𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥) = 𝑠𝑖 𝑛 (

𝜋

3
− 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥) , 2𝑥 =

= 𝑠𝑖𝑛
𝜋

3
∙ 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑐𝑜𝑠

𝜋

3
∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 ,  2𝑥 =

√3

2
√1 − 𝑥2 −

1

2
𝑥 ,

5𝑥

2
= =

√3−3𝑥2

2
, 5𝑥 = √3 − 3𝑥2, мұндағы 𝑥 > 0. 28𝑥2 = 3, 𝑥2 =

3

28
;  𝑥1,2 = ±

1

2
√
3

7
. 

Жауабы: 
1

2
√
3

7
. 

2-мысал. Теңдеуді шеш: 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈𝟐𝒙 + 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈𝟑𝒙 = −
𝟑𝝅

𝟒
. 

Шешуі: 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2𝑥 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3𝑥) = 𝑡𝑔 (−
3𝜋

4
).  

 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2𝑥, 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3𝑥.
2𝑥 + 3𝑥

1 − 6𝑥2
= 1, 6𝑥2 + 5𝑥 − 1 = 0, 𝑥1 = −1,  

𝑥2 =
1

6
. 𝑥 =

1

6
⇒ 0 < 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (2 ∙

1

6
) <

𝜋

2
, 0 < 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (3 ∙

1

6
) <

𝜋

2
, 0 < 𝛼 + 𝛽 < 𝜋, 

ал оң жағы теріс, сол себепті 𝑥2 =
1

6
 – бөгде түбір. 

  Жауабы: −1. 

3-мысал. Теңдеуді шеш: 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏(𝟏 + 𝟐𝒄𝒐𝒔𝒙) + 𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔(𝟏 + 𝟑𝒕𝒈𝒙) =
𝝅

𝟐
. 

Шешуі: 𝑠𝑖𝑛[𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(1 + 2𝑐𝑜𝑠𝑥)] = 𝑠𝑖𝑛 [
𝜋

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(1 + 3𝑡𝑔𝑥)]. 

1 + 2𝑐𝑜𝑠𝑥 = 1 + 3𝑡𝑔𝑥, 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 3𝑠𝑖𝑛𝑥, 2𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 3𝑠𝑖𝑛𝑥 − 2 = 0, 𝑠𝑖𝑛𝑥 =
1

2
, 

𝑠𝑖𝑛 𝑥 = −2 ⇒ 𝑥 ∈ ∅. 𝑥1 =
𝜋

6
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑥2 =

5𝜋

6
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍.−1 ≤ 1 +

+2𝑐𝑜𝑠𝑥 ≤ 1,−1 ≤ 1 + 3𝑡𝑔𝑥 ≤ 1 ⇒ {
−2 ≤ 2 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≤ 0 ,
−2 ≤ 3𝑡𝑔𝑥 ≤ 0

↔{
−1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≤ 0,

−
2

3
≤ 𝑡𝑔𝑥 ≤ 0.
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𝑥 =
𝜋

6
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍 жүйенің шешімі болмайтынын көреміз. 

  Жауабы: 
5𝜋

6
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍. 

4-мысал. 𝒌-ның бүтін мәндерінде {
(𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈𝒙)𝟐 + (𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔𝒚)𝟐 = 𝝅𝟐𝒌 ,

𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈𝒙 + 𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔𝒚 =
𝝅

𝟐
.

 

жүйенің барлық шешімдерін анықтайық. 

Шешуі: Кері тригонометриялық функциялардың анықтамаларынан 0 ≤

(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥)2 ≤
𝜋2

4
 , 0 ≤ (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑦)2 ≤ 𝜋2 ⇒ (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥)2 + (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑦)2 ≤

5𝜋2

4
, бірінші 

теңдеуден 0 ≤ 𝜋2𝑘 ≤
5𝜋2

4
 . Бұдан 𝑘-ның мүмкін мәндері болып тек қана 0 және 1 

табылады. 

𝑘 = 0 болса жүйенің шешімі болмайтыны өзінен-өзі түсінікті. Егер 𝑘 = 1 

болса {
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥)2 + (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑦)2 = 𝜋2,

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 + 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑦 =
𝜋

2
.

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑡 деп белгілесек, онда бірінші 

теңдеуден 𝑡2 + (
𝜋

2
− 𝑡)2 = 𝜋2. 𝑡1,2 =

1

4
[𝜋(1 ± √7)]. Екі мәндерінен бізді 𝑡 =

𝜋

4
(1 − √7) шешімі қанағаттандырады, себебі 

𝜋(1+√7)

4
>
𝜋

2
. 

{
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 =

𝜋

4
(1 − √7),

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑦 =
𝜋

4
(1 + √7)

⇒ {
𝑥 = 𝑡𝑔

𝜋

4
(1 − √7),

𝑦 = 𝑐𝑜𝑠
𝜋

4
(1 + √7).

 

 Жауабы: 𝑡𝑔
𝜋

4
(1 − √7), 𝑐𝑜𝑠

𝜋

4
(1 + √7). 

5-мысал. {
𝒙√𝟏 − 𝒚𝟐 + 𝒚√𝟏 − 𝒙𝟐 = 𝟏,

𝟐𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏𝒙 + 𝟑𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔𝒚 =
𝟒

𝟑
𝝅.

 теңдеулер жүйесін шешейік. 

Шешуі: |𝑥| ≤ 1 ˄ |𝑦| ≤ 1 ∃ 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝛼, 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝛽 деп ұйғарсақ, онда 𝛼 =

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥, 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑦 ⇒ −
𝜋

2
≤ 𝛼, 𝛽 ≤

𝜋

2
⇒ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≥ 0, 𝑐𝑜𝑠𝛽 ≥ 0 ∃, берілген жүйе 

𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 1, 2𝛼 + 3𝛽 =
4

3
𝜋 түріне енеді де ⇒ sin(𝛼 + 𝛽) == 1 ∃, 

ал −𝜋 ≤ 𝛼 + 𝛽 ≤ 𝜋 ⇒  𝛼 + 𝛽 =
𝜋

2
⇒ {

𝛼 + 𝛽 =
𝜋

2
,

2𝛼 + 3𝛽 =
4

3
𝜋,
 ⇒ 𝛼 =

𝜋

6
, 𝛽 =

𝜋

3
. Ең 

соңында 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑠𝑖𝑛
𝜋

6
=
1

2
, 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑠𝑖𝑛

𝜋

3
=
√3

2
. 

  Жауабы: (
1

2
;
√3

2
). 

6-мысал. 𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔√𝟏 − 𝒙𝟐 + 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏(𝟑𝒙 − 𝟒𝒙𝟑) =
𝝅

𝟐
. 

Шешуі: Теңдеуді 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠√1 − 𝑥2 =
𝜋

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (3𝑥 − 4𝑥3) түрінде жазып 

алып, екі жағынан косинусты алайық, сонымен бірге теңдеудің екі жағы да 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼, 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝛼 функцияларының өзгеру облысының [0; 𝜋] аралығында 

жататындығы шығады, ал осы облыста 𝑐𝑜𝑠𝛼 функциясы қатаң кемімелі 

болғандықтан бөгде түбір пайда болмайды, сонымен √1 − 𝑥2 = 3𝑥 − 4𝑥3 пайда 
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болған иррационал теңдеуге тригонометриялық 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑡, |𝑡| ≤
𝜋

2
 ауыстырмасын 

қолдансақ cost = sin 3𝑡 ⇒ sin (
𝜋

2
− 𝑡) = sin 3𝑡  ⇒ 𝑡 =

𝜋

8
++

𝜋

2
 𝑛 ˄ 𝑡 =

𝜋

4
+

𝜋𝑘;  𝑛, 𝑘 ∈ 𝑍 ∃. Осылардың ішінен [−
𝜋

2
;
𝜋

2
] кесіндісіне тиісті мәндерді іріктеп 

аламыз, олар 𝑡 =
𝜋

8
, 𝑡 = −

3𝜋

8
 ˄ 𝑡 =

𝜋

4
˅ 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛

𝜋

8
, 𝑥 = −𝑠𝑖𝑛

3𝜋

8
, 𝑥 =

𝜋

4
. 

Енді тексеру жүргізейік: 

1. 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛
𝜋

8
⇒ arccos (𝑐𝑜𝑠

𝜋

8
) + arcsin (𝑠𝑖𝑛

𝜋

8
) =

3𝜋

8
+
𝜋

8
=
𝜋

2
. 

2. 𝑥 = −𝑠𝑖𝑛
3𝜋

8
⇒ arccos (𝑐𝑜𝑠

3𝜋

8
) + arcsin (𝑠𝑖𝑛

9𝜋

8
) = arccos (𝑐𝑜𝑠

3𝜋

8
) −

−arcsin (𝑠𝑖𝑛
𝜋

8
) =

3𝜋

8
−
𝜋

8
≠
𝜋

2
. 

3. 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛
𝜋

4
⇒ arccos (𝑐𝑜𝑠

𝜋

4
) + arcsin (𝑠𝑖𝑛

3𝜋

4
) =

𝜋

4
+ 𝜋 −

3𝜋

4
=
𝜋

2
. 

 Жауабы: 𝑠𝑖𝑛
𝜋

8
=
1

2
√2 − √2;  𝑠𝑖𝑛

𝜋

4
=
√2

2
. 

Ескерту: Алдымен тригонометриялық ауыстырманы жасап, содан кейін 

косинусты алуға да болады. 

7-мысал. 𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔
𝟏−𝒙𝟐

𝟏+𝒙𝟐
+ 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏

𝟐𝒙

𝟏+𝒙𝟐
+ 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈

𝟐𝒙

𝟏−𝒙𝟐
=
𝝅

𝟐
. 

Шешуі: Есептің екі жағынан синус функциясын алсақ,онда теңдеудің өте 

ұзақ алгебралық шешімі болады, сондықтан оған тоқталмаймыз. Есепте, кері 

тригонометриялық функциялардың аргументтеріне қарасақ, олар интегралдағы 

универсал ауыстырманың формулаларын еске салатынын көреміз. Сол себепті 

𝑥 = 𝑡𝑔𝑡, |𝑡| <
𝜋

2
, 𝑡 ≠ ±

𝜋

4
 арқылы жаңа айнымалыны енгізсек ⇒ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑐𝑜𝑠2𝑡) +

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝑠𝑖𝑛2𝑡) + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔𝑡) =
𝜋

2
. 𝑢 = 2𝑡,−𝜋 < 𝑢 < 𝜋, 𝑢 = ±

𝜋

2
 десек 𝑦 =

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑐𝑜𝑠𝑢) , 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝑠𝑖𝑛𝑢)  ˄ 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔𝑢) функцияларын аламыз. 

Монотондықтары әртүрлі болғандықтан төрт түрлі аралықтарды қарастырамыз: 

(−𝜋;−
𝜋

2
) , (−

𝜋

2
; 0) , (0;

𝜋

2
) , ˄ (

𝜋

2
; 𝜋) ˄ 𝑢 ≠ ±

𝜋

2
. Сонымен: 

1. 𝑢 ∈ (−𝜋;−
𝜋

2
) ⇒соңғы теңдеуден −𝑢 − 𝑢 − 𝜋 + 𝑢 + 𝜋 =

𝜋

2
⇒ 𝑢 = −

𝜋

2
 

аламыз,оның шешім болып табылмайтыны анық. 

2. 𝑢 ∈ (−
𝜋

2
; 0) ⇒  −𝑢 + 𝑢 + 𝑢 =

𝜋

2
⇒ 𝑢 =

𝜋

2
 тағы да теңдеуді 

қанағаттандырмайды. 

3. 𝑢 ∈ (0;
𝜋

2
] ⇒ 𝑢 + 𝑢 + 𝑢 =

𝜋

2
⇒ 𝑢 =

𝜋

6
⇒ 𝑡 =

𝜋

12
. 

4. 𝑢 ∈ (
𝜋

2
; 𝜋) ⇒ 𝑢 + 𝜋 − 𝑢 + 𝑢 − 𝜋 =

𝜋

2
⇒ 𝑢 =

𝜋

2
 тағы да бөгде шешім. 

Ең соңында, 𝑥 = 𝑡𝑔
𝜋

12
= 2 − √3. 

 Жауабы: 2 − √3. 
Ең соңында функциялардың бар болу облыстарын қолданып үш 

айнымалыдан тәуелді функциялармен иррационал функциялардың 

комбинациясынан жасалған күрделі теңдеудің шешімін келтірейік. 
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𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 [𝑥2 − 𝑥 + (
1

√2
)2−𝑥 + 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

4𝑦

𝜋
+ 𝑡𝑔2(𝑧 + 𝑥 − 1)] + √2𝑥2 − 𝑥 − 1 =

= √𝑥 − 𝑥2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(2 − 𝑥). 

Алдымен берілген теңдеуге енетін 𝑓(𝑥) = √2𝑥2 − 𝑥 − 1 − √𝑥 − 𝑥2 

функциясының облысын анықтайық. Ол {
2𝑥2 − 𝑥 − 1 ≥ 0,

𝑥 − 𝑥2 ≥ 0,
 жүйесі арқылы 

табылады, оның жалғыз шешімі 𝑥 = 1 интервал әдісін қолданып, қарапайым 

теңсіздіктерден аламыз. 

Сонымен, (1; 𝑦; 𝑧) –үштігі берілген теңдеудің шешімі екен, соған апарып 

қойсақ (𝑦; 𝑧)-тер үшін 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖 𝑛 (
1

√2
+ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

4𝑦

𝜋
+ 𝑡𝑔2𝑧) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 1 теңдеуіне 

келеміз. Ал 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 1 =
𝜋

4
, 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑎 =

𝜋

4
 ⇔ егер 𝑎 =

1

√2
 болатынын ескерсек, соңғы 

теңдеу 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
4𝑦

𝜋
+ 𝑡𝑔2𝑧 = 0 түріндегі теңдеуге айналады. Анықтама бойынша 

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑏 ≥ 0 ∀ 𝑏 ∈ [−1; 1] ⇒
4𝑦

𝜋
≤ 1 ⇒ 𝑦 ≤

𝜋

4
, және 𝑡𝑔2𝑧 ≥ 0 ⇒ 

⇒ ∀ 𝑧 ≠
𝜋

2
± 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍 ⇒ олай болса {

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
4𝑦

𝜋
= 0,

𝑡𝑔2𝑧 = 0,
 жүйесін аламыз, одан 

𝑦 =
𝜋

4
, 𝑧 = 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍 шығады. Сонымен, берілген теңдеудің шешімі 

(1;
𝜋

4
; 𝑛𝜋) , 𝑛 ∈ 𝑍 шексіз жиыны табылатынын көреміз.  

Сонымен, біз бірнеше есептердің шығару жолдарын келтірдік, әрине, кері 

тригонометриялық функциялар арқылы жасалған әртүрлі типті есептер жиынын 

қамту ешқашан да мүмкін емес. Айтайық дегеніміз, тек қана күрделілігі жоғары, 

стандартты емес есептерді шығару кезінде оқушылардың зерттеушілік қабілеті 

дамып, әр деңгейдегі математика пәні бойынша олимпиадаға қатысуға 

қызығушылығын тудыратыны сөзсіз, параметрден тәуелді немесетеңсіздіктер 

жүйелерден тұратын жаттығулар мүлде қарастырылған жоқ. Оларды келешектің 

еншісіне қалдырдық. КТФ-ға арналған талай оқу құралдары бар, негізгілері 

әдебиеттер тізімінде келтірілген.  
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ӘОЖ 517.5 

ОСПАНЖАН А.О.1, АПЫШЕВ О.Д.2, НУРКАНОВА Р.О.3 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан1, 2 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан1, 2 

 

КЕРІ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДАН ТҰРАТЫН 

ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ. II. 

 

Мақаладағы қарастырылған мысалдар осы аттас алғашқы мақаланың заңды 

жалғасы болып табылады. Тек, айтайық дегеніміз мұнда негізінен қиындығы 

орта, одан жоғарылау дәрежедегі (алғашқы мақалаға қарағанда) жаттығуларды 

қарастырдық. 

КТФ тұратын теңсіздіктер мен олардың жүйелерін, параметрден тұратын 

есептерді,арнаулы логикалық пайымдауды қажет ететіндіктен мүлдем 

қарастырмадық.Оларды келешектің еншісіне қалдырдық. 

1-мысал.  𝒍𝒐𝒈𝟐(𝒚 + 𝟏) + 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧(𝟐
|𝒙| + 𝒚) =

𝝅

𝟐
 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: 𝑓(𝑥, 𝑦) = arcsin(2|𝑥| + 𝑦) белгілеуін енгізсек,онда арксинустың 

анықтамасынан −
𝜋

2
≤ 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤

𝜋

2
 және −1 ≤ 2|𝑥| + 𝑦 ≤ 1 ∃. 

𝑓(𝑥, 𝑦) ≤
𝜋

2
 ∃, берілген теңдеуден 𝑙𝑜𝑔2(𝑦 + 1) ≥ 0, яғни 𝑦 ≥ 0. Ал 2|𝑥| +

+𝑦 ≤ 1 және 𝑦 ≥ 0 ∃⇒  2|𝑥| ≤ 1˄|𝑥| ≤ 0. Бірақта |𝑥| ≥ 0, сол себепті 𝑥 = 0. 

 Егер 2|𝑥| + 𝑦 ≤ 1 ˄𝑥 = 0 ∃⇒ 𝑦 ≤ 0, жоғарыда 𝑦 ≥ 0, сондықтан 𝑦 = 0. 

 Жауабы: 𝑥 = 0, 𝑦 = 0. 

2-мысал. 𝒙 − 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 (𝒄𝒐𝒔
𝟏

𝟐
− 𝒔𝒊𝒏𝒙) = 𝟏. 

Шешуі: 𝑥 − 1 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (𝑐𝑜𝑠
1

2
− 𝑠𝑖𝑛𝑥) ⇒ sin(𝑥 − 1) = 𝑐𝑜𝑠

1

2
− 𝑠𝑖𝑛𝑥 ⇒

⇒ sin(𝑥 − 1) + 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑐𝑜𝑠
1

2
⇒ 2sin (𝑥 −

1

2
) 𝑐𝑜𝑠

1

2
= 𝑐𝑜𝑠

1

2
⇒ sin (𝑥 −

1

2
) =

1

2
⇒ ⇒

𝑥 =
1

2
+ (−1)𝑛  

𝜋

6
+ 𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍. 

Арксинустың анықтамасы бойынша міндетті түрде төмендегі екі шарт 

орындалуы тиісті: 

1) |𝑥 − 1| ≤
𝜋

2
;  

2)  |𝑐𝑜𝑠
1

2
− 𝑠𝑖𝑛𝑥| ≤ 1. 

Бірақта |𝑥 − 1| = |(−1)𝑛  
𝜋

6
+
1

2
+ 𝑛𝜋 − 1| = |(−1)𝑛  

𝜋

2
+ 𝑛𝜋 −

1

2
| ≤

𝜋

2
 ∃ ⇔, 

егер 𝑛 = 0, яғни 𝑥 =
1

2
+
𝜋

6
; Олай болса |𝑐𝑜𝑠

1

2
− sin (

1

2
+
𝜋

6
)| < 1, расында да, 
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|𝑐𝑜𝑠
1

2
− sin (

1

2
+
𝜋

6
)| = |

1

2
𝑐𝑜𝑠

1

2
−
√3

2
𝑠𝑖𝑛

1

2
| =  |𝑐𝑜𝑠

𝜋

3
𝑐𝑜𝑠

1

2
− 𝑠𝑖𝑛

𝜋

3
𝑠𝑖𝑛

1

2
| = =

|cos (
𝜋

3
−
1

2
)| < 1 ∃. 

  Жауабы: 𝑥 =
1

2
+
𝜋

6
. 

3-мысал. 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏 [𝐜𝐨𝐬(𝝅
−𝟐𝒙𝟐+𝟕𝒙−𝟖

𝒙𝟐−𝟓𝒙+𝟕
) −

𝟏

𝟐
] −

𝝅

𝟔
= 𝟎 теңдеуін шешейік.  

Шешуі: Арксинус функциясының анықтамасынан cos (𝜋
−2𝑥2+7𝑥−8

𝑥2−5𝑥+7
) −

1

2
=

 = 𝑠𝑖𝑛
𝜋

6
 ∃ cos (𝜋

−2𝑥2+7𝑥−8

𝑥2−5𝑥+7
) = 1 тригонометриялық теңдеуді шешуге келеміз, 

яғни 𝜋
−2𝑥2+7𝑥−8

𝑥2−5𝑥+7
= 2𝜋𝑘 ⇒ 2(𝑘 + 1)𝑥2 − (10𝑘 + 7)𝑥 + 14𝑘 + 8 = 0, бүтін 𝑘 ∈ 𝑍 

параметрден тәуелді квадраттық теңдеу пайда болды. 

Егер 𝑘 = −1 ∃, онда сызықтыққа айналып кетеді де, оның шешімі болып 

𝑥 = 2 ∃. 
∀ 𝑘 ≠ −1 ∃ дискриминанты 𝐷 = −12𝑘2 − 36𝑘 − 15 теріс емес болуы керек, 

яғни 12𝑘2 + 36𝑘 + 15 ≤ 0 ⇒ 𝑘1 = −
5

2
, 𝑘2 = −

1

2
. Теңсіздіктің шешімі онда −

5

2
≤

𝑘 ≤ −
1

2
 ∃. Ал 𝑘 ∈ 𝑍-тен 𝑘 = −2 ˄ 𝑘 = −1 ∃. 𝑘 = −1-ді жоғарыда айттық. 𝑘 = −2 

болса −2𝑥2 + 13𝑥 − 20 = 0 ∃ 𝑥1 = 4 ˄ 𝑥2 =
5

2
. 

  Жауабы: {2;
5

2
; 4}. 

4-мысал. 𝒄𝒐𝒔𝟒(𝒂𝒓𝒄𝒄𝒕𝒈𝒙) + 𝒔𝒊𝒏𝟒(𝒂𝒓𝒄𝒄𝒕𝒈𝒙) = 𝒄𝒐𝒔𝒆𝒄𝟐(𝒂𝒓𝒄𝒄𝒕𝒈𝒙) теңдеуін 

шешейік. 

Шешуі: Жаңа 𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑥 айнымалыны енгізсек, 𝑐𝑜𝑠4𝑡 + 𝑠𝑖𝑛4𝑡 =
1

𝑠𝑖𝑛2𝑡
 

тригонометриялық теңдеуді аламыз. Дәрежелерін төмендетсек 𝑦3 − 𝑦2 + 𝑦 +
+3 = 0, мұндағы 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠2𝑡, алгебралық теңдеуге айналады. (𝑦 + 1)(𝑦2 −−2𝑦 +

3) = 0 ⇔ 𝑦 = −1. 𝑐𝑜𝑠2𝑡 = −1 ⇒ 𝑡 =
𝜋

2
(2𝑛 + 1), 𝑛 ∈ 𝑍. Сондықтан берілген 

теңдеу 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑥 =
𝜋

2
(2𝑛 + 1), 𝑛 ∈ 𝑍 шексіз теңдеулерге эквивалентті. Жалпы 

теорияға байланысты егер 𝑦 ∉ (0; 𝜋) 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑦 теңдеуінің түбірі болмайды, 

немесе 𝑦 ∈ (0; 𝜋) ∃ жалғыз 𝑥 = 𝑐𝑡𝑔𝑦 деген түбірге ие болар еді. Біздің жағдайда 
𝜋

2
(2𝑛 + 1) түріндегі сандар (0; 𝜋) аралығында ⇔ жатады, егер 𝑛 = 0. Сол себепті 

шексіз теңдеулер жиынтығы жалғыз ғана 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑥 =
𝜋

2
 теңдеуіне мәндес ∃ және 

оның түбірі болып 𝑥 = 𝑐𝑡𝑔
𝜋

2
= 0 табылады. 

   Жауабы: 𝑥 = 0. 

 5-мысал. Егер 
𝟒

𝒙
𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈𝟐𝒙 + 𝟕𝝅𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈𝒙 = 𝟐𝝅𝟐𝒙 тең болса, 

𝒙𝟐

𝒙∙𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈𝒙+𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈𝟐𝒙
 өрнегінің шамасын табайық. 

Шешуі: Бөлшектің алымы мен бөлімінде 𝑥 және 𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 белгісіздеріне 

қарағанда екінші дәрежелі мүшелер тұр. Егер берілген теңдеуді 𝑥-ке көбейтсек 

біртектес теңдеуді аламыз да, жалпы теорияға сәйкес 𝛼 =
1

𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 бөлікті 
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айырып алуға болады, ол үшін берілген теңдеуді 𝑥-ке, ал іздеп отырған бөлшекті 

𝑥2-қа бөлейік. 

Онда есеп төмендегідей түрге келеді: егер 4𝛼2 + 7𝜋𝛼 − 2𝜋2 = 0 ∃,
1

𝛼+𝛼2
 неге 

тең? Соңғы теңдеудің −2𝜋 ˄ 
𝜋

4
 –нақты түбірлері бар. 

Егер 𝛼 = −2𝜋 ∃⇒ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 = −2𝜋𝑥 теңдеуінің тек қана 𝑥 = 0 түбірі 

болатыны анық. Бірақ бұл мүмкіншілік орын алмайды, себебі берілген теңдеу 

анықталмас еді. 

Егер 𝛼 =
𝜋

4
 ∃⇒ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 =

𝜋

4
𝑥 ∃. Графиктерінен бұл теңдеудің нольдік емес 

екі түбірі болатыны өзінен-өзі түсінікті. Олай болса іздеп отырған бөлшектің 

мәнін табу өте қарапайым 
1

𝛼+𝛼2
=

16

𝜋+𝜋2
. 

 Жауабы: 
1

𝛼+𝛼2
=

16

𝜋+𝜋2
. 

Келесі есеп, егер 
3

𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 2𝜋𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝜋2𝑥 ∃,

𝑥2

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥−𝑥∙𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥
 

бөлшектің шамасын табу, 𝛼 =
1

𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥-ті айыру арқылы жоғарыға ұқсас 

табылады.  

6-мысал. {
𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏

𝒙+𝒚

𝟓
= 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏

𝟑

𝟏𝟐𝟓
(𝒙𝟐 + 𝒚𝟐),

𝒙𝒚 = −𝟕.
 

Шешуі: Берілген жүйе {
𝑥+𝑦

5
=
3(𝑥2+𝑦2)

125
, 𝑥𝑦 = −7,−1 ≤

𝑥+𝑦

5
≤ 1}, жүйесіне 

эквивалентті. Пайда болған жүйе 𝑥, 𝑦- белгісіздеріне қарағанда симметриялы 

(кейде 𝑥 = 𝑦 түрлендіруне байланысты инварианттық қасиеті бар депте айтады). 

Сол себепті 𝑥 +  𝑦 = 𝑡, 𝑥𝑦 = 𝜏 жаңа белгісіздерін енгіземіз: {
𝑡

5
=

3

125
(𝑎2 −

𝜏2), 𝜏 = −7,−5 ≤ 𝑡 ≤ 5}.  

Жүйенің жалғыз 𝑡 =
7

3
, 𝜏 = −7 шешімі бар. Бастапқы белгісіздерге көшсек 

{𝑥 +  𝑦 =
7

3
, 𝑥𝑦 = −7} жүйесін аламыз да алмастыру әдісі бойынша іздеп 

отырған шешімдеріне келеміз. 

 Жауабы: (
7−√301

6
;
1

6
(7 + √301)) , (

1

6
(7 + √301);

1

6
(7 − √301)). 

Келесі жүйе де {
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝑥+𝑦

4
= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

5𝑥𝑦

24
,

𝑥2 + 𝑦2 = 13.
 симметрия принципі бойынша 

дәл жоғарғыдай 𝑥 +  𝑦 = 𝑡, 𝑥𝑦 = 𝜏 жаңа айнымалылар арқылы шешіледі. 

7-мысал. 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈(𝟐 + 𝒄𝒐𝒔𝒙) − 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 (𝟐𝒄𝒐𝒔𝟐
𝒙

𝟐
) =

𝝅

𝟒
. 

Шешуі: 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(2 + 𝑐𝑜𝑠𝑥) = 𝛼, 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (2𝑐𝑜𝑠2
𝑥

2
) = 𝛽 белгілеулерін енгізейік. 

2 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 > 0 болғандықтан 0 < 𝛼 <
𝜋

2
, 𝑡𝑔𝛼 = 2 + 𝑐𝑜𝑠𝑥; Ал 2𝑐𝑜𝑠2

𝑥

2
≥ 0 ∃⇒

⇒ 0 ≤ 𝛽 <
𝜋

2
⇒ 𝑡𝑔𝛽 = 2𝑐𝑜𝑠2

𝑥

2
 ∃. Онда берілген теңдеу 𝛼 − 𝛽 =

𝜋

4
 түріне енеді 

де, −
𝜋

2
< 𝛼 − 𝛽 <

𝜋

2
 қатынасынан және (−

𝜋

2
;
𝜋

2
) тангенстің монотондық 
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интервалы болғандықтан 𝑡𝑔(𝛼 − 𝛽) = 𝑡𝑔
𝜋

4
 немесе 

𝑡𝑔𝛼−𝑡𝑔𝛽

1+𝑡𝑔𝛼 𝑡𝑔𝛽
= 1. Біз 𝑡𝑔𝛼˄𝑡𝑔𝛽 

мәндерінің болмайтын түбірлерін жоғалтуымыз мүмкін, бірақ 𝑡𝑔𝛼 = 2 +

+𝑐𝑜𝑠𝑥, 𝑡𝑔𝛽 = 2𝑐𝑜𝑠2
𝑥

2
 болғандықтан ондай жағдайлар ешқашан болмайды. 

Соңғы теңдеуден 
2+𝑐𝑜𝑠𝑥−2𝑐𝑜𝑠2

𝑥

2

1+(2+𝑐𝑜𝑠𝑥)2𝑐𝑜𝑠2
𝑥

2

= 1 қатынасын аламыз да, тепе-тең 

түрлендіруден кейін 2𝑐𝑜𝑠4
𝑥

2
+ 𝑐𝑜𝑠2

𝑥

2
= 0 ˅ 𝑐𝑜𝑠2

𝑥

2
(2𝑐𝑜𝑠2

𝑥

2
+ 1) = 0. Ал 

2𝑐𝑜𝑠2
𝑥

2
+ 1 ≠ 0 ∀𝑥 ∃ 𝑐𝑜𝑠

𝑥

2
= 0;  𝑥 = 𝜋 + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍. 

 Жауабы: 𝑥 = (2𝑛 + 1)𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍. 

8-мысал. 𝟗𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 (𝟐𝒙+𝟏) + 𝒍𝒐𝒈𝟑[𝟐𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 (𝟐𝒙 + 𝟏)] − 𝟑
𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬(𝟔𝒙+𝟑) +

+𝒍𝒐𝒈𝟏
𝟑

𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬(𝟔𝒙 + 𝟑) = 𝟎 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Жаңа 𝑡 = 2 arcsin(2𝑥 + 1) ˄ 𝜏 = arccos(6𝑥 + 3) айнымалылар үшін 

берілген теңдеу 

  3 𝑡 + 𝑙𝑜𝑔3𝑡 = 3
𝜏 + 𝑙𝑜𝑔3𝜏 (1) 

түріндегі теңдеуге айналып кетеді. Егер 𝑓(𝑢) = 3 𝑢 + 𝑙𝑜𝑔3𝑢 көмекші 

функциясын енгізсек, онда (1) ⇒ 𝑓(𝑡) = 𝑓(𝜏) болады да, әртүрлі 𝑡˄𝜏 
аргументтеріне қолданған жалғыз функцияның тұрғанын көреміз. Осы 

функцияның төмендегі қасиеттермен сипатталатыны анық: 𝒥+ = (0;+∞) 
облыста үзіліссіз, өспелі, себебі қатаң өспелі 𝑙𝑜𝑔3𝑢 ˄ 3 𝑢 функциялардың 

қосындысы ∃. Белгілі ақиқат бар: қатаң монотонды функция өзінің әрбір мәнін 

тек бір рет қана қабылдайды, яғни монотонды функция бірдей мәндеріне тек қана 

аргументтердің бірдей мәндерінде ие бола алады. Сондықтан (1) теңдеудің 

жалғыз шешімі болып 𝑡 = 𝜏 (𝑡, 𝜏 > 0) ∃. 
Негізгі 𝑥 белгісізіне оралсақ, 

 {
2 arcsin(2𝑥 + 1) = arccos(6𝑥 + 3) ,

arcsin(2𝑥 + 1) > 0 .
  (2) 

жүйесін аламыз. arcsin(2𝑥 + 1) > 0 ⇔ 0 < 2𝑥 + 1 ≤ 1, яғни −
1

2
< 𝑥 ≤ 0. 𝑥-тің 

осы мәндері үшін 6 𝑥 + 3 > 0 . Сол себепті 2 arcsin(2𝑥 + 1) ∈

(0; 𝜋], arccos(6𝑥 + 3) ∈ [0;
𝜋

2
). Ал [0; 𝜋]-де 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑢 функциясы монотонды 

кемиді. Сондықтан (2) жүйе 

  {
cos [2 arcsin(2𝑥 + 1)] = cos [arccos(6𝑥 + 3)] ,

−
1

2
< 𝑥 ≤ 0.

  (3) 

жүйесіне мәндес болады.  

cos [arccos(6𝑥 + 3)] өрнегі −1 ≤ 6𝑥 + 3 ≤ 1, яғни 𝑥 ∈ [−
2

3
; −

1

3
] кесіндісінде 

анықталған және ол (6𝑥 + 3)-өрнегіне тең. 

cos [2arcsin(2𝑥 + 1)] өрнегі −1 < 2𝑥 + 1 ≤ 1, яғни 𝑥 ∈ [−1; 0] аралығында 

анықталған және осы облыста 1 − 2𝑠𝑖𝑛2 [arcsin(2𝑥 + 1)] = 1 − 2(2𝑥 + 1)2 
өрнегіне тең. 

Олай болса (3) жүйе 
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{
1 − 2(2𝑥 + 1)2 = 6𝑥 + 3,

−
1

2
< 𝑥 ≤ −

1

3
.

 жүйесіне мәндес. 

Теңдеуі 4𝑥2 + 7𝑥 + 2 = 0 болады да, оның екі түбірлері  

𝑥1,2 = −
1

8
 (7 ± √17); −

1

2
< 𝑥 ≤ −

1

3
 шартын тек 𝑥2 =

−7+√17

8
 

қанағаттандырады. 

 Жауабы: 𝑥 =
−7±√17

8
. 
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КӨРСЕТКІШТІК ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Көрсеткіштік теңдеулерді шешкенде кең тараған әдістерге әдетте 

топтастырып, көбейткіштерге жіктеу, жаңа айнымалыны енгізу, т.б тәсілдер 

жатады. 

Дәлірек айтсақ, бір немесе бірнеше 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑏, 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝜑(𝑥) (𝑎 > 0 , 𝑎 ≠ 1) 
түріндегі , кейбір жағдайларда біртектес, ал күрделі теңдеулерде элементарлық 

функциялардың функционалдық қасиеттеріне қолдануға тура келеді, яғни: 

1. ℐ аралығында анықталған 𝑓(𝑥) функциясы үзіліссіз және қатаң 

монотонды болсын, онда 𝑓(𝑥) = 𝐶 теңдеуінің (𝐶 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) ℐ облысында тек қана 

жалғыз шешімі болуы мүмкін; 
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2. ℐ облысында 𝑓(𝑥)˄𝜑(𝑥) үзіліссіз, біреуі қатаң өспелі, екіншісі қатаң 

кемімелі болса,функциялар, онда 𝑓(𝑥) = 𝜑(𝑥) теңдеуінің бірден артық шешімі 

болмайды деген. 

Соңғы кезде кең өріс алған қайсыбір теңдеулер мен теңсіздіктерге 

(жүйелеріне) стандартты емес әдістерде қолданады.  

Мақалада әртүрлі кластардан алынған теңдеулердің шығарылу жолдары 

келтірілген. Әдебиеттер тізіміндегі оқулықтарда олар жеткілікті дәрежеде 

келтірілген. 

1-мысал. (
1

3
)𝑥−1 = 2𝑥

3−1 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: 𝑥 = 1 мәнін қойсақ теңдеу қанағаттанады. Басқа түбірлері жоқ, 

себебі сол жағы монотонды кемиді де, ал оң жағы қатаң монотонды өседі. Себебі, 

(2𝑥
3−1)′ = 2𝑥

3−1𝑙𝑛2 ∙ 3𝑥2 > 0. 
Есепті екінші тәсілменде шығаруға болады. Екі жағында 2 негізде 

логарифмдесек: 

−(𝑥 − 1)𝑙𝑜𝑔23 = 𝑥
3 − 1 ⇒ 𝑥3 − 1 + (𝑥 − 1)𝑙𝑜𝑔23 = 0 ⇒ (𝑥 − 1)(𝑥

2 +

+𝑥 + 1 + 𝑙𝑜𝑔23) = 0 ⇒ 𝑥 = 1, ал 𝑥2 + 𝑥 + 1 + 𝑙𝑜𝑔23 = (𝑥 +
1

2
)2 +

3

4
+ +𝑙𝑜𝑔23 >

0, ∀𝑥 ∊ ℐ.  
  Жауабы: 𝑥 = 1. 

2-мысал. 𝑥 ∙ 2𝑥
2+2𝑥+3 = 64 теңдеуін шешейік. 

Шешуі. ∀𝑥 ≤ 0 үшін 𝑥 ∙ 2𝑥
2+2𝑥+3 ≤ 0 ∃. Сол себепті 𝑥 ≤ 0 саны теңдеудің 

шешімі бола алмайды. Ал 𝑥 > 0 мәндері үшін 𝑦 = 𝑥 ∙ 2𝑥
2+2𝑥+3 функциясы екі 

үзіліссіз, қатаң өспелі, оң функциялардың көбейтіндісі болғандықтан- үзіліссіз, 

қатаң өспелі функция (𝑓(𝑥) =  𝑥˄𝑔(𝑥)  = = 2𝑥
2+2𝑥+3). Сол себепті 𝑥 > 0 

облыста 𝑦 = 𝑥 ∙ 2𝑥
2+2𝑥+3 функциясы өзінің әрбір мәнін тек жалғыз ғана нүктеде 

қабылдайды, ол сан 𝑥 = 1 екені өзінен-өзі түсінікті. 

  Жауабы: 𝑥 = 1. 

3-мысал. (2 + √3)(𝑥+1)
2
+ (2 − √3)(𝑥−1)

2
= (2 + √3)2𝑥

2+2 + 1 теңдеуін 

шешейік. 

Шешуі: Берілген теңдеуді төмендегідей жазып алып,  

(2 + √3)𝑥
2+1 ∙ (2 + √3)2𝑥 +

(2+√3)2𝑥

(2+√3)𝑥
2+1
= (2 + √3)2𝑥

2+2 + 1,келесі 

белгілеулерді енгізсек, онда 

(2 + √3)𝑥
2+1 = 𝑈, (2 + √3)2𝑥 = 𝑉, онда 𝑈𝑉 + 𝑉𝑈−1 − 𝑈2 − 1 = 0 ⇒⇒

𝑈2𝑉 + 𝑉 − 𝑈3 − 𝑈 = 0 ⇒ 𝑈2(𝑉 − 𝑈) + (𝑉 − 𝑈) = 0 ⇒ (𝑉 − 𝑈)(𝑈2 + 1) ==
0 ⇒ 𝑈 = 𝑉; 

Сонымен, (2 + √3)2𝑥 = (2 + √3)𝑥
2+1 ⇒ 2𝑥 = 𝑥2 + 1 ⇒ 𝑥 = 1. 

 Жауабы: 𝑥 = 1. 

4-мысал.  
4𝑥+9𝑥

2𝑥+3𝑥
= √6𝑥 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: 2𝑥 + 3𝑥 = 𝑡 десек, 𝑡 > 0,ал екі жағында квадраттасақ 4𝑥 + 9𝑥 =

= 𝑡2 − 2 ∙ 6𝑥.Онда берілген теңдеу 
1

𝑡
(𝑡2 − 2 ∙ 6𝑥) = √6𝑥 түріне енеді, яғни 𝑡2 −

√6𝑥 ∙ 𝑡 − 2 ∙ 6𝑥 = 0 . 𝑡- ны айнымалы ретінде есептеп, квадраттық деп алсақ, онда 
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дискриминанты 𝐷 = 6𝑥 + 8 ∙ 6𝑥 = 9 ∙ 6𝑥 . 𝑡1,2 =
1

2
(√6𝑥 ±±3√6𝑥) ⇒ 𝑡 > 0 ∃⇒

𝑡 = 2√6𝑥 ⇒ 2𝑥 + 3𝑥 = 2√6𝑥, (
4

√6
)𝑥 + (

9

√6
)
𝑥
= 2 .Сол жағында қатаң өспелі 

функция тұр, сол себепті жалғыз ғана түбірі болуы мүмкін, оның 𝑥 = 0 екені 

бірден көрініп тұр. 

  Жауабы: 𝑥 = 0. 

5-мысал. 𝑙𝑜𝑔2(1 + √𝑥) = 𝑙𝑜𝑔3𝑥 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: 𝑙𝑜𝑔3𝑥 = 𝑡 деп белгілеу енгізсек, онда 𝑥 = 3𝑡 , √𝑥 = (√3)𝑡 ∃, берілген 

теңдеу 𝑙𝑜𝑔2[1 + (√3)
𝑡] = 𝑡 ⇒ 1 + (√3)𝑡 = 2𝑡 ∃. 

Пайда болған теңдеудің 𝑡 = 2 түбірі бар екені айдан анық. Бірақта жалпы 

теориядағыдай оның жалғыз шешімі деп айта алмаймыз, себебі екі жағында да 

қатаң өспелі, үзіліссіз функциялар тұр. Бірақта, екі жағында (√3)𝑡 бөлсек (
1

√3
)𝑡 +

1 = (
2

√3
)𝑡 теңдеуіне келеміз де сол жағы қатаң кемімелі үзіліссіз көрсеткіштік 

(негізі 
1

√3
< 1) функция, ал оң жағы негізі 

2

√3
> 1 -қатаң өспелі, үзіліссіз, 

көрсеткіштік функция болғандықтан 𝑡 = 2 жалғыз шешімі болып табылады. 

Олай болса 𝑡 = 𝑙𝑜𝑔3𝑥 белгілеуінен 𝑙𝑜𝑔3𝑥 = 2 ⇒ ⇒ 𝑥 = 9 аламыз.  

  Жауабы: 𝑥 = 9. 

6-мысал. 4𝑥 − 4−𝑥 = 𝑥3 + 2𝑎𝑥 теңдеуінің түбірлерінің саны тақ сан 

болатынын дәлелдейік. 

Шешуі: 𝑥 = 0 шешімі екені түсінікті. 𝑥0 ≠ 0 – теңдеудің шешімі болып 

табылсын, яғни 4𝑥0 − 4−𝑥0 = 𝑥0
3 + 2𝑎𝑥0 . 

𝑥0 орнына −𝑥0 деп түрлендіру енгізсек, онда 4−𝑥0 − 4𝑥0 = −𝑥0
3 −−2𝑎𝑥0  ⇒

4𝑥0 − 4−𝑥0 = 𝑥0
3 + 2𝑎𝑥0 аламыз да, −𝑥0 –де теңдеудің түбірі болып табылатынын 

көреміз. (әдетте өрнектің x→-x түрлендіруіне қарағанда инварианттық қасиеті 

бар деп айтады). Сонымен, 𝑥0˄−𝑥0 түбірлері 𝑥 = 0 қоса есептегенде тақ санды 

түбірлерге ие болатынын дәлелдейді.  

7-мысал. Параметрдің қандай мәндерінде 𝑦 = 𝑎 түзуімен 𝑦 =
12∙16𝑥+11

2−13∙16𝑥
 

функциясының графигінің ортақ нүктелері болмайтынын анықтайық. 

Шешуі: 
12∙16𝑥+11

2−13∙16𝑥
= 𝑎 теңдеуінің түбірі болмайтын параметр 𝑎 -ның 

мәндерін табайық. 12 ∙ 16𝑥 + 11 = 2𝑎 − 13𝑎 ∙ 16𝑥 ⇒ (13𝑎 + 12)16𝑥 = = 2𝑎 −

11. 13𝑎 + 12 ≠ 0 ⇒ 16𝑥 =
2𝑎−11

13𝑎+12
≤ 0⇒(−

12

13
; 5

1

2
] ∋ 𝑎 

 

Ал егер 13𝑎 + 12 = 0 ⇒ 0 ∙ 16𝑥 = −12
11

13
 ∃𝑥 = ∅ . 

  Жауабы:𝑥 ∈ [−
12

13
; 5

1

2
]. 
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8-мысал. Параметр 𝑎 –ның қандай мәндерінде 𝑦 =
2𝑎𝑥−2𝑥

𝑎−1
 функциясы тақ 

болатынын табайық. 

Шешуі: Функция ⇔ тақ болады , егер: 

1) Анықталу облысы 𝐷 бас нүктеге қарағанда симметриялы ∃ ; 
2) ∀𝑥 ∈ 𝐷 ⇒ 𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥). 
Бірінші шарт бірден орын алатынын көреміз. Екіншісіне тоқталайық:  

𝑓(−𝑥) =
2−𝑎𝑥−2−𝑥

𝑎−1
 ∃⇒ тақ болады, егер 

2−𝑎𝑥−2−𝑥

𝑎−1
= −

2𝑎𝑥−2𝑥

𝑎−1
 , (𝑎 ≠ 1) ⇒ ⇒

2−𝑎𝑥 − 2−𝑥 = −2𝑎𝑥 + 2𝑥 ⇒ 2𝑎𝑥 + 2−𝑎𝑥 = 2𝑥 + 2−𝑥 ∃ ⇔,егер 𝑎 = 1 және 𝑎 = −1 

, бірақ 𝑎 ≠ 1 болғандықтан, 𝑎 = −1 . 

  Жауабы: 𝑎 = −1. 

9-мысал. Параметр 𝑏-ның қандай мәндерінде 22𝑥 + 2 = 𝑏 ∙ 2𝑥 sin 𝜋𝑥 

теңдеуінің жалғыз түбірі бар болатынын анықтайық. 

Шешуі: Теңдеуді түрлендірейік. 

  2𝑥 +
2

2𝑥
= 𝑏 sin 𝜋𝑥 ⇒√2(2

𝑥−
1

2 + 2−𝑥+
1

2) = 𝑏 sin 𝜋𝑥.  (1) 

𝑥 = 𝛼 − (1) теңдеудің түбірі болып табылсын, яғни  

 √2(2
𝛼−

1

2 + 2−𝛼+
1

2) = 𝑏 sin 𝜋𝛼.  (2) 

Онда 𝑥 = 1 − 𝛼- да (1) теңдеудің түбірі, себебі, (1) апарып қойсақ 

√2(2
1−𝛼−

1

2 + 2−1+𝛼+
1

2) = 𝑏 sin 𝜋(1 − 𝛼) немесе √2(2
−𝛼+

1

2 + 2𝛼−
1

2) = =

𝑏 sin 𝜋𝛼 -дәл (2) теңдікті алдық. (теңдеу 𝑥 –ті (1 − 𝑥) –ке ауыстыруына қарағанда 

инвариантты деп аталады). 

Сонымен, берілген теңдеудің жалғыз шешімін іздеп отырғандықтан 𝛼 =

1 − 𝛼 теңдігі орындалуы керек ⇒𝛼 =
1

2
 . Осы мәнді берілген теңдеуге қойсақ 2 +

2 = 𝑏√2 sin
𝜋

2
⇒ 𝑏 = 2√2 . 

Осы тұжырымнан расында да жалғыз түбір болатынына көз жеткізейік, 𝑏 =

2√2 ∃. (1) ⇒  √2 (2
𝑥−

1

2 + 2−𝑥+
1

2) = 2√2 sin 𝜋𝑥 ,   2
𝑥−

1

2 +
1

2
𝑥−
1
2

= =

2 sin 𝜋𝑥 . Мажорант әдісі бойынша , сол жағы  2𝑥−
1

2 +
1

2
𝑥−
1
2

≥ 2 (оң өзара кері 

сандардың қосындысы екіден кіші бола алмайды) , ал оң жағы 2 sin 𝜋𝑥 ≤ 2 

(синус бірден артпайды).  

{
 2𝑥−

1

2 +
1

2
𝑥−
1
2

= 2,

2 sin 𝜋𝑥 = 2,
 ⇒ 𝑥 =

1

2
 шынында да жалғыз шешім екен.  

 Жауабы:𝑏 = 2√2. 

10-мысал. 2𝑥 + 2
4

𝑥 = 8 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Егер 𝑎 > 0 , 𝑏 > 0 ⇒ 𝑎 + 𝑏 ≥ 2√𝑎𝑏 – белгілі классикалық 

теңсіздікте 𝑎 = 2𝑥 > 0, 𝑏 = 2
4

𝑥 > 0 десек 2𝑥 + 2
4

𝑥 ≥ 2√2𝑥+
4

𝑥 ,теңдік⇔ ∃, егер 

2𝑥 = 2
4

𝑥. 
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Айта кетейік, 𝑥 < 0 мәндері үшін теңдеудің түбірлері болмайды, себебі 

2𝑥 < 1 , 2
4

𝑥 < 1 ⇒ 2𝑥 + 2
4

𝑥 < 4 (сол жағы оң жағына тең емес). 

Енді жоғарыдағы теңсіздікті тағы бір рет түбір астындағы дәрежелер𝑥 +
4

𝑥
, 𝑥 > 0 көрсеткішіне қолдансақ 𝑥 +

4

𝑥
≥ 4 , теңдік ⇔ ∃ , егер 𝑥 =

4

𝑥
 . 

Көрсеткіштік (негізі 2-ге) функция қатаң өспелі болғандықтан, ең соңында 

2𝑥 + 2
4

𝑥 ≥ 2 ∙ √24 = 23 = 8. 

Сол себепті, теңдік тек қана 𝑥 =
4

𝑥
 шарты орындалған жағдайда 

қанағаттанатынын, ал 𝑥 > 0 ∃, 𝑥 = 2 мәнін аламыз. 

  Жауабы: 𝑥 = 2. 

11-мысал. 23𝑥 − 3 ∙ 2𝑥 − √3 = 0 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: 𝑥 = 𝑡 + 1 деп ұйғарайық, онда 8 ∙ 23𝑡 − 6 ∙ 2𝑡 − √3 = 0 ⇒ 

⇒ 4 ∙ 32𝑡 − 3 ∙ 2𝑡 =
√3

2
. 

Енді 2𝑡 = 𝑝 , (𝑝 > 0) ауыстырмасын жасасақ 4𝑝3 − 3𝑝 =
√3

2
 теңдеуіне 

келеміз. Оның ∀ түбірі модулі бойынша бірден артпайды. Расында да, |𝑝| > 1 

десек, онда |4𝑝2 − 3| > 1 ⇒ |𝑝(4𝑝2 − 3)| > 1. Олай болса, |𝑝| > 1 болғанда 

теңдеудің сол жағының модулі бірден үлкен де, оң жағы (
√3

2
) – бірден кіші, 

мүмкін емес, яғни түбірінің модулі < 1 ∃. Сондықтан тригонометриялық 

ауыстырманы енгізсек 𝑥 = cos𝛼, 𝛼 ∈ [0; 𝜋], теңдеуіміз 4 𝑐𝑜𝑠3𝛼 − 3 cos𝛼 =
√3

2
 

түріне енеді, ал сол жағы cos 3𝛼 –ны береді. Сонымен, cos 3𝛼 =
√3

2
 ⇒ 3𝛼 =

±
𝜋

6
+ 2𝑛𝜋 ⇒ 𝛼 = ±

𝜋

18
+
2

3
𝑛𝜋, 𝑛 ∈ 𝑍. 

𝛼 ∈ [0; 𝜋] шартын тек осылардың ішінен 𝛼1 =
𝜋

18
, 𝛼2 =

13𝜋

18
, 𝛼3 =

11𝜋

18
 

мәндері ғана қанағаттандырады. Кубтық теңдеудің үштен артық түбірлері болуы 

мүмкін емес, сол себепті 𝑝1 = 𝑐𝑜𝑠
𝜋

18
, 𝑝2 = 𝑐𝑜𝑠

11𝜋

18
, 𝑝3 = 𝑐𝑜𝑠

13𝜋

18
.Соңғы екеуі 𝑝2 <

0, 𝑝3 < 0 ∃⇒ есептің шешімі болып тек 𝑝 = 𝑐𝑜𝑠
𝜋

18
 ∃. Енді айнымалы 𝑡 –ға , содан 

𝑥-ке көшейік: 2𝑡 = 𝑐𝑜𝑠
𝜋

18
 ⇒ 𝑡 = 𝑙𝑜𝑔2𝑐𝑜𝑠

𝜋

18
⇒ 𝑥 == 𝑙𝑜𝑔2𝑐𝑜𝑠

𝜋

18
+ 1 =

𝑙𝑜𝑔22𝑐𝑜𝑠
𝜋

18
 .  

 Жауабы: 𝑙𝑜𝑔22𝑐𝑜𝑠
𝜋

18
 . 

Мақалада тек қана теңдеулер туралы сөз қозғалды, теңсіздіктер, жүйелер, 

әртүрлі трансценденттік функциялармен араласқан есептер туралы мәселені 

келешектің еншісіне қалдырдық. 
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ПАНАБЕК А.А., ТҰРҒЫНБАЙ Ж.А., САТИМБЕКОВА А.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ҚАЗІРГІ КӨПТІЛДІЛІК МӘСЕЛЕСІ 

 

Әлем елдерінің алдыңғысы болуға талпынған, үздік отыздыққа немесе 

ондыққа ұмтылған, ғаламдық аренадан ойып тұрып орын аламын деген әрбір 

мемлекет үшін, тәуелсіздік, білім, мәдениет, саясат, дін, спорт, туризм, 

экономикамен қатар тіл де айрықша маңызға ие. Көршілес мемлекеттермен 

жақын қарым-қатынасқа түсу үшін, дамыған мемлекеттердің ұстанған саясаты 

мен экономикасынан, жаңалықтарынан хабардар болу үшін, еліміздің қарыштап 

дамып, өркениетті елдер қатарына енуі үшін мемлекет азаматтарының бір емес 

бірнеше тілді еркін меңгергені ұтымдырақ. Осы орайда Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі – жаңа Қазақстан» атты жолдауында 

«Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде 

танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас 

тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» екендігін 

атап көрсетіп, «Тілдердің үш тұғырлығы» — мәдени жобасын кезендеп іске 

асыруды ұсынды[1,2]. Бағдарламаның негізгі мақсаты – қазақ тілін орыс және 

ағылшын тілдерінің деңгейіне көтеру, өскелең ұрпақты шет тілдердің арасында 

ең танымал әрі кең таралған ағылшын тілінде еркін сөйлеуге тәрбиелеу. Себебі 

ағылшын тілі, қазіргі таңда туризм, бизнес, ғылым, білім беру жүйесі секілді 

әлемнің түрлі саласында алғашқы орында тұрған тіл. Жастарымыз мемлекеттік 

тілімізді құрметтеп, өзге тілде еркін сөйлеп, еркін жаза білсе бағдарлама 

міндеттерінің жүзеге асқаны. Алайда, бағдарламаның қолға алынып, жұмыс 

жасағанына біршама уақыт өтсе де, халық арасында көптілділікке деген екі 

жақты көзқарас әлі де жойылмай тұр. Тіл тазалығының сақталмауы, қазақ тілінің 

мәртебі секілді мәселелер әлі де белең алуда. Жастардың тіл құндылығын 

түсінбеуіне не себеп? Өмір беттерін ақ беттерден бастаған әрбір адам баласы 

өзіне керегін отбасынан алары бәрімізге белгілі жағдай. Осы бір тұрғыда ата-
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аналар балаларына ненің керек екенін, ненің маңызды екенін қаншалықты 

түсініп, амал етуде? Қазақ тілі құндылықтарының төмендеп, қоғамда өзге ұлтты 

қойып, қазақтың қара торы баласына дейін тек өзге тілді қолдануы неліктен? Үш 

тұғырлы тіл немесе көптілділіктің артықшылықтарымен қатар, осы тектес 

кемшіліктері де байқалуда.        

Көптілділік тақырыбындағы мәселелер:       

- Ата-аналардың, қарт кісілердің бағдарламаны дұрыс түсінбеуі (түсіндіру 

жұмыстарының жүргізілмеуі);         

- Орыс, ағылшын тілдерінің маңызды болып міндеттелуінен басқа 

ұлттардың (тіпті кейбір қазақ бауырлардың) қазақ тілін қолданбауы;   

- Жастар арасында қазақ тілінің мәртебесінің төмендеуі;    

- Тіл тазалығының сақталмауы;       

- Үш тілді қатар меңгерген кадрлардың тапшылығы, т.б.   

Әрбір ата-ана үшін баласының жетістікке жетіп, биіктен көрінгенінен асқан 

бақыт жоқ. Алайда мектеп табалдырығын енді ғана аттаған баласының ана 

тілімен қатар қиындық тудыратын орыс және ағылшын тілдерін қатар алып 

жүргені немесе өз салмағынан ауыр сөмкелерді көтергені, ата-аналар тарапынан 

түсініспеушілікке алып келеді. Осы проблеманы шешу үшін, мемлекет 

тарапынан түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Мектеп табалдырығын енді 

аттаған бүлдіршін - таза дәптер іспеттес. Сол мезетте жазылған дүниелер бала 

есінде тез әрі, оңай жатталады. Көптеген ата-аналар тіл білмегендіктен, 

балалардың үй тапсырмасына көмектесу кезінде қиналады. Сол себептен ата-

аналарға арналған курстар санын көбейту қажет.  

Орыс тілі мен ағылшын тілін білу ел болашағы үшін, адамзат болашағы 

үшін қажетті. Дегенмен қазақ тілінің де болашағын ұмытпауымыз керек. Бүгінгі 

таңда жастар арасында орыс тілінде сөйлеу сәнге айналған. Тіпті ана тілімізде 

сөйлей алмайтын қандастарымыз да жетерлік. Сондықтан қазақ тілінің 

құндылықтарын жоғалтпай, тіл тазалығын қалпына келтіруіміз керек. Ол үшін 

ел ішінде ана тілімізде сөйлеп, елімізде тұратын өзге ұлт өкілдері мен қазақ тілін 

білмейтін азаматтарға ана тілімізде сөйлеуді міндеттеуіміз керек. Әрі қазір 

ұйымдастырылып жүрген тіл өнеріне байланысты шараларды, олимпиада, сөз 

айтыстарын көбейтуіміз керек. Үш тұғырлы тіл бағдарламасы енгізілгелі білікті 

кадрлар тапшылығы білінеді. Мысалы, көп компаниялар мен кәсіпорындар 

заңгерлер мен экономистерге зәру. Яғни, елімізге қажетті, үштілді меңгерген, кез 

келген жерден ақпарат ала алатын, өз ісінің білгірі, бүкіл әлем бойынша 

коммуникацияға түсіп, жер бетінің кез келген нүктесінде бизнес жасайтын 

кадрлар ауадай қажет. «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға» 

арналған Мемлекеттік бағдарламасындағы статистикаға сүйенсек, біздің елдегі 

ересектердің тек 5 пайызы ғана үш тілді меңгерген[3].  

Бүтін бір мемлекет үшін бұл төмен нәтиже. Осы көрсеткішті жақсарту үшін, 

мектептегі пән мұғалімдерін, университеттегі орыс, ағылшын тілінен сабақ 

беретін мұғалімдерді қайта әзірлеп, оқушылар мен студенттердің білім 

көрсеткіштерін қатаң қадағалауда ұстау қажет. Сонымен қатар әрбір мемлекеттік 
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қызметкерге үш тілді меңгеруді міндеттеп, оқыту курстарын тағайындауымыз 

керек. 

 

 
Сурет 1 Мемлекеттік бағдарлама статистикасы 

      

Ал, енді көптілділіктің артықшылықтарына тоқталсақ:   

- Ғылым мен білім саласындағы ауқымдылық;     

- Ғаламдық ақпараттар мен инновациялық технологиялар ағымына кіру; 

- Басқа елдермен саяси-экономикалық, мәдени қатынастарыды күшейту; 

- Жұмыссыздықтан арылу;        

- Туризмді жандандыру, т.б.        

Қазіргі таңда дүниежүзіндегі 1,5млрд адам ағылшын тілінде, 200млн адам 

орыс тілінде сөйлейді. Демек, көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде 

еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін 

танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік[4]. Ағылшын 

тілін білу жастарға соңғы ақпараттар мен технологияларды танып, зерттеуге, 

әлемдегі ең үздік ЖОО оқуға мүмкіндік береді.       

Көп тілді қатар меңгерген тұлға қашанда сұранысқа ие. Қазақстанда 3,5 мың 

шетелдік компаниялар жұмыс істеуде. Біз олармен қандай тілде сөйлесеміз? 

Әлемдегі шығарылатын 10 млн оқулықтың 85 %-ы ағылшын тілінде жарық 

көреді[5], егер ағылшын тілін жетік меңгерсек білім мен ғылымда айтулы 

жетістіктерге жетеріміз хақ.  

Сондықтан да, отандық ғалым Д.Ғаббасованың мына бір сөзімен келісуге 

болады, «жас ұрпақтың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін, өзге тілдерді оқып-

білуге деген қызығушылықтары мен ұмтылысын арттыру арқылы олардың 

Отанға деген махаббатын оятып, өз тағдырын ел тағдырымен мәңгілікке 

байланыстыратын ұрпақ болып қалыптасуына қол жеткізу басты міндетіміз 

болып табылады»[6]. Ұлы ақынымыз Абай айтқандай «Орысша оқу керек, 

хикметте, мал да, өнер де, ғылым да – бәрі орыста зор», «сен оның тілін білсең, 

көкірек-көзің ашылады»[7], елбасымыздың ағылшын тілімен қатар орыс тіліне 
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маңыздылық беруінің басты себебі де осында. Орыс тілі – ұлтаралық қарым-

қатынас пен интеграциялық қызметтердің діңгегі. Ақпараттық кеңістігімізде 

орыс тілі әлі де маңызды рөл атқаратынына ешкім де дау айта алмас. Сондай-ақ, 

әлемдік алты ресми тілдің қатарына кіретін орыс тілін меңгеруге бәсекеге 

қабілетті ұлттың кез-келген өкілі ұмтылуы тиіс[8].     

Расында, көптілділік – заман талабы. Елімізде 2013 жылдан бастап 1-сынып 

оқушыларына ағылшын пәні кірістірілді, алстуденттердің үш тілде еркін сөйлеу 

біліктілігін дамытуды жүзеге асыру барысында мынадай міндеттерді шешу 

көзделеді: студенттердің үш тілде еркін сөйлеу біліктілігін дамытуда оқыту 

технологияларын тиімді пайдалану; заманауи интерактивтік және инновациялық 

технологияларды қолдану; үш тілде де қарым-қатынас жасауға, сөйлеуге үйрету; 

әр студенттің тілдік қабілетін толық ашу; сөздік қорын молайтуда аударма және 

түсіндірме сөздіктерін пайдалана алу; танымдық қызығушылығын 

қалыптастыру. Қазіргі тиімділігі жоғары оқыту технологияларының жалпыға 

танылған түрлері: модкльдік оқыту, проблемалық оқыту, жеделдетіп оқыту, 

даралап оқыту, ақпараттық оқыту, деңгейлеп оқыту, жобадай оқыту 

технологиясы, сатылай кешенді талдау, ойындық технология, коммуникативтік 

технология, т.б. Тілдерді қолдау мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасының нәтижесінде 2020 жылы ағылшын тілін меңгергендер санын 

20 пайызға жеткізу көзделіп отыр[9]. Егер аталған проблемалар оң шешімін 

тауып, бағдарлама толықтай жүзеге асса бұдан да жоғары дәрежеге жете 

алатынымызға сенеміз.        

Ойымды қорыта келе, Елбасының мына бір сөзімен аяқтағым келеді: «Қазақ 

тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, 

маңыздысы бола береді».         
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ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 

Особая роль образования в обществе подтверждается эволюцией всей 

человеческой цивилизации. «Человеческий капитал – это основа 

модернизации»[1]. В своем Послании народу Казахстана от 19.03.2004г., 

Президент РК Н.А.Назарбаев подчеркивает, что «Конкурентоспособность 

нации, в первую очередь, определяется уровнем ее образованности. …полная 

интеграция в мировое образовательное пространство требует поднятия 

национальной системы образования на международный уровень»[2]. 

Образование по своей сути уже является инновацией[3].Начавшийся 

процесс изменений в подготовке специалистов сервиса в области 

«Парикмахерское искусство» (далее - ПИ) направлен на то, чтобы использовать 

новые возможности, национальные особенности и лучший мировой опыт. 

Сегодня востребован «специалист, который не будет ждать инструкций, а 

вступит в жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и 

духовно-личностным опытом. Актуальность данной работы в том, что 

использование преподавателями инновационно-педагогические технологии 

(далее - ИПТ) в обучении ПИ способствует преодолению стереотипов в 

преподавании различных дисциплин, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию творческих, креативных способностей 

студентов. ПИ, являясь одним из видов художественно-прикладного творчества, 

более других связано с человеком, даже неотделимо от него. Прическа – один из 

элементов мировой и национальной культуры. В ней, как в капле воды, отражен 

огромный мир: политические и исторические события, опыт народов, 

темперамент и образ жизни, культурные особенности, художественные 

направления и стили, взаимоотношения мужчины и женщины, изменения моды 

и т.д.[4]. На сегодняшний день использование инновационных технологий в 

сфере образования ПИ - является актуальной проблемой, требующего 

всестороннего рассмотрения. Сам термин «инновационные технологии» - это 

наборы методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения[5]. 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии 

обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. 

Инновационные технологии (далее - ИТ) обучения, отражающие суть будущей 

профессии, формируют профессиональные качества специалиста, являются 

своеобразным полигоном, на котором обучающиеся могут отработать 

профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным. ИТ - это 
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самые передовые, новейшие технологии. Целью обучения по ИТ является 

формирование творческого мышления, созидательного потенциала и выработка 

профессиональных компетенций обучающихся. Ключевым словом в 

словосочетании ИТ является слово «инновация», которое, являясь отглагольным 

существительным, предполагает «mono»действие[6]. Слово «mono» имеет 

следующее значение – проект по созданию полноценного воплощения системы 

«NET Framework» на базе свободного программного обеспечения[7], поэтому, 

целесообразней с ИТ соотносить определенный метод или прием обучения[6]. 

Инновационная деятельность, как таковая, предполагает выполнение ряда 

совокупных действий, нацеленных на появление, в конечном результате, нечто 

нового, реальных инноваций, которые серьезно повышают эффективность 

работы конкретной системы (в нашем случае, речь идет об образовательной 

системе в сфере «ПИ»). 

Относительно образовательного процесса, действительными инновациями 

могут выступать: научно-исследовательская деятельность, направленная на 

получение нового знания, открытия, изобретения; проектная деятельность, 

направленная на разработку особого, инструментально-технологического 

знания; образовательная деятельность, направленная на формирование и 

развитие личностных и профессионально-значимых качеств индивидуумов, 

включенных в образовательный процесс. 

ИТ в обучении следует рассматривать в контексте с педагогическими 

технологиями (далее - ПТ). Интерпретация последних достаточно широка и 

многогранна. Любая деятельность, отмечает В.П. Беспалько, может быть либо 

технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология на 

науке. С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все 

началось с начала [8]. В педагогической науке и практике существуют различные 

позиции к определению педагогической технологии. Так, М.В. Кларин 

обозначает данное понятие как системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей [8]. Г.К. Селевко 

считает, что педагогической технологией является продуманная во всех деталях 

модель педагогической деятельности, включающей в себя проектирование, 

организацию и проведение учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя [8]. В свою очередь В.П. Беспалько 

определяет интересующее нас понятие как совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, 

позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели [8]. 

Такое разнообразие трактовок ПТ не случайно, поскольку каждый автор исходит 

из определенного концептуального подхода к пониманию сущности технологии 

вообще.  

Поэтому, «Инновационная педагогическая технология - это проект 

определенной педагогической деятельности, последовательно реализуемой на 

практике, главным показателем которой является прогрессивное начало по 

сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой» [8]. Одной из 
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главных особенностей ИТ является то, что ее разработка и применение требуют 

высокой активности преподавателя и студента. Активность первого проявляется 

в том, что он хорошо знает психологические и личностные особенности своих 

студентов и на этом основании вносит индивидуальные коррективы в 

технологический процесс. Активность же студентов проявляется в 

возрастающей самостоятельности, то есть в технологизированном процессе 

взаимодействия. Следовательно, ИПТ может быть рассмотрена как технология 

частного типа, где подразумеваются упорядоченные, спланированные по 

определенному проекту и последовательно реализуемые действия, операции и 

процедуры, инструментально обеспечивающие достижение прогнозируемой 

цели в работе с человеком или группой в определенных условиях среды. Таким 

образом, новые современные ИПТ включают в себя: личностно-

ориентировочный подход, фундаментальность образования, творческое начало, 

акмеологический подход, профессионализм.  
В профессиональной подготовке студентов нами используются различные 

ИПТ, остановимся на некоторых из них, а именно: технология портфолио; 
технология проектов; технология развития критического мышления и письма. 
При этом неотъемлемой частью любого изучаемого курса, посредством которой 
реализуются на практике современные ИПТ, является: методический комплекс, 
который, по-нашему мнению, должен включать в себя: видеокомпьютерную 
систему, с помощью которой преподаватель проводит лекционные и 
семинарские занятия в специально оборудованной аудитории; «скрин-шот» - 
специальный раздаточный материал, специфика которого состоит в том, что 
помимо справочно-информационной функции, он выполняет функцию 
активизатора творческой деятельности студента при заполнении им специально 
разработанных схем, блоков, указателей и т.д.; набор интерактивных 
технических и программных средств обучения. 

«Технология парикмахерского дела» - это искусство и мода, это лучшее 
занятие для тех, кто мечтает сделать жизнь красивее и комфортнее, это 
прекрасная возможность профессионального развития и материального роста. 
Как и в любой творческой профессии, в парикмахерском деле при существенной 
доли усердия, можно достигнуть высокой степени мастерства. А при наличии 
таланта – обрести известность и популярность[9]. Современные прически 
чрезвычайно разнообразны и разноцветны. Выбор вариантов и образов огромен. 
От гладко выбритой лысой головы до каскада длинных волос всех цветов радуги 
и вида завивок. Огромное значение имеет маленький штрих, придающий особый 
шарм прическе. Это может быть гофрированная прядь на гладких волосах, 
взлохмаченная челка, высвеченный блик. Прическа для женщины - это первая 
ступень к совершенству и уверенности в себе и своем очаровании. А 
современные тенденции - это не только цвет, длина и форма, это еще и новые 
технологии парикмахерского искусства. С развитием научно-технического 
процесса в них стали происходить головокружительные перемены - все новые и 
новые возможности в моделировании причесок и уходе за волосами. 
Улучшаются препараты, парикмахерское оборудование и инструменты. В ПИ 
появляются новые технологии и оборудование знания, о которых необходимы 
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обучающимся для расширения их знаний, так например: «Химическая завивка 
ресниц», в настоящее время эту процедуру только начинают предлагать в 
салонах красоты и в специализированных магазинах продавать препараты и 
приспособления для ее выполнения. А наши обучающиеся колледжа знают 
теоретически как выполнять эту процедуру. 

На сегодняшний день результативными показателями в контексте 
применения той или иной ИПТ в рамках как высшего, так и профессионального 
образования в большей степени являются сформированные профессиональные 
компетенции в определенной профессиональной области, нежели, освоение 
предметных знаний. В настоящее время в методике обучения ПИ как наиболее 
эффективными и результативными зарекомендовали себя такие ИПТ, как: 
информационно-коммуникативные (в первую очередь), дидактические (к ним 
следует отнести – игровые, проблемно-поисковые, блочно-модульные), 
информационно-аналитические, в частности, технологии Портфолио. 

Принимая во внимание, современную образовательную парадигму, 
согласно которой человеку следует учиться на протяжении всей своей жизни, так 
как в современных условиях знания устаревают очень быстро, использование 
новых, инновационных компьютерных технологий стало неотъемлемым 
требованием современного образовательного процесса в целом, а, 
следовательно, и процесса обучения ПИ. Информационно-коммуникативными 
технологиями (ИКТ) – это широкий спектр цифровых технологий, используемых 
для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг 
(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, 
сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети 
беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет) 
[10]. На уроках ПИ одним из возможных способов применения ИКТ являются 
Интернет ресурсы, обучающие компьютерные программы (так, например, 
«Индивидуальный подбор причесок и стрижек»), электронные учебники, 
пособия, словари и другие информационно- справочные источники. 

Технология проблемно-поискового обучения предполагает организацию 
под руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельности 
студентов по решению учебных проблем, в ходе которых у студентов 
формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 
познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление 
и другие личностно значимые качества. В качестве проблемных заданий на 
уроках ПИ могут выступать речевые ситуации, требующие практическое 
выполнение, т.е., стимулирующие речевые высказывания, выход в 
коммуникации. Проблемно-поисковые технологии имеют свои преимущества, а 
именно, способствуют не только формированию у студентов необходимых 
знаний, умений и навыков, но и повышают их уровень умственного развития, 
развивают самостоятельность мышления в целях поиска новых знаний. 

Игровые технологии - это вид деятельности, направленный на воссоздание 
и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. Игровые технологии помогают в проведении более 
свободного, в психологическом плане, раскрепощенного, контроля знаний.  
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Одной из наиболее популярной ИТ, объединяющей элементы и проблемно-
поисковых, и игровых технологий, является кейс-технология (case technology). 
Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за 
преподавателем, ответы на вопросы преподавателя, пересказ текста и т.п. Кейсы 
отличаются от обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, 
одно решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы 
имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к 
нему). В целом, кейс-технологии - это интерактивно-инновационные технологии 
обучения, базирующиеся на реальных или искусственно созданных ситуаций, 
направленных не только на освоение новых знаний, но и на формирование новых 
качеств и умений. 

В блочно-модульной технологии ключевым понятием выступает слово 
«модуль», означающее функциональный узел, применительно к учебному 
процессу, следует понимать как основное средство модульного обучения, 
законченный блок информации. Одной из основных целей модульного обучения, 
преследует формирование, у студентов, навыков самостоятельной деятельности 
и самообразования. Сущность модульного обучения состоит в том, что студент 
колледжа в большей степени самостоятельно достигает конкретных целей 
учебно-познавательной деятельности, при этом, обучение основано на 
формировании механизма мышления. Модульное обучение в нашем колледже 
стало применяться только в 2017-2018 учебном году. 

Необходимость реализации личностно-деятельностного подхода и 
гуманистической парадигмы в условиях новых образовательных ориентиров 
послужило появлению нового направления оценочной деятельности - оценку 
личных достижений студентов. В связи с этим возникли, так называемые, 
информационно-аналитические технологии, предполагающие проведение 
мониторинга интеллектуального развития - анализ и диагностика качества 
обучения каждого студента при помощи тестирования и построения графиков 
динамики успеваемости. В качестве оптимального способа организации 
накопительной системы оценки выступает Портфолио. Это способ 
фиксирования, накопления и оценки работ, результатов студентов, 
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных 
областях за определенный период времени. Иными словами - это форма 
фиксации самовыражения и самореализации. Портфолио обеспечивает перенос 
«педагогического ударения» с оценки на самооценку, с того, что человек не знает 
и не умеет на то, что он знает и умеет. Значимой характеристикой Портфолио 
является его интегративность, включающая количественную и качественную 
оценки, предполагающая сотрудничество ученика, педагогов и родителей в ходе 
его создания, и непрерывность пополнения оценки [6]. Технология Портфолио 
реализует ряд функций в образовательном процессе: диагностическую, 
целеполагания, мотивационную, содержательную, развивающую, рейтинговую 
(показывает диапазон и уровень навыков и умений), обучающую и 
корректирующую. Важной характеристикой технологии Портфолио является ее 
рефлексивность. Рефлексия (от лат. Reflexio - это обращение назад) – 
мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций и 
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чувств, состояний, способностей, поведения[11]. Рефлексия является основным 
механизмом и способом самоаттестации и самоотчета, процесс познания на 
основе самонаблюдения своего внутреннего мира. 

Таким образом, следует отметить, что современная система образования, в 
частности, образование ПИ, обладает достаточным арсеналом ИПТ. 
Эффективность их использования зависит от способностей и возможности 
образовательных учреждений, педагогического коллектива принять эти 
инновации и суметь адекватно ими воспользоваться в зависимости от той или 
иной конкретной общеобразовательной среды обучения. Современный 
преподаватель должен не только знать, но владеть современными ИПТ. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана от 10.01.2018г. 

2. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана от 19.03.2004г. 

3. https://nsportal.ru/Статья по теме: «Инновационные технологии в 
образовании» 

4. Открытыйурок.рф>статьи/Образовательная программа «Парикмахерское 
искусство: начало пути» 

5. https://dic.academic.ru/Инновационные технологии  
6. file:///C:/Documents//coBpeMeHHbie/Инновационные технологии 
7. https://ru.m.wikipedia.org>wiki>Mono-Википедия/ Mono 
8. Митина Н. А., Нуржанова Т. Т. Современные педагогические технологии 

в образовательном процессе высшей школы. // Молодой ученый. - 2013. - №1. — 
с. 345-349. - URL https://moluch.ru/archive/48/6062/ 

9. btptsu.ru >barber/Технология парикмахерского искусства 
10. Тевс Д.П., Подковырова В.Н. и др. Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. Учеб.-
метод. пособие, БГПУ, Барнаул, 200.- 18 c. 

11. www.psychologies.ru > refleksiea/Глоссарий. Психологический словарь. 
Рефлексия. Что такое «Рефлексия»? 

 

УДК 373.1.02 

РАЗГИЛЬДЕЕВА В., КОЖАШЕВА Г.О., ЖЕТПИСБАЕВА З.Г. 

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова,  

г. Талдыкорган, Казахстан 

 

РОЛЬ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

В настоящее время теория геометрических построений на плоскости 

представляет обширную и глубоко развитую область математики, связанную с 

решением разнообразных принципиальных вопросов, уходящих в другие ветви 

математики. Изложение многих геометрических вопросов опирается на 

геометрические построения на плоскости. Это особенно характерно для 
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«доказательств существования»: существование центра окружности, вписанной 

в треугольник, существование подобных треугольников, существование 

параллельных прямых и др. доказывается с помощью построений. Основные 

этапы решения геометрической задачи на построение характерны для плана 

решения любой содержательной математической задачи: анализ, синтез, 

доказательство и исследование являются его необходимыми элементами.  

  Конечно, геометрические построения в настоящее время не связаны 

непосредственно с наиболее актуальными проблемами математики. Но в 

процессе изучения усваиваются понятия и приобретаются некоторые навыки, 

имеющие значения и за пределами этого вопроса. Одним из широко 

распространенных в современной математике понятий является понятие 

алгоритма. Изучение геометрических построений является хорошим средством 

подготовки к усвоению этого понятия. Действительно, цель решения каждой 

геометрической задачи как раз и состоит в получении некоторого алгоритма. 

Разрешимость геометрической задачи на построение понимается именно как 

алгоритмическая разрешимость. Весьма поучительно рассмотрение задач, 

связанных с доказательством невозможности выполнения какого-либо 

построения данными средствами, так как вопросы разрешимости той или иной 

задачи при тех или иных допущениях, встречающихся в самых различных 

разделах математики. Геометрические построения играют также особую роль, 

как средство доказательства существования геометрической фигуры 

обладающей указанными свойствами. Геометрические построения составляют 

также теоретическую основу практической графики, так как многие чертежные 

приёмы опираются на решения геометрических задач на построение.  

Геометрические построения могут сыграть серьёзную роль в 

математической подготовке школьника. Ни один вид задач не даёт, пожалуй, 

столько материала для развития математической инициативы и логических 

навыков учащегося, как геометрические задачи на построение. Эти задачи 

обычно не допускают стандартного подхода к ним и формального восприятия их 

учащимися. Задачи на построение удобны для закрепления теоретических 

знаний учащихся по любому разделу школьного курса геометрии. Решая 

геометрические задачи на построение, учащийся приобретает много полезных 

чертёжных навыков. 

Задачи на построение удобны для закрепления теоретических знаний 

учащихся по любому разделу школьного курса геометрии. Наличие анализа, 

доказательства и исследования при решении задач на построение показывает, 

что они представляют собой богатый материал для выработки у учащихся 

навыков правильно мыслить и логически рассуждать. Задачи на построение – это 

задачи, которые значительно чаще других поражают красотой, оригинальностью 

и во многих случаях простотой найденного решения, что вызывает к ним 

повышенный интерес. 

План решения любой задачи на построение – цепочку основных 

построений, приводящих к цели – можно рассматривать как некоторый алгоритм 

и, следовательно, в процессе решения задач на построение совершенствуются 

http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
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элементы алгоритмической культуры школьников. Задачи на построение 

развивают поисковые навыки решения практических проблем, приобщают к 

посильным самостоятельным исследованиям, что очень важно в формировании 

умений и навыков умственного труда. Решение задач на построение развивает 

такие качества личности, как внимание, настойчивость и целеустремленность, 

инициативу, изобретательность, дисциплинированность, трудолюбие.  

При решении каждой сколько-нибудь сложной задачи на построение 

возникает вопрос о том, как нужно рассуждать, чтобы разыскать способ решения 

задачи, чтобы получить все решения задачи, чтобы выяснить условия 

возможности решения задачи и т. п. Поэтому при решении геометрических задач 

на построение в учебных условиях рекомендуется пользоваться известной 

схемой решения, состоящей из следующих четырёх этапов:  

1) анализ;  

2) построение;  

3) доказательство;  

4) исследование.  

Конечно, эта схема не является безусловно необходимой и неизменной, не 

всегда удобно и целесообразно строго разделять отдельные её этапы и в точности 

осуществлять их в указанном порядке. Но по большей части указанная схема 

серьёзно помогает при решении конструктивных задач.  

Основными методами решения геометрических задач на построение 

являются три: метод геометрических мест точек (ГМТ) или метод пересечений, 

метод геометрических преобразований, алгебраический метод (метод 

алгебраического анализа). 

Геометрические построения могут сыграть серьёзную роль в 

математической подготовке школьника. Ни один вид задач не даёт, пожалуй, 

столько материала для развития математической инициативы и логических 

навыков учащегося, как геометрические задачи на построение. Эти задачи 

обычно не допускают стандартного подхода к ним и формального восприятия их 

учащимися. Задачи на построение удобны для закрепления теоретических 

знаний учащихся по любому разделу школьного курса геометрии. Решая 

геометрические задачи на построение, учащийся приобретает много полезных 

чертёжных навыков. 

Роль задач на построение в математическом развитии школьников трудно 

переоценить. Посредством задач на построение более глубоко осознаются 

теоретические сведения об основных геометрических фигурах, так как в 

процессе решения этих задач ученик создает наглядную модель изучаемых 

свойств и отношений и работает с этой моделью. Задачи на построение 

способствуют пониманию учащимися происхождения различных 

геометрических фигур, возможности их преобразования – всё это является 

важной предпосылкой развития пространственного мышления школьников 

(следовательно, способствует более успешному усвоению курса стереометрии 

10-11 классов). Эти задачи развивают логическое мышление, геометрическую 

интуицию. Результаты математических олимпиад, выпускных экзаменов по 
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математической грамотности показали, что учащиеся, выпускники школ 

испытывают серьезные трудности при решении геометрических задач на 

построение: не знают общих приемов решений, не владеют методами, не 

достаточно или совсем не проводят исследование задачи и т.п.  

Найти решение задачи на построение - значит свести её к конечному числу 

основных построений, т.е. указать конечную последовательность основных 

построений, после выполнения которых искомая фигура будет уже считаться 

построенной в силу принятых аксиом конструктивной геометрии. Перечень 

допустимых основных построений, а следовательно и ход решения задачи, 

существенно зависит от того, какие именно инструменты употребляются для 

построений. Может оказаться, что какая-либо задача на построение имеет 

несколько различных решений, т. е. существует несколько различных фигур, 

удовлетворяющих всем условиям задачи. Так, например, к двум данным 

внешнерасположенным окружностям можно провести, как известно, четыре 

различные общие касательные. Решить задачу на построение - это значит указать 

такую конечную последовательность основных и элементарных построений, 

после выполнения которых искомая фигура может считаться построенной в силу 

общих аксиом конструктивной геометрий. Последнее определение требует 

некоторых разъяснений. Фигуры, удовлетворяющие условиям задачи, могут 

различаться как формой или размерами, так и положением на плоскости. 

Различия в положении на плоскости принимаются или не принимаются в расчёт 

в зависимости от формулировки самой задачи на построение, а именно в 

зависимости от того, предусматривает или не предусматривает условие задачи 

определённое расположение искомой фигуры относительно каких-либо данных 

фигур. 

Нередко школьники и даже учителя проводят исследование, в известной 

мере произвольно выбирая те или иные случаи, причём неясно, почему 

рассматриваются именно такие, а не какие-либо иные случаи. Остаётся неясным 

также, все ли возможные случаи рассмотрены. При исследовании решения 

сколько-нибудь сложной задачи такой подход может привести к потере решений, 

к тому, что некоторые случаи не будут рассмотрены. Чтобы достигнуть 

необходимой планомерности и полноты исследования, рекомендуется 

проводить исследование „по ходу построения". Сущность этого приёма состоит 

в том, чтобы перебрать последовательно все шаги, из которых слагается 

построение, и относительно каждого шага установить, всегда ли указанное на 

этом шаге построение выполнимо, а если выполнимо, то сколькими способами.  

Для этого необходимо:  

1) Выяснить, всегда ли существуют в действительности точки, прямые, 

окружности или другие фигуры, построение которых предполагается 

осуществить на каждом шаге намеченного построения, или же их существование 

зависит от специального выбора положения или размеров тех или иных фигур. 

Например, если предполагается построить точки пересечения окружности с 

прямой, то надо заметить, что существование таких точек зависит от 

соотношения между радиусом этой окружности и расстоянием центра 
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окружности от прямой. Дальнейшее исследование надо проводить только для тех 

случаев, когда построение возможно, т.е. когда каждый шаг действительно 

приводит к построению искомых фигур.  

2) Для каждого случая, когда решение существует, определить, сколько 

именно точек, прямых, окружностей и т.д. даёт каждый шаг построения. 

Например, если строятся точки пересечения окружности и прямой, то надо 

учесть, что таких точек будет две, если радиус окружности больше расстояния 

центра от прямой, и одна, если радиус окружности равен расстоянию центра от 

прямой.  

3) Учитывая результаты исследования каждого шага, обратиться к задаче в 

целом и установить, при каких условиях расположения данных фигур или при 

каких соотношениях их размеров задача действительно имеет решение, а при 

каких его не существует. Если возможно, выразить условия разрешимости 

формулой (в форме неравенств или равенств).  

4) Определить число возможных решений при каждом определённом 

предположении относительно данных, при котором эти решения существуют.  

Для обучения учащихся решению геометрических задач на построение, мы 

предлагаем следующие методические рекомендации: 

- Привить сведения об основных геометрических фигурах, с тем чтобы 

ученик в дальнейшем мог создать наглядную модель изучаемых свойств, 

отношений и работать с этой моделью; 

- Изучая простейшие и основные построения надо помнить, что решения 

всех геометрических задач на построение основывается на этих построениях;  

- При обучении учащихся решению геометрических задач на построение 

необходимо: 

а) научить осознанию важности каждого этапа решения (анализ- 

построение- доказательство-исследование);  

б) вооружить знаниями об основных геометрических мест точек (ГМТ), 

умениями их построения и способами использования;  

в) вооружить знаниями об основных преобразованиях плоскости 

(параллельный перенос, подобие, симметрия, поворот, инверсия), их свойствах 

и умениями построения образов преобразуемых фигур;  

г) вооружить знаниями и умениями построения отрезков, заданных 

формулами и способами использования.  

С целью совершенствования геометрических знаний учащихся и 

повышению их интереса к математике планируем проведение курса по выбору 

по обучению решению задач на построение «Геометрические задачи на 

построение на плоскости», рассчитанный на 36 часов.  
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РАЧЕНКО О.И. 

КГУ «Школа-центр дополнительного образования №19»,  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

      

Современное казахстанское общество характеризуются общественной 

модернизацией и включением в мировые интеграционные процессы, где 

ведущую позицию занимает образование. 

Уровень казахстанского среднего общего образования должен 

соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его 

конкурентоспособность в современном мире. 

Основными тенденциями мирового развития в системе образования, 

являются: 

- ускорение темпов развития общества; 

- переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия; 

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены в 

результате международного сотрудничества; 

- демократизация общества; 

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции; 

- рост значения человеческого капитала. 

Одной из актуальных проблем нашего общества является формирование 

конкурентоспособной личности, готовой не только жить в меняющихся 

социальных и экономических условиях, но и активно влиять на существующую 

действительность, изменяя ее к лучшему. 

Обновление содержания образования – это, прежде всего, пересмотр самой 

модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов и методов 

обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания 

достижения учащихся. Весь комплекс мероприятий в рамках обновления 

содержания образования направлен на создание образовательного пространства, 

благоприятного для гармоничного становления и развития личности.  

Несмотря на то, что в настоящее время много говорится о технологизации 

учебного процесса, о преимуществах внедрения педагогических инноваций, 

проблем остаётся много. Например, как повысить мотивацию учащихся, как 

сделать школу местом SMART-образования? Что будет способствовать 

созданию в школе гуманной образовательной среды, стимулирующей развитие 
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нравственно-духовных качеств личности: самопознания, самоопределения и 

самореализации? 

Обновление образования предполагает, что обучение должно быть 

активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной среды и 

дифференциации обучения, а также в процессе её осуществления должны 

реализовываться межпредметные связи. Обязательным является использование 

ИКТ, диалоговое обучение, методов исследования и своевременное 

реагирование на потребности учащихся. 

Качественные изменения в образовании невозможны без формирования 

нового взгляда учителя на свое место и роль в учебном процессе.  

Учителя должны: 

- создавать позитивную атмосферу обучения, вовлекать всех учащихся; 

- стремиться к воспитанию у учащихся уверенности, ответственности, 

самоанализа, инновационности и активности; 

- следовать правильным методам и использовать задания на развитие 

навыков учащихся; 

- организовывать, управлять и планировать групповые (общеклассную 

работу и работу в малых группах), индивидуальные или парные задания, 

эффективно использовать материалы, ресурсы и вспомогательные материалы 

для проведения запланированных уроков согласно установленным целям; 

- использовать простой, понятный язык при объяснении ученикам идей, 

инструктировании, даче подсказок, разъяснении значений и похвале учеников; 

- наблюдать за учениками и предоставлять обратную связь. 

В первую очередь обновления коснулись начальной ступени образования.  

Начальная школа играет основополагающую роль в обеспечении 

становления личности ребенка, целостного развития его способностей. 

Основное назначение первой ступени - раскрытие индивидуальности 

обучаемого и в приобретении им возможностей к самореализации, осмыслении 

знаний об окружающей действительности, формирование желания и умения 

учиться, т.е. создание подлинной познавательной мотивации, необходимой на 

последующих ступенях обучения, формирование у младших школьников 

целостной учебной деятельности. 

Особенностью учебных программ начальной школы является то, что 

они направлены на: 

- развитие навыков поиска, анализа и интерпретации информации 

соответственно возрастным возможностям как основы для эффективной 

организации индивидуальной и командной работы; 

- формирование пропедевтических знаний о человеке, природе и обществе; 

- развитие духовно-нравственных ценностей; 

- формирование функциональных навыков обучения: считать, читать, 

писать, логично излагать свои мысли, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Много внимания уделяется системе оценивания достижения ожидаемых 

результатов учащихся. Оценивание должно соответствовать следующим 
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принципам: валидности, систематичности, последовательности, объективности, 

прозрачности, рекомендованности, достоверности. Оно предполагает 

параллельное развитие двух линий критериального оценивания: формативного и 

суммативного оценивания.  
В чем же основное отличие нового стандарта, нового содержания 

школьного образования? 
Новые учебные программы основаны на компетентностном подходе. Они 

формируют компетенции, которые заложены в основе функциональной 
грамотности, необходимой для успешной социализации учащихся.  

По известной в мировой педагогике Таксономии целей обучения 
Бенджамина Блума существующий стандарт позволяет ученику хорошо освоить 
только два из шести уровней познания - «знать» и «понимать». Надо отметить, 
что новый стандарт позволит достигнуть остальные четыре уровня познания: 
«применять», «анализировать», «синтезировать» и «оценивать». 

При проектировании содержания предметов использованы принцип 
спиральности, сквозные темы. Принцип спиральности позволит наращивать 
знания и умения учащихся постепенно - по темам и классам, переходя от 
простого к сложному. Принцип спиральности обеспечивает преемственность в 
изложении учебного материала и интеграцию предметов для более целостного 
восприятия окружающего мира. 

На это направлены также межпредметная интеграция и обучение через 
сквозные темы. Сквозные темы способствуют установлению внутрипредметных 
и межпредметных связей, формированию знаний, умений, ценностных 
ориентаций и норм поведения в сферах, имеющих точки соприкосновения со 
многими учебными предметами.  

Обновленное содержание базируется на ожидаемых результатах, которые 
определяются по образовательным областям. Ожидаемые результаты позволяют 
оценивать работу учащегося, его достижения.  

В основу программ всех уровней образования заложена система ценностей 
«Мәңгілік Ел». Идеи «Мәңгілік Ел» будут внедряться в школьное содержание 
через академические предметы, исследовательскую и внеурочную деятельность, 
дополнительное образование, элективные курсы. 

Вводятся новые предметы. В начальной школе - это «Естествознание», 
«Информационно-коммуникационные технологии» (с 3-го класса) и наполнится 
новым содержанием предмет «Познание мира». 

Содержание предметов «Естествознание» и «Познание мира» включает 
элементарный уровень научных знаний в системе «Человек и Природа» и 
«Человек и Мир» соответственно. Таким образом, естествознание станет 
вводным курсом к изучению биологии, физики, химии в старших классах, а 
«Познание мира» - общественно-гуманитарных предметов. Данные предметы 
заложат основу исследовательских навыков, формирования научного, 
созидательного мировоззрения. 

Предмет «Информационно-коммуникационные технологии» будет 
направлен на формирование практических навыков использования 
компьютерных технологий - учащиеся с 3-го класса будут применять 
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простейшие методы работы с таблицами, схемами, графиками и диаграммами. 
Изучение данного предмета позволит на ранних этапах обучения свободно 
ориентироваться в информационной среде и осуществить переход от школьной 
программы «накопления» полезных знаний к овладению навыками 
самообразования, необходимых для эффективного продолжения образования на 
протяжении всей жизни. 

С целью определения эффективности нововведений в первых классах КГУ 
ШЦДО №19, был сформирован диагностический пакет: «Тест Люшера» 
исследование адаптации, эмоциональной самооценки, эмоционального 
состояния, эмоционального отношения ребенка к школьным ситуациям; Анкета 
«Определение школьной мотивации».  

Ниже представлены результаты проведённых исследований в первых 
классах. 

 

Таблица 1 - «Уровни адаптации» 

 
Уровень адаптации Количество учащихся Процент (%) 

Высокий 36 54% 

Средний 30 45% 

Низкий - - 

  

Результаты исследования, представленные в таблице 1, показывают, что 

высокий уровень адаптации наблюдается у 54% первоклассников. Их общее 

эмоциональное отношение к школе положительное. Средний уровень - у 45% 

первоклассников. У этих детей возможно проявление негативного отношения 

как в целом к школе, так и к отдельным сторонам учебного процесса. Низкий 

уровень не выявлен. Можно сделать выводы, что у большинства 

первоклассников период адаптации прошёл успешно. 

 

Таблица 2 - «Определение школьной мотивации» 

 
Период  Баллы (количество учащихся, %) 

25-30 баллов 20-24 балла 15-19 баллов 
10-14 

баллов 

Менее 

10 

баллов 

Сформировано 

отношение к 

себе как к 

школьнику, у 

этих учащихся 

высокая учебная 

активность 

Практичес-

ки сфор-

мировано 

отношение 

к себе как к 

школьнику 

Сформировано 

положительное 

отношение к школе, 

но школа пока 

привлекает его 

больше внеучебными 

сторонами 

Отношен

ие к себе 

как к 

школьник

у не 

сформи-

ровано 

Нега-

тивное 

отноше-

ние к 

школе 

Начало 

года 
32 (46%) 22 (32%) 10 (15%) 5 (7%) 0 (0%) 

Конец 

года 
40 (62%) 19 (29%) 4 (6%) 2 (3%) 0 (0%) 
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 Результаты анкетирования, представленные в таблице 2, показывают, что 

опросом было охвачено 100% первоклассников в начале и конце учебного года. 

 Практически у всех первоклассников сформировано отношение к себе как 

школьнику. Негативного отношения учащихся к школе не наблюдается. 

 Можно отметить положительную динамику в определении школьной 

мотивации в течение первого года обучения в школе. 

 Результаты исследований свидетельствуют, что адаптация 

первоклассников к школе протекает успешно, школьная мотивация учащихся 

сформирована на достаточном уровне.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ДӘЛЕЛДЕУ 

 

Оқу бағдарламасында сан теңсіздіктерінің қасиеттерінен бастап жоғары 

дәрежелі теңсіздіктерді шешу теориясы мен практикалық мәселелеріне кең орын 

берілген. Мысалы, сызықты теңсіздіктерді шешу, екінші дәрежелі теңсіздіктер 

көмегімен квадрат үшмүшені зерттеу, теңдеулер жөнінде талдаулар жасау, 

жуықтап есептеулер, үздіксіз бөлшектер, иррационал сандар теориясы, сан 

қатарлы сияқты мәселелер теңсіздіктер арқылы түсіндіріледі. Тек математикада 

емес, әртүрлі жаратылыстану ғылымдарында зерттелетін табиғаттың үздіксіз 

процестері, әсіресе экологиялық, экономикалық т.б. халық шаруашылығындағы 

байланыстар теңсіздіктердің көмегімен шешіледі. 

Әртүрлі теңсіздіктер ерте заманда – ақ белгілі болған. Евклид пен Архимед 

шығармаларында көптеген теңсіздіктер келтірілген. Осы күнгі теңсіздік таңбасы 

ХVII ғасырда ағылшын ғалымы Томас Гариоттың латын тілінде жазылған 

«Аналитикалық өнердің практикасы» атты еңбегінде тұңғыш рет келтірілген. 

http://www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo
http://www.strategy2050.kz/
http://www.kazpravda.kz/
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Теңдіктер теңсіздіктерден жасалады, оларды теңсіздіктердің дербес бір түрі 

деуге болады. Теңсіздікті теңдікке айналдыру үшін екі шаманың айырмасын дәл 

бағалау керек. Теңсіздіктер санды теңсіздіктер, алгебралық теңсіздіктер, 

классикалық теңсіздіктер болып бөлінеді.Теңсіздікті дәлелдегенде және 

шешкенде тек әріптер мен белгісіз шамалардың мүмкін мәндерін үнемі есепке 

алу керек. Мысалы: таңбасы белгісіздің мүмкін мәндерінің кейбіреуінде ғана 

сақталатын теңсіздікті шартты немесе белгісізі бар теңсіздік деп атайды. Барлық 

теңсіздіктердің қасиеттерін тек санды теңсіздіктер арқылы көрсетуге болады: 

𝑎 < 𝑏теңсіздігінен 𝑏 > 𝑎 теңсіздігі туады. 

𝑎 < 𝑏 және 𝑏 < 𝑐 теңсіздіктерінен 𝑎 < 𝑐 теңсіздігі шығады. 

Бұл қасиет теңсіздікті шешкенде, теоремалар дәлелдегенде теңсіздікті 

«күшейту» үшін қолданылады. 

𝑎 < 𝑏 болса 𝑎 + 𝑐 < 𝑏 + 𝑐 болады. 

Теңсіздікті шешкенде, кейде ықшамдау мақсатымен оның екі бөлігінеде 

немесе екі бөлігінен де бірдей санды қосады немесе шегереді. 

𝑎 − 𝑐 < 𝑏 болса 𝑎 < 𝑏 + 𝑐 
Бұл қасиет бойынша теңсіздік мүшелерінің таңбасын өзгерте отырып, бір 

бөлігінен екінші бөлігіне көшіруге болады. 

𝑎 < 𝑏 және 𝑐 < 𝑑 болса 𝑎 + 𝑐 < 𝑏 + 𝑑 болады. 

Шарт бойынша 𝑎 − 𝑏 < 0 𝑐 − 𝑑 < 0. Екі теріс санның қосындысы да теріс. 

Теңсіздіктерді дәлелдеудің бірнеше тәсілдері бар. Солардың жиі 

кездесетіндерін және қолданылатындарын атап кетелік: 

- теңсіздікті анықтаманы қолданып дәлелдеу; 

- кері жору тәсілімен дәлелдеу; 

- теріс емес сандардың арифметикалық, геометриялық, гармоникалық және 

квадраттық орталарының арасындағы байланыстарды қолданып дәлелдеу; 

- математикалық индукция тәсілімен дәлелдеу; 

- туынды көмегімен дәлелдеу. 

Теңсіздікті анықтама арқылы дәлелдеу 

Мысал: cbacba 61221434 22   теңсіздігін дәлелдейік. 

Дәлелдеуі:  )6122()1434( 22 cbacba  

1)1(3)32()1(1)363()9124()12( 222222  cbaccbbaa  

Соңғы теңдіктен cba ,,  сандарының кез-келген мәнінде оң болады. Теңсіздік 

дәлелденді. 

Теңсіздіктерді дәлелдеу синтетикалық әдісі 

Мысал: 0,0,0  cba  болса, келесі теңсіздікті дәлелдеу керек: 

  9
111











cba
cba

 
Шешуі: Тірек ретінде келесі теңсіздіктерді алалық: 

2,2,2 
b

c

c

b

a

c

c

a

a

b

b

a

 
Үш теңсіздікті қосайық: 
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cba
cba

c

cba

a

cba

b

cba

c

ba

a

cb

b

ca

c

ba

b

ca

a

cb

b

c

c

b

a

c

c

a

a

b

b

a

 
Кері жору әдісімен дәлелдеу 

Мысал:Кез келген а саны үшін келесі теңсіздіктің орындалатындығын 

көрсетейік: 
2

1

2
2

2






a

a

. 

Дәлелдеуі: Кері жорып, қандайда бір а саны үшін қарастырылып жатқан 

теңсіздік дұрыс емес, яғни теңсіздіктің түрі келесі түрде болады: 

2
1

2
2

2






a

a

. Бесінші қасиет бойынша теңсіздіктің екі жағында 12 a  оң 

санына көбейтеміз, бұдан теңсіздік таңбасы өзгермейді: 

122 22  aa  

Екінші қасиет бойынша теңсіздіктің екі жағынан да 12 2  a  . Оң жағын 

түрлендіргеннен кейін келесіні аламыз: 

    0111121122
2

22222  aaaaa  
яғни  

  011
2

2 a . 

Соңғы теңсіздік а-ның кез-келген мәнінде орындалмайды, теңсіздіктің оң 

жағы теріс мәнге ие болмайды, алынған қарама-қайшылық берілген теңсіздіктің 

дұрыстығын дәлелдейді.  

Математикалық индукция әдісімен теңсіздіктерді дәлелдеу 

Мысал: 3,  nNn  болса, келесі теңсіздіктің туралығын көрсету керек: 

122  nn
. 

Дәлелдеуі: 

1) Математикалық қадам: 3n  болғанда, теңсіздік тура: 13223   

2) Математикалық болжау: )3(  kkn  болғанда, теңсіздікті тура деп, яғни 

122  kk
 теңсіздігі дұрыс делік. 

3) Математикалық негіз: 1 kn  болғандағы, теңсіздік туралығын, яғни 

322 1  kk
 екенін дәлелдеп көрсетейік. 

322

012

)12()32(2

)12()32(24)12(2222

1

1

1















k

kNK

kk

kkkk

k

k

kk

 
Теңсіздіктерді геометриялық әдіспен дәлелдеу 
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Мысал: Дәлелдеу керек: 𝑎2(1 + 𝑏4) + 𝑏2(1 + 𝑎4) ≤ (1 + 𝑎4)(1 + 𝑏4) 
Дәлелдеуі : 𝑎2 = 𝑡𝑔𝛼, 𝑏2 = 𝑡𝑔𝛽, деп белгілейік, онда tgα (1 + 𝑡𝑔2𝛽) +

𝑡𝑔𝛽(1 + 𝑡𝑔2𝛼) ≤ (1 + 𝑡𝑔2𝛼)(1 + 𝑡𝑔2𝛽 бұл теңсіздік мына теңсіздікке 

сәйкес:𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑠𝑖𝑛2𝛽 ≤ 2. 

Геометриялық теңсіздіктерді дәлелдеу әдістері 

Мысал: Берілгені: a,b,c -үшбұрыштыңқабырғалары.  

Теңсіздіктідәлелдеңіз:
3

222
22

2

22

2

22

2
















ba

abc

ca

acb

cb

bca

 

Дәлелдеуі: Үшбұрыш теңсіздігінен 
22 )( cba  шығатыны: 

222 2 cbbca  . Теңсіздіктің бірінші бөлігі оң және сол өрнекке бөлуге 

болады. Сол жақтағы қосылғыштардың біріншісі 1-ден үлкен екендігін аламыз. 

Осы тұжырым басқа екі қосылғыштарға дұрыс. Сондықтан олардың қосындысы 

1-ден үлкен болады. 

Коши – Буняковский теңсіздігі 

Мысал: Дәлелдеу керек𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 ≥ 14, егер 𝑎 + 2𝑏 + 3𝑐 ≥ 14 

Дәлелдеуі: nn bbbааа ,...,,,,...,, 2121  сандар үшін жалпы теңсіздік Коши-

Буняковский теңсіздігі деп аталады. Бұл теңсіздік 

)...)(...( 2
2

2
1

22
2

2
1

2
nn bbbааа  ≥ .)...( 2

2211 nnbababa   Бұдан 

(𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2)(12 + 22 + 32) ≥ (𝑎 + 2𝑏 + 3𝑐)2 ≥ 142, бұдан 𝑎2 + 𝑏2 +
𝑐2 ≥ 14. 

Мысал: Дәлелдеу керек )()()( acbccbabbcaа  ≤

))(( 222 cbacba  , бұл жерде a, b, c -кез келген үшбұрыштың қабырғалары. 

Дәлелдеуі: 

    



acbacbсcbacbab

bcabcaaacbccbabbcaa

)(

)()()()()(

 
)()()(*))()()(( acbcbabcaacbccbabbcaa  =

))(( 222 cbacba  . 

Мысал: а,в,с оң сандар болып және авс=1. Мынадай теңсіздікті 

дәлелдеңіздер: 

 

Дәлелдеуі: Жаңа белгілер енгізейік:  

Есептің шарты бойынша xyz=1.Енді дәлелденілетін теңсіздік мынадай 

теңсіздікпен мәндес болады. 

𝑆 =
𝑥2

𝑦+𝑧
+

𝑦2

𝑧+𝑥
+

𝑧2

𝑥+𝑦
≥
3

2
 (1) 

Біз оң сандардың арифметикалық ортасы мен геометриялық ортасының 

арасындағы байланысты қолданамыз: 
1

3
(𝑢 + 𝑣 + 𝜔) ≥ √𝑢𝑣𝜔

3
 (2) 

Енді Коши-Буняковский теңсіздігін қолданамыз: 
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бұл теңсіздікті және  векторларына 

қолданып жазамыз:  немесе  

Енді 2) теңсіздікті қолданып табамыз 
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ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: АҒАРТУШЫЛЫҚ 

ЖӘНЕ АҚЫН-ЖЫРАУЛАРДЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАРЫ 

 

Ұлттық философия-халықтың өзін-өзі тұрақтандыратын және оның барлық 

әрекеттеріне негіздеме беретін, оның асқақ мұраттарын қалыптастыратын 

рухани ізденіс аймағы. Ұлтымыздың философиясын, дүниетанымын 

зерделеудегі басты мәселе біздің өскелең ұрпаққа басқа елдермен терезесі тең 

барлық рухани қорды жинадық па,жинамадық па деген сұраққа барып тіреледі. 

Адамзат қол жеткізген ғылыми-техникалық жаңалықтардың нәтижесінде 

елдердің арасындағы қарым-қатынас тез өрбіп, күн өткен сайын кеңейіп келе 

жатыр. Бұрындағы ұшы-қиыры жоқтай болып көрінетін үлкен әлем бүгінгі 

коммуникация құралдарының күрделенуі арқасында бір ауылдай кішігірім 

болып қалған сияқты. Осы заман талабы философиялық мұраны да кең тұрғыдан 

қарастыруды қажет етеді, өйткені бүгінгі халықаралық байланыстар, бүгінгі 

мәдени сұхбат деңгейі томаға-тұйыққа жол бермесі хақ. Сондықтан да мәдени 

қор жасау өз халқымыздың қолда бар мәдени мұрасы мен рухани игіліктерін 

сақтап, оны жаңғыртумен шектелмесе керек. Рухани дүниемізді байытуда бүкіл 

әлемдік алдыңғы қатарлы, озық ой үлгілерінің тәржімаланып,жалпы жұрттың 

қолына жеткізу ісі аса маңызды да жауапкершілікті бастама екендігі сөзсіз. 
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Онсыз біз ұлттық философиямызды өрелі өркениеттілікке бас бұрғанын іс 

жүзінде емес,тек сөз жүзінде ғана көрсетіп қойған болар едік. 

Қазақ философиясының ерекшеліктеріне тоқталудан бұрын,жалпы 

«философия деген не?» деген мәселені анықтап алайық. Философия ежелгі грек 

ойшылдары дәуірінен бері «даналыққа құштарлық» деп анықталып келгендігі 

белгілі. Алайда, философияның кең танымал осы ұғымынан өзге түсініктері де 

тарихи-философиялық еңбектерде молынан ұшырасады. Мысалы, Платон 

«...геометрия және басқа философиялар» деген сөздерінде философия ұғымын 

«ғылым» сөзінің мағынасына жақын қолданады. Оның айтуынша Сократ 

«философия» терминін даналыққа құштарлыққа, ақиқатқа жетуге деген 

құмарлықты белгілеу ретінде пайдаланған. Ал, Аристотельдің шәкірттері 

болса,болмыстың іргелі негіздерін айқындауға мүмкіндік беретін жалпылама 

ғылым ретінде бұл «бастапқы философияны» метафизика деп атады. 

Философиялық ойы бойынша,негізінен алғанда, Жаңа дәуірге-машиналық 

индустрия пайда болғанға дейін-қазақ жеріндегі ең тиімді шаруашылық формасы 

көшпелі мал шаруашылығы болды. Сондықтан,біздің арғы бабаларымыз 

мыңдаған жылдардың шебінде осы іспен айналысты. Ол,біріншіден,табиғатқа 

бас иуді, оған табынуды талап етті –қазақ халқы басқа да Шығыс халықтары 

сияқты ешқашанда табиғаттың патшасы болу,оны өз еркіне сай етіп қайта 

өзгерту мақсатын өз алдына қойған жоқ. Сондықтан, ежелден қазақ халқының 

қазіргі тілмен айтқанда экологиялық санасы биік еді,оған тән саяси формалар-

соғыс демократиясы, әрі кеткенде – алғашқы феодалдық қарым-

қатынастар,дамыған феодализм қазақ жерінде ешқашанда болған жоқ, ол 

көшпелілік шаруашылық формасының табиғатынан шығады. 

Екіншіден, қазақ философиясында онтологиялық (болмыс) және 

гносологиялық (дүниетаным) мәселелерден гөрі адам мәселесіне көбірек көңіл 

бөледі; 

Үшіншіден, адам мәселесі,қазіргі тілмен айтқанда, көбіне экзистенциялық 

тұрғыдан қаралады және ол көшпелілік өмір туған жерінің ұлан-ғайыр уақыт пен 

кеңістік әлемінде жалпы дүние болмысын барынша бауырластығын сену 

көркемдік таным игілігінің маңызды бір шарты болып табылады. Кешегі мен 

бүгіннің бәрін аялап, адамзат ұрпағының бір-бірімен сабақтастастырып 

жатқанын жоққа шығара алмаймыз. Бұл дүние – нақты құбылыс пен 

бауырластығынан туатын шындық. 

Төртіншіден, көшпелі халықтың арасында әлеуметтік айырмашылықтар аз 

болғандықтан теңдікке негізделген әлеуметтілік құндылығы. Сондықтан да 

бүгінгі таңда жүріп жатқан қайта әлеуметтік топталу-рестрафикация-(аса байлар 

мен қатар кедей, қайыршылардың пайда болуы) адамдардың жандүниесінде 

ауыр жарақаттар қалдыруда; 

Бесіншіден, байлыққа жетуден гөрі ар-намысты жоғары ұстау-бұл да 

халықтың қанына терең сіңірген құндылық болып табылады. Онымен тығыз 

байланыста бар нәрсеге қанағат ету де қазаққа тән нәрсе; 

Алтыншыдан, ұжымдық мүдені жеке мүддеден гөрі жоғары ұстау-бұл да 

көшпелілік өмір салтынан шығатын құндылық; 



487 
 

Жетіншіден, өне бойы көшіп-қону барысында неше түрлі қиындықтарды, 

қауіп-қатерді бастан кешуге тура келеді-ол ерлікті, батырлықты қасиет етуді 

талап етеді. Сондықтан, беске келгеннен жылқының жалында ойнап, 14-15-ке 

келгенде батырлықты армандап, біздің бабаларымыздың көбі 20-25-інде елін 

аман сақтау жолында өмірлерін қия білген. Ұлы отан соғысында қазақ 

азаматтары осы ұлттық қасиетті бүкіл әлемге айқын көрсетті. Қазақ халқының 

дербестігін көтере алмай жүрген кейбір арам пиғылды саясаткерлер оны білуі 

қажет; 

Сегізіншіден, көшпелінің өмірі қысқа ,өне бойы қауіп-қатерден, 

соғыстардан тұрғаннан кейін ол күннен-күнге өмірді бағалап өмірден алудан гөрі 

өмірдің ортасында болуды жаратқан. Әрбір күнді той-думанға айналдыру ,өзін 

шешен сөзбен, даналықпен көрсете білу, неше түрлі сайыстарға қатысу, «бір 

сырлы, сегіз қырлы болу» бабаларымызға тән нәрсе болған; 

Тоғызыншыдан, дүниеге, басқа халыққа деген ашықтық,қиналғандарға 

риясыз қол ұшын беру-бұл да біздің халықтың керемет қасиеттерінің бірі; 

Оныншыдан, көшпелілердің негізі құндылықтарының бірі – атаана, 

үлкендерді сыйлауы. 

А. Қасабек қазақ философиясының басқа да бітімдік ерекшеліктеріне назар 

аударады. Ақындар мен жыраулар, саясаткерлер мен батырлар, хандар мен 

қолбасшылар, айтыскерлер мен ертекшілер, билер мен серілер-бәрі де өздері 

өмір сүрген заманның объективті құбылыстарын тілге тиек етіп, жалпы алғанда 

жоғарылай даму тенденциясы шеңберінде қазақ халқының қоғамдық, саяси, 

мәдени, сайып келгенде философиялық ойлау, деистік және пентеистік 

көзқарастар, адамгершілік, ізгілік, имандылық, зорлық-зомбылыққа қарсы 

күресу, хұқтың саяси және философиялық жақтары , мемлекет ,қоғам,жеке адам 

мәні, тағы басқалар еді. 

XV-XVIII ғасырлардағы қазақ руханятындағы жыраулық дәстүрі, XIX 

ғасырдағы ақын-жыраулық стильмен және ағартушылық идеялармен жалғасын 

тапты. Олар ұстанған бағыт-бағдарына, дүниетаным ерекшеліктеріне, ойларын 

пайымдап жеткізу үрдістеріне қарай былайша топталады: Ыбырай, Шоқан, Абай 

сынды «қазақ ағартушылары» деп аталған ойшылдарымыз Ресей мен Еуропаның 

мәдениетінің озық жақтарына аударды, ділі мен психологиясын да сол бағытқа 

бұрып, ұлттық құндылықтарды да қатар алып жүруге тырысты. Екінші бір бағыт, 

Ресейлік отаршылдық саясатпен күрескерлік бағдар ұстанды,тіпті өздері де 

идеялық жағынан ғана емес, қару ұстап оған белсене араласты. Ұлтты 

рухтандырып,өзінің идеяларын осы бағытқа ғана арнаған. Мәселен, 

М.Өтемісұлының шығармаларын « күрескерлік рух толғаулары» деп атауға 

болады. Үшінші бір бағыт – бұрын сарай ақындары деп аталып жүрген, болыстар 

мен хандардың төңірегіне топтасып, солардың саяси-әлеуметтік ұстанымдарын 

таратушы,іске асырушы, қазіргіше айтқанда идеологтары, келісімпаздық пен 

елдегі бейбітшілікті жақтаушылар болды. Төртінші бір бағыт «зар заман» 

ақындары деп аталған ойшылдар. Олар тек Ресей отаршылдығы ғана емес, 

еуропалық дәстүрлердің бізге жат құндылықтарына да іштей психологиялық, 

иделогиялық қарсылық көрсетумен өз идеяларын еркін таратады,әрі ұлттық 
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құндылықтарды сақтауды өздерінің орталық түсініктеріне айналдырады. Бұлар 

өз идеяларын іске асыратын практиктер емес, көп жағдайда сары 

уайымшылдыққа бет бұрады, барлық ұғымды заманның объективті ағымы деп 

түсіндіреді. «Зар заман ақындары» деп аталуы осы себептен туындаған. Бірақ 

бұлардың тағы бір ерекшелігі – футурологиялық (қоғамның келешектегі даму 

бағытын болжау ілімі) болжам жасауда батыл ұстанымдарын еркін жеткізуі, 

болашақ қоғам туралы толғану. Осы болжамдардың бүгінгі күнге сәйкес 

келгендігін уақыт ағымы көрсетіп береді. Дулат, Шортанбай, Әбубәкір, Мұрат 

сынды ойшылдар осы көзқарастың көрнекті өкілдері ретінде танымал тұлғалар. 

Зар заман ақындарының пессимистік бағытта өрбуінің негізгі себебі-

отаршыдықтың зардаптарын мәлімдеу, ұлттық құндылықтар жүйесіне, 

халқымыздың дәстүрлері мен сенімдеріне мүлде жат жағымсыз салттардың 

енуіне қарсылығы,көшпелі өркениеттің тәмамдалуы дәстүр мен салттың 

ережелік,заңдылық үлгісінен ажырай бастауы,тарихилықтың сақталмай бара 

жатқандығын баса көрсету т.б. сыйып келгенде,ұлт тағдыры мен болашағы 

мәселесіне ойысты. Мәселен, Шортанбай Қанайұлының:  

Әзірет қонған Қаратау, 

Аса алмаған онан жау.  

Болмаған онда қанталау, 

Ел соқпағы даңғыл жол. 

«Қасымның қасқа жолы» екен», [1] - деп пайымдаған ой толғаулары осының 

үлгісі. Ол орыс отаршылдығын айыптайды,халқының еркіндігі мен азаттығын 

тежеп тұрған басты күшті көрсете отырып,оған өзінің шынайы бағасын 

береді,осындай аласапыран заманды ол «ақыр заманның» бір көрінісі ретінде 

немесе одан кем түспейтін кері кету ретінде түйсінеді. Бұндай дәуірдің 

туатындығын алдын-ала сезбегенді,болашақ туралы нақты болжаулардың 

болмағандығын, қауіп-қатерді алыстан аңдамағанын да өкінішпен жырлайды, 

халқына былайша үндеу тастайды:  

Күнбатысқа көз салмай, 

Күншығысты еске алмай, 

Бізді алатын жау жоқ деп, 

Алды-артыңды байқамай,  

«Маған не бар» дескенсің [ 2]. 

Демек, бүгінгі таңда да ұлттық руханиятымызға тереңдей еніп, оны зерделеу 

мен қайта жаңғырту қолға алынып отырғаншақта би-шешендер мектебінен алар 

тағылым мол. Қазақ философиясындағы ағартушылық пен ақындық 

философиясы түркілік рухтың еркіндігі мен кеңдігі дала қазағын қала 

шеңберінде ұстаумен үнемі үндеме бермейді, байырғы қазақы адамның 

«даламен» тұтастығы оны белгілі бір заңдылықтар аясына сыйғызады. 
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ДҮНИЕ ЖҮЗІ ХАЛҚЫНЫҢ ҰДАЙЫ ӨСУІ,  

САНЫ ЖӘНЕ ЖАСТЫҚ-ЖЫНЫСТЫҚ ҚҰРАМЫ 

 

Біздің планетаның халқы қазір 7,5 млр халықты құрай отырып, өте тез 

қарқынымен өсуде. Бірақ Жердің әр бөліктерінде халық санының өсу қарқыны 

әркелкі. Кейінгі 20 ғасырда халық саны 1,6 млрд-тан 6,4 млрд-қа ұлғайды, халық 

санының ұдайы өсуінің 80%-ы 1950 жылдан кейін жүрді. Планетадағы жаңа 

тұрғынның негізгі бөлігі дамушы елдерде дүниеге келеді, ал сол кезде 

экономикалық дамығын елдерде халық саны өте баяу қалыпта өсуде не мүлдем 

қысқаруда.  

Халықытың ұдайы өсуі – бұл халықтың табиғи қозғалысының нәтижесі 

арқылы ұрпактардың ауысуының үдерісі. Бұл үдерісті сиппатау үшін көптеген 

абсолюттік және салыстырмалы демографиялық көрсеткіштер, оның ішінде – 

туу мен өлім коэффициенті, халықтың табиғи өсімі. Промилле – қандай да бір 

шаманың мыңнан бірі бөлігі, ол 0/00 –мен белгіленеді [1].  

2017 жылы әлемдік демографиялық көрсеткіштер келесідей болды: 

тууылғандар саны – 148,8 млн.адам, өлген адамдар саны – 58,6 млн.адам. 

Жылдық өсім 1.21 % құрады [2].  

Қазіргі кезде халықтың ұдайы өсуінің екі басты түрін бөлуге болады. 

Олардың ішіндегі біреуінде туу көрсеткіші жоғары және бір уақытта өлім 

көрсеткішінің төмендеуімен (әсіресе, алдыңғы онжылдықтармен 

салыстырғанда) және халық өсімінің жоғары деңгейде өсуімен сипатталады. 

Халықтың ұдайы өсуінің дәл осындай типі «демографиялық жарылыс» деген 

ұғымды, яғни өлімнің төмендеуінен халықтың табиғи өсімінің шұғыл ұлғаюын 

(Африканың, Азияның көптеген елдерінде және Латын Америкасының кейбір 

елдерінде) сипаттайды. Мысалы, 2016 жылы туудың ең жоғары коэффициенті 

дамушы елдерде, оның ішінде алдынғы орында Нигер (1000 адамға шаққанда 

50), Уганда (48), Замбия, Буркино-Фасо, Эфиопия мен Анголода (42-ге жуық) 

байқалған. Бұлардың барлығы Африканың өте кедей елдері болып саналады [2].  

Өлімнің ең жоғары көрсеткіштері анағұрлым дамыған мемлекеттерде: 

Ангола (1000 адамға шаққанда 23), Ауғанстан мен ОАР (17), Нигерия, Ресей, 

Украина (16), Чад, Гвинея-Бисау, Лесото, Орталық Америка Республикасы (15). 

Көріп отырғанымыздай, 2016 жылы Ресей, Украина (сонымен қоса, Болгария, 

Сербия, Беларусь, Латвия, Эстония, яғни «экономикасы ауыспалы» елдер) ең 

жоғары өлім көрсеткіші бар елдердің тізіміне кірді [2].  

Халықтың ұдайы өсуінің басқа типі туудың да, өлімнің де орташа немесе 

төмен көрсеткіштермен және халық өсімінің баяулауымен сипатталады. Ол 

әлемдегі экономикалық дамыған елдерге тән. Туудың ең төменгі коэффициенті 

(1000 адамға шаққанда 7-9), Монако, Жапония, Германия, Австрия және басқа да 
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дамыған елдерде байқалады. Өлімнің анағұрлым жоғары көрсеткіші кейінгі 

кезде әлемнің дамыған елднрінде байқалады: Германия (1000 адамға шаққанда 

10-11), Портагалия, Грекия, Бельгияда (9). Ал азиялық елдерден Жапонияда 

халық саны азаюда (өлім туудан асып түсуде) [3].  

Дүниежүзілік 1,1% орташа көрсеткіште халықтың ең жоғары өсімі орташа 

дамыған елдерге сипатты болған – Африка елдерінде 2,2% (Сахарадан 

оңтүстікке таман орналасқан елдері), Таяу Шығыс пен Солтүстік Америка 

елдерінде 1,8%. Жоғары табысты елдерде халықтың өсімі дүниежүзі бойынша 

орташа көрсеткіштен әлдеқайда төмен (0,7%). Көптен дамыған елдерде және 

«экономикасы ауыспалы» елдерде өсім емес халықтың шығымы байқалады, яғни 

өлім туудан асып турады (басқа елдерден келген мигранттарға қарамастан).  

Дүниежүзіндегі халықтың көп бөлігі дамушы елдерде тұрады, олардың 

үлесі әлемдік халық саны бойынша өсіп отырады. Дүниежүзі бойынша халық 

санының өсуін қолдауымызға болады, әрине, егер ол ашаршылыққа, кедейлікке, 

сауатсыздыққа, жұмыссыздыққа ұшыратпаған болса. Осыған байланысты өмір 

сүру сапасы төмендеп, жер деградацияға ұшырайды және қоршаған орта 

бұзылады. Әлемдегі ең ірі елдерде халық санының өсуі байқалады (1-ші кесте) 

[4].  

 

1-ші кесте 

 
Ел Тұрғындар саны, 

млн. адам 

Ел Тұрғындар саны, 

млн. адам 

Қытай 1 390,4 Мексика 121,0 

Үндістан 1 322,1 Филиппины  101,1 

АҚШ 321,2 Вьетнам 91,6 

Индонезия 257,5 Эфиопия 90,1 

Бразилия 203,2 Египет 87,3 

Пәкістан 198,3 Германия 81,2 

Нигерия 182,2 Иран 78,4 

Бангладеш 158,9 Конго Демократия-

лық Республикасы 

77,3 

Ресей 146,3 Туркия 77,7 

Жапония 126,9 Тайланд 65,1 

Автормен статистикалық деректер негізінде жасалды 

 

Осы тұрғыда әлемдегі ірі халық саны жоғары 6 елде планетаның халық 

санының шоғырланғанын атап өту керек (Қытайға әлемдік халықтың 20%-ы 

тиесілі, Үндістанға – 17%).  

Халықтың ұдайы өсуінің әртүрлі типтері оның құрылымын – жастық-

жыныстық құрамын қалыптастырады. Азияның, Африканың және Латын 

Американың дамушы елдеріндегі баланың үлесі елдегі халық санының 40%-

ынан асады («кең негізі бар» жастық-жыныстық пирамида термині 

қолданылады). Ал Еуропа мемлекеттерінде, баланың үлесі жалпы халық 

санынан 20%-ды ғана қамтиды. Сол тұрғыда денсаулық сақтау нәтижесінде егде 

адамдардың саны артуда, сондықтан өмір сүрудің болжамды ұзақтығы да 
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артады. Дамушы елдерде егде адамдардың үлесі мен өмір сүрудің болжамды 

ұзақтығы экономикалық дамыған елдерге қарағанда төмен.  

Халықтың жастық-жыныстық құрылымы (ерлер мен әйелдердің жас 

ерекшеліктеріне байланысты қатынасы) көбінесе, еңбек ресурстарының өлшемін 

анықтайды. Сондықтан «экономикалық белсенді халық» - еңбек ресурстарының 

материалдық өндіріс пен материалдық емес салада алатын бөлігі деген ұғым 

пайдаланады.  

Дүнижүзінде халықтың өсімі біртіндеп азаюда. Бірақ мысалы, Африка 

континентінің елдері мен аймақтарында демографиялық ахуал күрделігімен, 

халық өсімінің жоғарлығымен ерекшеленеді, ол өз кезегінде адамдардың 

әлеуметтік жағдайын төмендетеді. Елдердегі осы жағдайларды өзгерту үшін 

мемлекеттік демографиялық саясат – халықтың табиғи қозғалысына әсер етту 

мақсатындағы мемлекет тарапынан қолданылатын шаралардың жүйесі 

қолданылады, ол халықтың ұдайы өсу үдірісін реттейді.  

Бір елдерде – әсіресе, «демографиялық дағдарыс» тараған елдерде тууды 

ынталандыру бойынша шалалар кеңінен қолданылады. Ал басқа мемлекеттерде 

соңғы жылдары тууды төмендету үшін отбасын жоспарлау саясаты жүргізіледі. 

Мысалы, Қытайда демографиялық саясатты қоладну нәтижесінде жұмыстар 

жүргізіліп, 1968 жылы халықтың жылдық өсімі 280/00-ден 50/00-ге дейін төмендеді 

(2016 ж.). Басқа сөзбен айтқанда, табиғи өсім орташа әлемдік көрсеткіштен де 

төмендеді, ал халықытың өсуі қарқыны жылына 0,6%-ға дейін қысқарды.  

Тууды мемлекттік тарапынан шектеу саясатын Үндістан, Индонезия, 

Бангалдеш және басқа да Азия, Латын Америкасы, Африка елдері де жүргізеді.  

Африка елдерінде демографиялық саясат ең төмен тиімділігімен 

ерекшеленеді (әсіресе, Африканың нашар дамыған елдерінде). Осы саясаттың әрі 

қарай жүргізілуіне кедергі ретенде ересек адамдардың сауатсыздығы үлкен рөл 

атқарады. Қазіргі әлемде 15 жастан асқандардың ішінде 1 млрд-қа жуық халық 

сауатсыз [3].  

Сонымен, әлеуметтік-экономикалық дамудағы әртүрлі деңгейлі елдердегі 

демографиялық мәселелер әркелкі. Әлемнің 10%-ға жуық елдерінде (Еуропада) 

тууды ұлғайтуға арларған саясат жүргізілсе, 40% елдерінде тууды төмендетуге 

арналған саясат жүргізіледі. Біздің планетадағы халық санын табиғи 

тұрақтандыру жөніндегі мәселелер адамзаттың ғаламдық мәселелерінің бірі 

болып табылады.  
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін 

біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 

мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз 

және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» деп айтқан 

еді. Мен латын әліпбиіне көшу саясатын толықтай қолдаймын. Себебі, 

біріншіден, тілдің емес, таңбаның ауысуы. Екіншіден, латын әліпбиі әлемде 

кеңінен қолданылатын болғандықтан басқа елдермен араласу оңайға түседі.  

Түркияның ғалымы Әбдіуақап Қара өзінің «Латын әліпби қазақ тілін 

еркіндікке шығарады» атты мақаласында Түркия халқы латынға 1928 жылы 

өткенімен онда бар–жоғы 29 әріп бар. Олардан бірқатар дауыстылар 

ескерілмегенін бүгінгі ғалымдар айтып отыр. Негізі түркі тілдерін 34 таңбамен 

белгілеуге болады. Бүгін түрік латын әліпбиінде 5 әріп кем болып отырғанын 

айтады. Тіл ғалымдары, солардың ішінде ең ұтымды алфавиттің Қазақстан 

қолданған кирилл әліпбиі екенін айтуда. Мәселен, түрік ғалымы Хатиже Ширин 

Ұсер қазақ-кирилл әліпбиі өзге түркі-кирилл алфавитіне қарағанда, таңбаның 

графикалық және фонетикалық тұрғыдан бір–бірімен байланысты болуы және 

бір дыбысқа бірден көп таңба берудің болмауына байланысты мұқият 

дайындалғанын айтады. Бұл тұрғыда қазақ–кирилл әліпбиін дайындаған тіл 

ғалымы С.А. Аманжоловтың рөлінің зор екендігін атап өтеді.  

Филология ғылымдарының докторы, профессор Әлімхан Жүнісбектің 

пікірі: «Латын әліпбиіне көшудің қиыншылығы қазіргі біздің қолданып жүрген 

әліпбиіміз қазақтың төл әліпбиі емес, орыс тілімен араласып кеткені, бізге өзге 

тілден енген дыбыстар араласып кетсе онда кедергілер туындайтынын, латын 

әліпбиіне төл дыбыстарымызды баптап, соның аясында көшуін және қазақ 

жазуына тек әліпби ауыстыру ғана емес, түбегейлі реформа керек екенін, ол 

реформа үш мәселені дыбыс, әліпби және емле ережені бірдей қамтиды – деп 

айтты. 

Алдымен бүгінгі компьютер заманында интернет жүйесінде үстемдік ететін 

латын әліпбиі екендігін мойындауымыз керек. Бәріміздің электрондық 

поштамыз бар. Ол поштамыз кирил, араб, немесе басқа емес, латынмен 

жазылған. Астымыздағы көлігіміздің нөміріндегі әріптер латынмен берілген. 

Куәлігіміз бен паспортымызда латын әліпбиі тұр. Осындай мысалдарды көптеп 

келтіре беруге болады. Яғни латын әліпбиі бізге таңсық емес. Ол біздің қоғамға 

еніп кеткен. Оны еліміздегі кез келген сауатты адам белгілі дәрежеде біледі. Ал 

латынның бізге берері дегенде толып жатқан тиімді тұстарын көрсетуге болады. 

Латынға көшкенімізде ұтатын тұстарымыз төмендегідей: Біріншіден, тіл 
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тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді 

қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік 

аламыз. Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты 

емле, ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу 

орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да 

үнемделеді. Үшіншіден, латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық 

дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар 

арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар 

ашылады. Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. 

Біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, 

тығыз байланысты күшейтуіміз керек. Ол да табиғи іс екендігін айтқым келеді. 

Айтарлықтай үлкен кедергілер жоқ. Негізінен, осы мәселеге байланысты 

халықтың көзқарасы, ниеті бір болса, қиындықтарды жеңіл шешуге болады. 

Жастар жағы, орта буын өкілдері компьютерді толық меңгергендіктен латынды 

дереу үйреніп алады деп санаймын. Ал аға буынға сәл күрделі болуы мүмкін. 

Осы жағдайда психологиялық фактор дегенді де ескеруіміз керек. Үкіметтің 

қаражаты белгіленіп, нақты бағдарламасы бекітілген соң, Қазақстан халқы 

латынды көп қиындықсыз меңгеріп кететіндігіне сенім білдіремін. 

Қазақ тіл білімі тарихында басынан үш алфавит жүйесін өткерген болатын. 

Біріншісі: 1929 жылға дейін – араб әліпбиі; екіншісі 1929 – 1940 жылдар 

аралығындағы – латын әліпбиі; үшіншісі 1940 жылдан қазіргі уақытқа дейін 

пайдаланылып келе жатқан кириллица.  

Жаңа қазақ әліпбиінде бірқатар кириллица әріптері жоқ. Біз үнемі 42 әріп 

бар деп оқып келдік. Әрине, оған ешкім кінәлі емес мектептен бастап жоғары оқу 

орнына дейін 42 әріп бар деп оқып келдік. Таңба мен дыбысты айыра білуіміз 

қажет. Біз үнемі пайдаланып жүрген «ю», «я», «ц», «ъ», «ь» әріптері орыстың 

әріптері. Шындығында қазақ тілінде бар болғаны 28 әріп бар. Осы 28 әріпке 

латын әліпбиінің таңбаларын таңбалауымыз қажет. 

Латынға көшу өркениетке, озық технология ға бір қадам жақындау, 

сонымен бірге мемлекеттік тілдің жалпыласуына мүмкіндік береді. Оған 

ауысуды бүгіннен бастасақта ерте болмайды. Біз қашанға дейін 

жалтақтаймыз.Белгілі түрколог ғалым Ш.Ыбыраев латынға көшкенімізде ұтатын 

төмендегідей тұстарымызды көрсетеді: 

Біріншіден, тіл тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды 

таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын 

сақтауға мүмкіндік аламыз. 

Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты 

емле, ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу 

орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді. 

Үшіншіден, латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге 

шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы 

халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. 
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Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. Біздерге 

олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз 

байланысты күшейтуіміз керек. Ол да табиғи іс екендігін айтқым келеді». 

Латын әліпбиіне көшу заман талабы. Ол – ХХІ ғасырдағығылым мен 

техниканың, интернет пен ІT технологиялардың тілі. Заманауи 

технологиялардың тілін игеруде де бірқатар ілгерілеушілік орыналатыны сөзсіз. 

Латын жазуына көшу арқылы баршамызға біріншіден, бүгінгі техника 

жетістіктері мен ғаламтор жаңалықтарын ұтымды пайдалана алу мүмкіндігі 

туады. Екіншіден, латын қарпі түркі тілдес халықтарды жақындастыратын жазу. 

Үшіншіден, латын әліпбиін қабылдай отырып, тілдік ерекшелігімізді сақтаймыз, 

шеттілдерден енген сөздерді де ұлттық ерекшеліктерге икемдей аламыз. 

Сондықтан алдағы уақытта латын әліпбиіне көшуде мерзімді басылымдарды 

кеңінен пайдалану, қазақ тілді оқытушыларға арналған оқулықтарды дайындау 

және шығару, латын графикасын мектепке дейінгі білім беру жүйесіне енгізу аса 

дұрыс. 

Латын әліпбиін қолдану қазіргі таңда даулы мәселелердің бірі. Бірі қолдап 

жатса, бірі қарсылық көрсетуде. Менің ойымша өзіміздің бұрынғы әліпбиімізге 

өткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Себебі рухани жаңғыру – өзімізден, өз ана 

тілімізден басталады.  
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БЕЛСЕНДІ ЖАСТАРДЫҢ ӨМІРІНЕН ҮЗІНДІ 

 

Жастар – әлеуметтік тұрғыдан дамып келе жатқан және болашақта 

мемлекеттің тірегі бола алатын адамдар тобы. Оларға берілген нақты анықтама 

жоқ. Бірақ , жалпыда қалыптасқан жалпылама көзқарас бойынша олар – тез 

бейімделу мүмкіндіктері жоғары, мінез – құлқы тез өзгеріске түсетін, қызуқанды 

адамдар. Әр елде жастардың нақты белгіленген жастары әртүрлі. Біздің елімізде 

15- 29 жас аралығындағы азаматтар мен азаматшалар – жастар болып есептеледі. 

Жастардың қатарына өзімді, менің студент достарымды және қатарластарым мен 

құрбыларымды жатқыза аламын. Қазақстан халқының шамамен алғанда 32% - 

ын жастар құрайды. Жастарға берілген білім мен тәрбие белсенді болып 

қалыптасуына ықпал жасайды. Халқымызда «Ел болам десең, бесігінді түзе» - 

деген нақыл сөз бар. Бұл сөздің мағынасы: болашақ ұрпақ - соның ішінде жастар 

мемлекет болашағының негізі. 

Сол үшін жас ұрпақты – тәрбиелеуде, білім беруде аса мұқият болған жөн. 

Келешекте еліміздің дамуын қаласақ біз жастар бүгіннен бастап күш 

http://www.qazaquni.kz/
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біріктіргеніміз дұрыс болады. Қазіргі қоғамдағы жастар, яғни, біздер – өте 

бақыттымыз. Себебі, біз тәуелсіз мемлекетте тәуелсіздіктің арқасында емін-

еркін, ештеңеден қысылмай, қымтырылмай, өз қалауымызша өмір сүріп 

жатырмыз. Ешкімнің мәжбүрлеуінсіз, күштеуінсіз, өз қызығушылықтарымызға, 

таңдауларымызға байланысты іс-әрекетті жасауға мүмкіндігіміз бар. 

«Тәрбиесіз берілген білім, адамзаттың – қас жауы», - деп Әл-Фараби атамыз 

айтпақшы. Білімді ұрпақ, яғни білімді жас қалыптастыру үшін, оған алдымен 

тәрбиенің мәнін түсіндіруіміз керек. Біз жастар – болашақ маман, белгілі бір 

мамандықтың иесі, мүмкін дәрігер, мүмкін мұғалім, мүмкін инженер, қандай 

сала болмасын ұрпақ тәрбиесіне көп көңіл бөлуіміз қажет. 

Мемлекетімізде белсенді жастар саны өте көп. Бірі ғылыммен айналысса, 

бірінің жеке бизнесі бар, енді бірі студент болса да қайырымдылықпен 

айналысып ата-анасының үмітін ақтауда. Жастардың белсенділігіне мысал 

ретінде түрлі жетістікке жеткен адамдарды ала аламыз. 

Солардың бірі – Құдайбергенов Дінмұхаммед Қанатұлы. Ол 1994 жылдың 

24 мамырында Ақтөбеде дүниеге келді. Димаштың ата-анасы танымал әншілер 

Қанат Айтбаев және Светлана Айтбаева. Димаштың әкесі Қанат Айтбаев - 

облыстық филармонияның басшысы, анасы Светлана Айтбаева – облыстық 

маслихат депутаты. Димаштың ата-әжелері де музыка адамдары. Бірі домбырада 

ойнаса, екіншісінің ән айтуға бейімі мол. Димаштың Раушан атты қарындасы, 

Мансұр атты інісі бар. Алты жасында “Айналайын” Республикалық байқауының 

“Фортепиано” номинациясында жеңімпаз атанған. 2010 жылы "Байқонырдың 

Әсем дауыстары" Халықаралық фестивалінің І жүлде лауреаты атанды. 2012 

жылы “Жас қанат” Республикалық жас ән орындаушылар байқауының гран-при 

жүлдесіне ие болды. 2012 жылы “Восточный базар” Халықаралық байқауында І 

дәрежелі дипломға ие болды. Бір жылдан кейін “Мейкин Азия” І Халықаралық 

фестивалінің жеңімпазы болып атанды. Витебск қаласында XXIV Халықаралық 

эстрадалық ән орындаушылар «Славян базары-2015» байқауында Гран-при 

жеңіп алды. 27 наурызда 2017 Қазақстанның сүйікті әншісі Димаш 

Құдайбергенов "Top Chinese Music Awards" номинацияның жеңімпазы атанды. 

Әншінің PR-директоры Алпамыс Шаримовтың айтуы бойынша, біздің әнші 

"Азиядағы ең атақты әнші" номинациясын жеңіп алды. 15 сәуір 2017 Димаш 

Құдайбергенов Қытайдағы "Singer 2017" жобасында екінші орын алды. Димаш 

өзінің ақтық сынағында Қытайдың әншісі Шан Венжемен дуэт құрып ән айтады. 

Ақтық сынақта ол Майкл Джексонның: «Dangerous», «Billie Jean», «The Way You 

Make Me Feel» және «Earth song» атты әндерін айтып шығады [1]. 

Қытай елін қазақ әнімен мойындатқан қазақ баласы – Димаш, үлкен 

қошеметке лайықты. Ол жастардың бойына патриоттық тәрбиенің нәрін сіңдіре 

білді. Оның ең басты еңбегі Қазақстанды әлемге таныта білгені.  

Халық дәстүрін бойына сіңіріп, бүгінде сол дәстүрдің дамуына өзінің үлесін 

қосып жүрген, талантты айтыскер ақын - Жандарбек Бұлғақов белсенді 

жастардың қатарына кіреді. Ол 1991 жылы 25 сәуір Талдықорған облысында 

дүниеге келген. Әкесі Айтақын Бұлғақовта белгілі айтыскер ақын. Бойына дана 

халықтың әдет-ғұрыпын, салт-санасын сіңіріп өскен Жандарбек бүгінде көп 
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жетістікке жеткен, айтыс сүйер қауымның көзайымына айналған ақын болып 

есептеледі. Ең алғашқы сөз бәйгесін 6 сынып оқып жүрген кезінде өткізген. Осы 

жарыста аты оңынан шауып бірінші орын алады. Жастайынан айтыс саласына 

белсене араласып, талай бәсекелерге қатысты. Өзінің ұшқыр, қиял мен сөз саптау 

шеберлігінің ерекшелігінің арқасында талай от тілді, орақ ауызды ақындардың 

алдын орап кетті. Ақынның осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерінің ең үлкені 

- екі мәрте « Алтын домбыра» иегері атануы.  

Өзінің белсенділігі арқасында жастарға үлгі боларлық азамат – Батырбай 

Әбілхайыр Темірханұлы. Ол 1997 жылы 26 шілде де Оңтүстік Қазақстан облысы, 

Ордабасы ауданы, Төрткүл елді-мекенінде дүниеге келді. 2014 жылы «Серпін» 

бағдарламасы бойынша С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың «Физика» 

мамандығына грантқа түседі. 2015 жылы «Серпін» штабының аппарат басшысы 

болып қызмет атқарды. 2016 жылдан бастап ғылыми кеңес мүшесі болды. 2016 

жылдың қыркүйек айынан бастап С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың жастар 

ісі жөніндегі комитеттің төрағасының қызметін атқаруда. 2017 жылдың 

желтоқсанында елімізде өткен Н.Ә.Назарбаевтың белсенді жастарға арналған 

кездесуіне қатысты. 2017 жылы Шығыс Қазақстан облысы бойынша «Жылдың 

үздік студенті» атағымен марапатталды. Белсенділігінің нәтижесінде 

университет ректорынан бірнеше рет мақтау қағаздар, сертификаттар, ақшалай 

сыйлықтар алған. Өмірлік ұстанымы: «Жақсылық көрсен өзіңнен, жамандық 

көрсең өзіңнен». Болашақта Әбілхайыр еліміздің дамуына өз үлесін қосатын 

азамат болатынына сенімдімін. 

Университетіміздің келесі белсенді жасы - Басбақбаев Қайыржан Серікұлы. 

Ол 1996 жылдың 15 қарашада Қызылорда облысы, Арал қаласы, Сексеуіл 

кентінде дүниеге келді. 2014 жылы Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚМУ – дың 

студенті атанды. 2015 жылы С.Аманжолов ШҚМУ – дың «Жас Отан» ЖҚ қайта 

жаңғыртып, негізін салушылардың бірі болды. Сол жылдан төрағалық қызметін 

атқаруда. 2016 жылы «Нұр Отан» партиясының сайлау науқанына белсене 

араласқаны үшін Н.Ә.Назарбаевтың атындағы алғыс хатпен және «Жас Отан» 

ЖҚ төрағасы Данияр Сүндетбаевтың алғыс хатымен екі мәрте марапатталды. 

2017 жылдың желтоқсанында «Жыл көшбасшысы» атты Өскемен қаласы әкімі 

сыйлығының « Жылдың студент көшбасшысы » номинациясының жеңімпазы 

атанды. 2018 жылдың наурызында « Жас Отан » ЖҚ – ның « Жаңа әлемге жол 

саламыз » атты IV съезінде Шығыс Қазақстан облысы университеттері атынан 

делигат болып қатысты. Өмірлік ұстанымы: «Ақырын жүріп анық бас, еңбегін 

кетпес далаға». 

Еңбек нарығында өзінің белсенділігімен көзге түскен – Әбиев Марат 

Жақсылықұлы. Ол 1989 жылғы 6 қыркүйекте Қазақстан Республикасы, Ақтөбе 

облысы, Қандыағаш қаласында дүниеге келген. Әбиев Марат Жақсылықұлы — 

Қазақстандық кәсіпкер, «Қазақстандық арман» кітабының авторы, ең жас 

миллионер болып табылады, Forbes Kazakhstan журналының бағалауы бойынша, 

2013 жылы қарашадағы Әбиев Мараттың дәулеті 11 млн АҚШ долларына 

бағаланған. Мараттың басшылығымен және жас мамандардың кәсіби 

командасының арқасында Қазақстандық құбыр өнімдерін Қазақстанның жер 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D1%80_%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
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қойнауын пайдаланушылардың 80 пайызға жуығы мойындап, сатып ала бастады. 

Әкесі Әбиев Жақсылық Медихатұлы – В. И. Ленин ат. ҚазПТИ мұнай-газ 

өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары мамандығы бойынша тәмамдаған 

[2]. Ақтөбе мұнай барлау экспедициясында дизельші, Октябрь бұрғылау 

жұмыстарының басқармасында (АБЖБ) механик, цех бастығы; орталық 

өндірістік қызмет көрсету базасында – бас инженер; «Ұлы қабырға» ҚҚБҚ ЖШС 

– цех бастығы қызметтерін атқарған. Өмірінің соңғы жылдарында «Ақ берен» 

РМКК подполковник атағында шұғыл жұмыс командирінің орынбасары 

қызметінде болған. Анасы Әбиева Тамара Асауханқызы – «Сәулет және құрылыс 

конструкциялары» курсы бойынша ЖОО оқытушысы, шахматтан ҚазССР 

чемпионы. 2002 жылы желілі маркетингпен айналыса бастады. 2003 жылдан 

бастап 2005 жылға дейін Ақтөбелік Рэп топтарына продюсерлік ете бастайды. 

2004 жылы компьютерлер мен ұйымдастыру техникасына қызмет көрсетумен 

айналысатын «ААА Тechnology» компаниясының іргесін қалады. 2007 жылдан 

бастап Әбиев М.Ж. жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істей бастайды, сол кезде «W» 

және "IT-outsourcing" компанияларын құрған. «W» компаниясы – сайттар 

ашумен, сайттар әрленімімен және сайттарға қызмет көрсетумен айналысқан 

веб-студия. Ол Ақтөбе облысының нарығындағы сайттар ашу қызметтерін ұсыну 

саласындағы тұңғыш компаниялардың бірі болған. «W» веб-студиясы «Қызмет 

көрсету саласының үздігі» марапатына ие болды. Компания жұмыстарды 

толығымен және жартылай қолдау қызметтерін, сондай-ақ компаниялардың IT – 

инфрақұрылымдарына қызмет көрсету және жаңғырту бойынша қызметтерін 

ұсынды. 2009 жылы Марат «Евромобайл Қазақстан» ЖШС құрды, компанияның 

басты бағыты автокөлік құралдарының спутниктік мониторингі қызметін ұсыну 

болды. 2011 жылы «KSP Steel Сауда үйі» ЖШС іргесін қалады. «KSP Steel Сауда 

үйі» «KSP Steel» ЖШС – Қазақстан Республикасының аумағындағы жер 

қойнауын пайдаланушылар мен мұнай-газ саласында жұмыс істейтін 

кәсіпорындарға арналған болаттан жасалған жапсарсыз құбырлардың жалғыз 

өндірушісінің өнімдерін сатудың көлемін арттыру үшін ашылған болатын. «KSP 

Steel Сауда үйі» ЖШС арқасында Қазақстан Республикасындағы жер қойнауын 

пайдаланушылардың шамамен 80 пайызын Қазақстандық құбыр өнімдерін 

мойындап, сатып ала бастады. Бұған дейін Қазақстанның жер қойнауын 

пайдаланушылары тауарларды тек шетелдік жеткізушілерден сатып алатын еді. 

«KSP Steel Сауда үйі», «Тауарлар саласындағы үздік» медалі, «Қазақстандық 

өнімді таңдаймыз» дипломы, «Еуропа – Азия – шекарасыз әріптестік» медалі 

сияқты лайықты марапаттарына ие болды. 2012 жылы «Қазақстанның тауар 

өндірушілер қауымдастығы» ЗТБ құруға бастама жасалды. Қауымдастықтың 

басты міндеті «Отандық тауар өндірушілерді қорғау және қолдау» болып 

табылады.  

Сонымен қатар Марат Әбиев Ұлыбританияда, Ресей Федерациясында 

қазақстандық өндіріс тауарларын сатумен айналысатын компаниялардың 

құрылтайшысы болып табылады. Ол сонымен бірге Ұлыбританиядан, Ресей 

Федерациясынан, Түркиядан, Қытай Халық Республикасынан, Белоруссиядан 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%A1%D3%99%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D2%B1%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%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/w/index.php?title=%D3%98%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Иран Ислам Республикасына металл, азық-түлік, медициналық жабдықтарды 

жеткізу бойынша халықаралық сауда-саттықпен де айналысады [3].  

Жас ұрпақтың бойына патриоттық сезімді орнату барысында спорт 

саласында көзге түсіп жүрген азамат - Елдос Бахтыбайұлы Сметовты айта 

аламыз. Ол 1992 жылы 9 қыркүйекте, Жамбыл облысында дүниеге келді. Елдос 

Сметов – Қазақстандық дзюдошы, Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Рио 

де Жанейрода өткен ХХХІ жазғы Олимпиаданың күміс жүлдегері, 2010 жылы 

Жастар арасындағы Әлем Чемпионы, 2016 жылы Ташкентте Азия Чемпионы, 

Халықаралық «Grand Prix» турнирінің үш дүркін жеңімпазы, 2013 жылы Банкок 

Жастар арасындағы Азия чемпионатының қола жүлдегері, 2014 жылы Июнчхон 

Азия ойындарының жеңімпазы. Халықаралық Дзюдо федерациясы 2017 жылдың 

қаңтар айында бекіткен тізім бойынша 60 кг салмақ дәрежесінде әлемдік 

рейтингте 1-орында тұр. Осы жылдар аралығында Елдос Сметов 2010 жылы 

Мороккода өткен жастар арасындағы жарыстан чемпион атанды, 2011 жылы 

Оңтүстік Африка Республикасында жастар арасында өткізілген жарыста қола 

медаль, 2011 жылы Қытайда әлемдік қола гран-при жүлдесін алды. 2011 жылы 

Өзбекстанда өткізілген жарыста әлем кубогының жүлдегері атанды,2013 жылы 

Польшада өткізілген Европа кубогын, 2013 жылы Грузияда Европа кубогының 

күміс жүлдегері атанды. Сонымен қатар, 2013 жылғы Турциядағы күміс 

жүлдегері, 2013 жылы Таиландта өткізілген Азия чемпионатының күміс 

жүлдегері, 2013 жылы Алматыда өткізілген әлемдік гран-придың бас жүлдегері 

атанды. «TAK Astana Club» құрамында болып, 2013 жылы Астанада болған 

халықаралық жарыста 1-орынды иеленді. 2013 жылы болған Бразилиядағы 

әлемдік чемпионатта белсенді қатысқан [4]. 

Бұл тақырыпта мақала жазып сөз қозғауыма себепші болған азаматтың есімі 

– Амир Шарапов. Оның ойлау қабілетімен, істеген іс-әрекеті, белсенді 

жастардың жалпы бейнесін көрсете алады деп есептеймін. Мүмкін бұл 

ғұмырнамалық мақала болып есептелетін шығар. Бірақ ол сөз қозғауға тұрарлық 

тақырып. Бұл жерде менің өз ойым жазылған. 3 жасында ата-анасының 

ажырасуына байланысты, өмірдің қиыншылығын сезінген жас бала бүгінде өзін-

өзі қамтамасыз ете алатын табысты азамат. Балалар – бақшасында орын алған 

оқиға оның табысқа жетуіне деген алғашқы баспалдақты қалады, оның ерік-

жігерін оятты. Шамамен 5 жастағы бала сол кезде ақ өз алдына үлкен мақсат 

қойып соған жетуге ұмтылды. Оның арманы бай болу емес, үлкен мүмкіндіктерді 

атану еді. 11-12 жастан бастап аяулы анасына көмектесу барысында еңбекке 

араласты. Аспаздың көмекшісі болып бастаған жас бала, қолынан келген түрлі 

салалардың барлығымен айналысты. Ол кезде анасына қол қанат болған бала, 

бүгінде анасының үлкен арманының орындалуына ықпал жасаған жігіт. Анасына 

отбасылық шығындарды өтеуге көмектескен сол кездегі баланың жасы биыл 

небәрі 19 – ға толды. Ол өзін жұмыспен қамтамасыз етіп отырған кәсіпкер. 

Амирдің өмір жолы біраз адамға үлгі боларлық, өте әсерлі оқиға. 

Әрбір қазақ жастары өздерін ұлтжандымын деп ұғынып, өн бойындағы 

ұлттық намысын жоғары қою керек. Еліміздің бейбітшілік аспанын қазақ 

жастары тәуелсіз елдің айқын мақсаттарымен жігерленіп, тек қана алға ұмтылуға 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
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жұмыс жасаймыз. Ел сенімін, үмітін ақтау - жастардың қолында. Сондықтан біз 

әрдайым арамыздағы белсенді жастарды мадақтаумен қоса, олардың іс-

тәжірибесін бүкіл Қазақстандағы жастарға жеткізе білуіміз керек. Сонда ғана 

еліміз дамып, тұғыры биік мемлекетке айнала аламыз. 
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ЗАМАНАУИ МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ  

 

Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр 

мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа 

сай инновациялық технологияларды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса, 

сабақ тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді болары сөзсіз. Бұл жөнінде 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» деп атап көрсетілген.  

Білім беру жүйесін дамытуға Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауы - 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында үлкен 

басымдық беріліп отыр. Елімізде жүргізіліп жатқан білім саясаты әлемдік білім 

кеңістігімен жалпы білім берудің басымдылық мақсаты - өзгермелі өмір 

жағдайына тез бейімделетін, өз жолын дұрыс таңдай білетін, оң шешім қабылдай 

алатын тұлға дайындау болып отыр. Қазіргі кезде білім беру 

жүйесін инновациялық білім беру жүйесіне көшіру жұмыстары үздіксіз 

жүргізілуде. Ол үшін педагогтың жаңашыл білім беру жүйесі мен инновациялық 

білім беру мекемесін дамыту қажет. Білім беру саласындағы инновацияны жасау, 

игеру және тарату – жаңа білім беру жүйесін қалыптастырады. Бұл икемді, ашық, 

жеке тұлғалық, жасампаздық білімнің, адамның бүкіл өмір бойы үздіксіз білім 

алуының жаhандық жүйесі [1].  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің 

басты міндеті - ұлттық және азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Дінмұхаммед%20Қанатұлы%20Құдайбергенов
https://kk.wikipedia.org/wiki/Дінмұхаммед%20Қанатұлы%20Құдайбергенов
http://www.kazpravda.kz/ida.php?ida=43951
https://kk.wikipedia.org/wiki/Марат%20Жақсылықұлы%20Әбиев
https://kk.wikipedia.org/wiki/Марат%20Жақсылықұлы%20Әбиев
https://kk.wikipedia.org/wiki/Елдос%20Бақтыбайұлы%20Сметов
https://kk.wikipedia.org/wiki/Елдос%20Бақтыбайұлы%20Сметов
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жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу міндеті әрбір педагогтің ізденісін, кәсіби 

білімі мен біліктілігін көздейді» делінген [2]. Бұл міндеттерді жүзеге асыру 

еліміздегі мектептерде оқыту процесінің мазмұндық болмысын жаңа 

әдіснамалық тұрғыдан негіздеуді талап етеді. Мұндай жаңа әдіснамалық жүйе 

дәстүрлі оқыту процесін түбегейлі өзгертудің қажеттігін көрсетіп, оқытудың 

шығармашылық қызметін дамытып, оқушының инновациялық, жаңартпа 

әлеуетін көтеріп, білім мазмұнының ұлттық негізде берілуін жаңа өркениеттік 

бағдар тұрғысынан жетілдіруді қарастырады. 

Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз 

белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күтілген нәтижені бере алмайды. 

Оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуы оның белсенділігі арқылы жүзеге 

асады. Жаңа технологияның басты міндеттерінің бірі - баланы оқыта отырып, 

оның еркіндігін, белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға 

дағдыландыру болып табылады. 

Ақпараттық технология құралдарын математика пәніне пайдалану 

оқушының шығармашылық, интеллектуалдық қабілетінің дамуына, өз білімін 

өмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына әсері мол. Оқушылардың 

пәнді жақсы игеруінің басты шарты оның сабаққа деген қызығушылықтарын 

тудыра білуінен басталады. Бұл технологияны қолдану барысында пәнге деген 

қызығушылығы артып қана қоймай, оқушы бір уақытта жан-жақты мағлұмат 

алып, шығармашылықпен жұмыс жасауға қабілеті артады, олар: 

- компьютерде еркін жұмыс жасай алады; 

- түрлі компьютерлік желілермен байланыс жасайды; 

- ақпараттарды алады, өңдейді, сақтайды; 

- интернет желісімен тұрақты байланыс туғыза алады; 

- электрондық поштаны қолданып түрлі ақпараттар алмаса алады; 

- өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады; 

- ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады; 

- басқа пәндерді оқығанда компьютердің мүмкіншіліктерін тиімді қолдана 

алады [3]. 

Үздік білім беру жүйесінде әдістемелік білім, білік, дағдыларға үйретудің 

мазмұны ғылымилық, жүйелілік, түсініктілік, негізділік, дамытудың дәйектілігі 

т.б. бірқатар қағидаларға сәйкес келуі тиіс. Осы қағидалардың іске асырылуы 

білімге қызығушылыққа баулу, педагогикалық шеберліктің негіздерін меңгеру 

қажеттіліктерін сезіну, шығармашылық шабытпен жұмыс істеуге тәрбиелеу 

сияқты үздіксіз білім беру жүйесіндегі оқу үрдісіне қойылатын нақты талаптар 

орындалғанда ғана мүмкін бола алады. Үздіксіз білім беру жүйесінде 

математиканы оқытудың мақсаттарын іс жүзіне асыру үрдісі дидактиканың 

қағидаларын, мазмұнын, оқыту формалары мен құралдарын зерттей келе, білім 

алушыларға қазіргі заман мектеп математика бағдарламасының негізгі рухани 

мазмұндық-әдістемелік бағыттары жөнінде білім бере отырып, қазіргі заманауи 
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білім беру әдістерін және мәдени-әдістемелік кезеңнің ерекшеліктерін ескере 

отырып, математиканы оқытудың жаңа әдістемелерін, ақпараттық 

технологияларды пайдалануды, креативтік әдістемелер мен интерактивтік 

тәсілдерді қолдануды, математикадан үздіксіз білім берудің ұлттық жүйесін 

дамытудың ғылыми-әдіснамалық негізін басшылыққа ала отырып, әлемдік білім 

беру кеңістігінің ерекше өлшем бірлігі ретінде математикадан үздіксіз білім 

берудің қазақстандық жүйесінің мәдени-мазмұндық, рухани-қазыналық, 

әлеуметтік-этникалық ерекшеліктерін зерттеуді талап етіп отыр. 

Оқушыларды математика сабағына қызықтыру негізінде олардың 

логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру арқылы базалық бағдарламаны 

игеруі мен өзіндік дамытуға бағыттау математикадан білім берудің негізі болып 

табылады. Бұл өз кезегінде жаңа ақпараттық технологиялар мен әдістемелік 

құрылымдарға сүйенеді: математикалық ойлауды, математикалық білім алуға 

логикалық бағытты, дарынды оқушыларға терең білім беруді қамтамасыз ету, 

математикалық дүниетанымды қалыптастыру; оқушылардың математикаға 

қызығушылығын арттыру; оларға білім беруде математиканы оқытудың 

психологиялық-педагогикалық аспектілерін ескеру және т.б. 

Осындай жаңа технологиялық әдістемелердің бірі оқытуда компьютерлік 

анимацияларды пайдаланудың тиімді жақтары бар. Компьютерлік анимация 

техникаларының комбинациялары әртүрлі болады (расторлық анимация, 

векторлық графика т.б.). Ал нағыз анимацияны жасау үшін Flash-технологиясы 

қажет. 

Flash-ағылшын тілінен аударғанда «найзағай», «жарық ету» дегенді 

білдіреді. Бұл атау осы технологияның өзінің мәнін және оның даму қарқынын 

көрсетеді. Математиканы оқыту дидактикасына қатысты идеяларды іске асыру 

үшін CD- де әртүрлі мультимедиялық жобалар мен телевизиялық графиктер 

үшін анимациялар жасауда осы технологияны пайдалану жеткілікті бола алады. 

Оқыту бағдарламалары үшін жасалатын әртүрлі әдіс-тәсілдерді көрсетуде, яғни 

сабақта ойын элементтерін пайдалану, математикалық тәуелділіктердің 

графиктерін, диаграммаларды, олардың қозғалысын көрсету үшін бұл 

таптырмайтын әдіс. Дайын материалдардан гөрі әрбір оқытушы қарапайым 

болса да өзінің жеке анимациясын жасағаны дұрыс. Бұл біреудің жұмысын 

рұқсатсыз пайдаланудан да сақтайды. Бағдарламалық анимация 

құрастырылатын элементар нысандар өте қарапайым бола алады (шеңберлер, 

кесінділер, нүктелер, үшбұрыштар т.б.) немесе өздері анимациясы бар клиптер 

де бола алады. Flash-технологиясы математикалық есептеулер жүргізуге 

бағытталмаған, сондықтан мұнда күрделі математикалық есептеулер жүргізу 

қажет емес. Біздің мақсатымыз Flash-технологиясын үйрету емес, математиканы 

оқытуда оның мүмкіндіктерін пайдаланатын әдістемелік идеялар жөнінде айту 

болып табылады. Ал, математиканың кез келген тақырыптарының бірін 

оқытудың қандайда бір әдісінің идеясын берсе, оның анимациясын жасауды орта 

қол кез келген компьютердің маманы іске асыра алады. 

Біз көркем сурет туындыларын тамашалағанда, әсіресе тіршілік, қозғалыс 

белгісі бар, тірі табиғат бейнеленген суреттерге назар аударамыз. Қозғалыс 
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элементі сезілмейтін ешнәрсе адам баласын қызықтырмайды. Қозғалыстағы 

әрекеттер бейнеленген қызықты әдістемелер деңгейлік және табиғи 

бейімділіктер бойынша саралап оқытуды ескере отырып жасалуы тиіс, нысанды 

қызықты тапсырмалар жүйесін және компьютерлік технологияларды 

математиканы оқытуда қолданатын әдістемелер жасалғанда және тәжірибеде 

қолданысқа енгізгенде баланың инстинкті табиғи бейімділіктерін ескерумен 

қатар, үлкен де, кіші де адамдарды кәдімгі қозғалыстың қызықтыратынын 

ескеріп, математиканы оқытуды «қозғалту» қажет деп есептейміз. Оны іске 

асыруда біз құралдарды, өмірде пайдаланылатын, күнделікті қолданатын 

заттарды және компьютерлік анимацияларды пайдаланғанымыз жөн.  

Белгілі американдық психолог Э.Торндайк: «Заттардың қозғалуы – баланың 

– заттарға назар аударуы мен физикалық қозғалысқа рахаттанып қарауының 

инстинктивті бейімділігі... Мысалы, бөлшектер алма мен пышақтың көмегімен 

оңай игеріледі», -деп жазған. 

Математиканы оқытуда компьютерлік анимацияның көмегімен 

элементтердің көбін қозғалтуға болады; Мысалы: бөлшектердің алымдары мен 

бөлімдерін, олардың бүтін бөліктерін, толықтауыш көбейткіштерін, ортақ 

бөлімдерін, квадрат теңдеулердің графиктері арқылы түбірлерінің бар жоғын 

білу, дискриминаттың теріс, оң, нөл болу шарттарын; теңдеулер құру, 

матрицаларға амалдар қолдануда элементтерді орнынан жылжыту, 

теңсіздіктердің шешімдерінің суреттерін қиылыстыру, теоремалар мен олардың 

дәлелдемелерін, суреттері мен графиктерін жылжыту арқылы дәлелдеуді 

көрнекілендіру, планиметриялық және стереометриялық есептер құру мен 

шығаруда белгісіздер мен есептің шартын түсіну, салу есептерінің шығарылу 

жолын көрсету және т.б. Күрделілігі жоғары геометриялық есептерді 

шығарғанда дайын сызбаларды пайдаланудан гөрі, сызу үрдісін біртіндеп, 

логикалық үрдісте сызып отыру, түсінуге оңай екені белгілі. 

Міне, осы процестерді компьютерлік анимация логикалық жүйе бойынша 

cыза отырып, есепті тез түсінуге, эстетикаліқ жағымды әсер алуға септігін 

тигізеді. 

1-мысал. Үш белгісізі бар үш сызықтық теңдеулер жүйесін құрастыру. 

Айталық, құрастырылмақ сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі (2, 3, 4) 

болсын, яғни x=2, y=3, z=4. 

Құрастырылатын сызықтық теңдеудің коэффициенттері мен олардың 

таңбаларын қалауымша алып, теңдеулер жүйесін құрастырайық: 
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Есепті құрастырудың компьютерлік анимациясы жасалды. 

2-мысал. Берілген үш белгісізі бар үш сызықтық теңдеулер жүйесін Крамер 

әдісін пайдаланып шешу. 
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Мұнда есепті шешуге нұсқаудың, яғни анықтауыштарды есептеу ережесін 

оңай игеру жолының компьютерлік анимациясын көрсетуге болады. 

Төменде үш белгісізі бар үш сызықтық теңдеулер жүйесін Крамер әдісін 

пайдаланып шешу жолдары көрсетілген: 
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3-мысал. Ені кеңдеу, ал ұзындығы қысқалау тақтайдан үш рет кесіп, бір рет 

желімдеу арқылы ұзындығы ұзынырақ, ал ені тарлау сөре жасаудың әдісін ойлап 

табыңыз (стандарт емес ойлау). 

Берілген тақтайды ABCD деп белгілейік. Есептің шартын орындау үшін 

тақтайды AC диагоналінің бойымен қиып, пайда болған екі үлкен тікбұрышты 

үшбұрыштарды сол диагональ бойымен қарама-қарсы бағытта жылжытып, 

желімдеу қажет. Осы үрдісте пайда болған артық екі фигураны (шеткі екі кіші 

тікбұрышты үшбұрышты) қиып тастасақ, есептің шартына сай келетін сөре 

дайын болады [4]. 

Қорыта келгенде, жас ұрпақты оқытуда осы айтылған инновациялық 

технологияларды пайдалану–шығармашылық жетістіктің негізгі көзі және 

мұғалімнің кәсіби өсуінің тура жолы деп атап айтуға болады. Ағартушы-ғалым 

А.Байтұрсыновтың «Бала оқытуын жақсы білейін деген адам – әуелі балаларға 

үйрететін нәрселерін өзі жақсы білу керек» – деген сөздерімен түйіндегіміз 

келеді. Мақалада келтірілген материалдардың жас мұғалімдерге, білімгерлерге 

және математиканы өз бетінше оқып үйренушілерге тигізер пайдасы мол. 
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АЙНЫМАЛЫСЫ МОДУЛЬ ТАҢБАСЫМЕН БЕРІЛГЕН 

ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ ГРАФИКТЕРІН САЛУ 

 

Біз Жалпыұлттық идеямыз - Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, 

тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті 

қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер 

төгуіміз керек. Mәңгілік Ел - елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат 

көзі. Ол «Қазақстан-2050» Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан 

мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа Қазақстандық патриотизм 

дегеніміздің өзі - Мәңгілік Ел! Ол - барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы 

құндылығы. 

Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, 

гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. 

Отанды сүю - бабалардан мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің 

қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат 

етіп табыстау деген сөз. Барша қазақстандықтардың жұмысының түпкі мәні – 

осы! [1]. 

Қазіргі заман математика ғылымының өте кең тараған кезеңі. Ал талапқа сай 

математикалық білім берудің басты қағидасы оқушылардың математикалық 

дайындық деңгейін жан-жақты жетілдіру болып табылады. 

 Білім алушының ой-өрісін көтеру, шығармашылық қабілетін дамыту, алған 

білімін практикада қолдана білуге баулу, әртүрлі ғылыми әдебиеттерді 

пайдаланып, өзінің білімін тереңдетуге үйрету мәселелеріне ерекше мән 

берілуде. 

Математикалық есептерді шешу , теоремаларды дәлелдеу оқушылардың 

ойын оятып , ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамытуда, батыл қимылдар жасауға, 

шығармашылық ізденіске тәрбиелейді. [2] 

10-11 сыныптардағы жаратылыстану-математикалық бағыттағы математика 

курсында қосымша түрде қолданбалы курс қарастырылады. 10-сыныптың 

математикадан қолданбалы таңдау курсында санның модулі туралы ұғым және 

оның қасиеттері оқытылады. Себебі, Ұлттық бірыңғай тесттерде математикадан 

берілетін есептер ішінде модуль таңбасы бар теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу 

көптеп кездеседі. Бірақ бұл тақырыптарға мектеп бағдарламасында 

қарастырылған сағат саны жеткіліксіздеу. Сондықтан модуль таңбасы бар 

теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудегі оқушылардың білімдері саяз 
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болғандықтан, олар бұл типтегі есептерді шешуде қиындықтарға кездеседі. Осы 

орайда «Айнымалысы модуль таңбасына алынған теңдеулер мен теңсіздіктерді 

шешу» тақырыптарын факультативтік сабақтарда тереңірек қарастыру өзекті 

мәселелердің бірі болып табылатындығына баса назар аудару қажеттігі 

туындауда.  

Факультативтік сабақтарда модуль туралы түсінік, оның анықтамасы және 

айнымалысы модуль таңбасына алынған теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің 

әртүрлі әдіс-тәсілдері тереңірек қарастырылады. 

Солардың ішінде айнымалысы модуль таңбасына алынған кейбір 

функциялардың графигін салуға тоқталайық:  

1. )(xfy   функциясы берілсін . 

А. 
)( xfy 
 функциясының графигін салу үшін )(xfy  функциясының 

графигінің координаталар жүйесінің оң жарты 0x  жазықтығында жатқан 

бөлігін өзгеріссіз қалдырып, осы бөлікті 0x сол жақ жарты жазықтығына oy

өсінен қарағанда симметриялы түрлендіреміз. 
)( xfy 
 функциясы жұп функция, 

өйткені оның графигі ордината осіне қарағанда симметриялы. Сондай-ақ, 0x  

болғанда 
 xfxf )(

 және 
 xfxfy  )(

 функциясының графигі салынады (1а-

сурет). 

Мысал. 1. 
232  xxy

 функциясының графигін салу керек.  

Шешуі: 232  xxy  функциясының графигін 0x  үшін саламыз, содан 

кейін, осы салынған графикті oy осімен салыстырғанда симметриялы 

түрлендіреміз. Содан шыққан график 
232  xxy

 функциясының графигі 

болады (
22 xx 

 ескеру керек ) (1ә-сурет). 

 2. 
xy 

 функциясының графигін салу керек.  

 Шешуі: xy   функциясының графигін 0x  жағдайында сызып және оны 

ордината осіне қарағанда симметриялы түрлендіреміз (2а-сурет). 

  

  
)( xfy 
  

232  xxy
 

   
 а)  ә) 

1-сурет 
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Б. 
 xfy 

 функциясының графигін салу үшін )(xfy   функциясының 

графигінің 0y  үшін барлық бөліктерін өзгеріссіз қалдырып, ал осы графиктің 
0y  болғандағы бөлігін абсцисса OX осіне қарағанда симметриялы бейнелеу 

керек. (1а-сурет). 

Мысал. 1 . 
x

y
1



 функциясының графигін салу керек. 

Шешуі: x
y

1


 функциясының графигін сызып және оның 0y (OX  осінен 

жоғары жатқан) бөлігін өзгеріссіз қалдырып осы бөлікке жалғастырып, 0y  (
OX  осінен төмен жатқан) бөлігін абсцисса осіне қарағанда симметриялы 

бейнелеу арқылы саламыз. Сонда 
x

y
1



 функциясының графигі алынады (2ә-

сурет). 

 
xy 

  
x

y
1



 

    
 а)  ә) 

2-сурет 

 

2. 
xxy 22 

 функциясының графигін салу керек. 

Шешуі: 
xxy 22 

 функциясының графигін саламыз.  2 xxy  

функциясының екі түбірі болады, 01 x және 22 x . Парабола осі  2;0  кесіндісінің 

ортасы арқылы өседі, олай болса парабола төбесінің абсциссасы 1-ге тең, ал 

ординатасы 11212 y . Сонымен үш (0;0), (1;-1) және (2;0) нүктелері 

бойынша xxy 22   параболаны сызамыз. Осы графиктен 
xxy 22 

 

функциясының графигіне көшу үшін OX осінен төмен орналасқан бөлігінен OX  

осіне қарағанда симметриялы бейнелейміз (3а-сурет) 

3. 
12  xxy

 функциясының графигін салу керек. 
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Шешуі: функцияның анықталу аймағы бүкіл сан осі. Функцияның барлық 

мәндері оң екенін байқауға болады. Сан осін үш аралыққа бөлеміз (3ә-сурет). 

Функцияны )2;(  , );1(  аралығында және  1;2 кесіндісінде қарастырамыз. 

Сонда: 
























x

x

x

егер

егер

егер

x

x

y

1

,12

,2

,12
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,12

 

12  xxy
 функциясының графигі 3б-суретте бейнеленген. 

  

 
xxy 22 

  
12  xxy

 

    
 а)  б) 

 

 

 
 ә) 

3-сурет 

 

В. 
)(xfy 
 функциясының графигін сызу үшін )(xfy  функциясының 

графигін 0)( xf  бөлігін өзгеріссіз қалдырып және оған жалғастыра осы графикті 

абсциссаOX  осіне симметриялы етіп бейнелесе жеткілікті. )(xfy   

функциясының графигінің 0)( xf бөлігін алып тастайды. 
)(xfy 
-екі мәнді 

функция , егер )(xfy  бір мәндә болса: 0)( xf болғанда ).(xfy   

Мысал. 1. 
432  xxy

 функциясының графигін салу керек. 

Шешуі: 432  xxy  функциясының графигін 0432  xx үшін саламыз. 

Функцияның түбірлері ,41 x .12 x Параболаның осі  1;4  кесіндісінің ортасы 

арқылы өтеді, 14  x  аралығында 0432  xx  функциясының графигін 

сызып, осы графикті OX  осіне симметриялы түрлендіреміз (4а-сурет). 
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432  xxy

  
342  xxy

 

    
 а)  ә) 

 

4-сурет 

 

   ,, xfyxfy 
 

 ,xfy 
 

 xfy 
 функцияларының графигін салу 

үшін жоғарыдағы А.,Б.,В түрлендірулерңн жүйелілікпен қолдану жеткілікті. 

2. 
342  xxy

 функциясының графигін салу керек. 

Шешуі: 
342  xxy

 функциясының графигін салу үшін, алдымен 

342  xxy
функциясының графигін сызамыз (4ә-суретті қараңыз). Содан соң 

графиктің 0y  бөлігін OX  осіне симметриялы бейнелейміз (4ә-сурет). 

Біз айнымалысы модуль таңбасымен берілген функциялардың графигін 

салудың бірнеше әдіс тәсілдерін қарастырдық. Оқушылар теориялық білімін 

нығайтып, математикалық заңдылықтарды терең біліп, дәлелдей алуға, өздігінен 

іздендіру арқылы шығармашылық дамуын шыңдауға мүмкіндік алады. Есепті 

шешудің барлық мүмкін әдістерін болжай білуге және қажетін таңдай алу 

олардың шығармашылық қабілетін дамытып, аналитикалық ақыл-ойын 

қалыптастырады, пәнге қызығушылығын арттырады.  

Ендеше, бұл мақалада келтірілген материалдардың жас мұғалімдерге, 

оқушыларға, білімгерлерге және математиканы өз бетінше оқып үйренушілерге 

тигізер пайдасы мол. 
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ӘОЖ 377 

ТОКБАЕВ И.Д., БӨГЕНБАЙҚЫЗЫ А., ЖҮСІП З.Ж.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ АРҚЫЛЫ САБАҚТЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

 

 «Технология» оқу пәні - интегративті білім саласы. Оқушылардың 

математика, физика, химия және биология пәндерінен алған білімдерін 

синтездеу арқылы өндірісте, энергетикада, байланыста, ауыл шаруашылығында, 

жеңіл өнеркәсіпте, транспортта т.б. бағыттарда пайдалану жолдарын меңгеретін 

негізгі ғылым болып табылады.  

Технология пәнін оқытуда – еңбек етудің алғышарттарын үйрену арқылы 

оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жүзеге 

асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім - тәрбие үрдісін жетілдіру, жұмыс 

мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым – қатынастарды жаңарту, 

еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке өнімділігін арттыруға 

ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді. Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, 

отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір 

сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді.  

Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Негізгі 

мақсатымыз – Қазақстанның әлемнің елу дамыған елдерінің қатарына енуі» 

делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру 

өрісі қажет. Ғылым мен білім ғарыштап дамып отырған жиырма бірінші ғасырда 

барлық пәндер сияқты технология пәнін оқытуда ақпараттық технологияны 

қолданудың қажеттілігі, білім мен біліктіліктің аясының кеңеюі еліміздегі әрбір 

шәкірттің техникалық білімі болуына баса мән беруде. Технология пәнінде де 

ғылыми деңгейде, заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып 

оқыту бүгінгі күннің талабы. 

«Әрбір пән өздерінің жаңа әдіс-тәсілдерімен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді 

мұғалім ізденіс арқылы оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай іріктеп 

қолданылады. Тиімді жақтарын жетілдіре түседі», деген көрнекті педагог 

В.А.Сухомлинский. Сабақ жасөспірімдердің интелектуалды өміріне құрған 

сабақ болып қалмас үшін ол қызықты болуы шарт. 

Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде. 

Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән 

«Еңбекке баулу» бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдірілуде. [1] 

Оқытудың ақпаратты құралдарын мектепте оқу үрдісіне қажетті әдіс-

тәсілдердің, дидактикалық талап секілді педагогикалық іс-әрекеттерді жүйелі 

кешені ретінде пайдаланамын. Сабақ өту барысында мен ақпараттық құралдарды 

үнемі пайдаланамын. Бұл жұмыстардың барлығы мені мұғалім ретінде 

шығармашылықпен ізденуге итермелейді. Мысалы: «Қыларамен жұмыс», 

«Бұрандалы қосылыс», «Ағаштарды жартылай қиыстыру», «Бұрғылау,ұңғылау 

және кеңейтіп жону» сабақтарымда видео фильмдерді, презентацияларды, слайд 

http://engime.org/saba-jospari-slajdtar-video-afilshin-tili.html
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шоуларды, электрондық тесттерді, интерактивтік тесттерді қолдандым. 

Технология сабағында кейде сабаққа қажетті құрал-жабдықтар болмай қалған 

кезде компьютерлік бағдарлама көмегімен түсіндірудің мынандай тиімді 

жақтары бар:  

 жаңадан түсіндірілген материалдарға оқушылардың көңіл қоюы өте 

жоғары болады;  

 тақырыпты оқушылардың меңгеруі әрі тез, әрі сапалы болып, олар келесі 

сабақта-ақ жаңа материалдармен жұмыс жасай алады;  

 оқуға деген шәкірттердің жауапкершілігі арта түседі;  

Мультимедиялық оқыту құралдары (педагогикалық құрал) 

мультимедиялық оқыту бағдарламалары 

 Компьютер 

 Интерактивті тақта 

 Мультимедиялық проектор 

 Видео және аудиомагнитофон 

 Ғаламторға шығу мүмкіндігі 

 Электрондық оқыту бағдарламалары 

Мультимедиялық презентация мыналарды қамтиды: 

 компьютерлік анимациялар 

 иллюстрациялық қатар 

 дыбыстық қатар 

 видеофрагменттер 

 гипермәтін мен гиперсілтемелер. 

Компьютердің мультимедиялық мүмкіндіктері: 

 Әр-түрлі фигурадағы мәтін енгізу 

 Суреттер енгізу 

 Дыбыстар кірістіру 

 Видеолар кірістіру 

 Анимациялар құру. 

Бүгінгі мектеп оқушылары алдыңғы буын түлектеріне ұқсамайтыны сөзсіз. 

Оның бір себебі олар – «сандық дәуірдің перзенттері». Аталған ұғымды ең 

бірінші болып футурист Марк Пренски сандық технологияларға есейе келе 

бейімделген буын мен өмірге сол технологиялармен бірге келген жас буын 

арасындағы айырмашылықты түсіндіру үшін қолданған болатын. [2] 

Ақпараттық технологиялардың әлеуеті жоғары сынып оқушыларының 

білімін жетілдірудің шынайы мүмкіндіктерін ашып көрсетеді. Атап айтсақ, оқу 

үдерісінде мультимедиялық технологияларды іске асырудың жүйелі ғылыми-

әдістемелік жолын анықтайды; оқушылардың практикалық іс-әрекетінде 

мультимедиялық технологияларды пайдаланудың әдістемесін жасайды; 

мұғалімдердің ақпараттық технологияларды меңгеру және оқу үрдісінде 

пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіреді; оқушылардың білім, білік, 

дағдысын қалыптастыру арқылы мультимедиялық технологияларды тиімді 

пайдалануға үйретеді; оқу орындарының материалдық-техникалық базасын 

http://engime.org/siirli-aza-eliojin-sauifi-bastaushi.html
http://engime.org/siirli-aza-eliojin-sauifi-bastaushi.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Prensky
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нығайтады (Сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1. Жоғары сынып оқушыларының ақпараттық құзыреттіліктерін 

дамытудағы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері 

 

Кесте 1 - Жоғары сынып оқушыларының ақпараттық технология құралдары 

қолдану негізінде білімді қалыптастыруды ұйымдастыру формалары мен 

әдістері 

 
Іс-әрекет 

түрі 

Формалары Әдістері 

Оқу-

танымдық іс-

әрекеті 

Компьютерлік аудиторияларда 

өткізілетін сабақтарда, практикалық 

семинарларда, лабораториялық 

сабақтарда, жеке әдісемелік тақырып 

тармен жұмыс істеу 

Түсіндірмелі–көрнекілік, 

проблемалық баяндау, іскерлік 

ойындар, іздеу, 

шығармашылық баяндамалар, 

проблемалық жағдайларды 

талдау. 

Ғылыми-

зерттеу іс-

әрекеті 

Проблемалық сабақтар, проблемалық 

практикумдар мен семинарлар, ғылыми-

зерттеу тақырыптарымен жұмыс, оқу 

коммуникациялық жобалары, оқушының 

өздігінен бетінше жұмысы, 

конференциялар 

Ішінара-ізденіс, зерттеу, 

шығармашылық баяндамалар, 

оқу-зерттеу ойындары, 

жобалау әдістері, кішігірім 

зерттеу. 

 

Сабақта дәстүрлі оқыту әдістерінен басқа интерактивті оқыту әдістерін 

қолдану өзінің мазмұндық жағынан сапасының жоғары екенін көрсетті. 

Интерактивтілік сабақ барысында оқушыларға оқу үдерісіне белсенді түрде 

араласып отыруына, яғни сұрақтар қоюға, сонымен қатар өздеріне белгісіз 

ұғымдарды анықтап сұрауына оқу материалының фрагменттеріне араласуына 

мүмкіндік береді. Сабақта компьютерді, видеоматериалдарды қолдану 

мұғалімнің жаңа сабақты өз дәрежесінде оқушылардың белсенді түрде 

меңгеруіне мүмкіндік береді. 

Өндірістік оқыту сабағында «My Testter» және «easyQuizzy» сияқты әртүрлі 

әдістермен тест тапсырмаларын жүргізуге болады. Өндірістік оқыту сабағында 

осы әдістерді пайдалана отырып білім алушылардің білім сапасын бекітуде 

қолданылады. Оқу – тәрбие үрдісінің сабақта дұрыс жүргізілуі үшін әр алуан 

Ақпараттық технологиялардың әлеуеті 

Технология пәнін оқыту 

үдерісіне жаңаша мазмұн беру 

Оқушыларды оқытудың тиімділігін арттыру, 

оны жекелендіру және дербестендіру, 

мұғалім мен оқушының өзара бірлескен іс-

әрекетіне жаңаша сипат беру 

Оқу үрдісін басқаруды, оны жоспарлауды, ұйымдастыруды, бақылауды, білім беру 

жүйесін басқару механизімін оңтайландыруды жетілдіру 
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оқыту әдіс-тәсілдерінің тиімдісін мүмкіндігінше және студенттердің жеке 

жағдайларына байланысты таңдап алуға көп көңіл бөлу керек. Тест 

тапсырмаларының мазмұны оқушыларға технология пәнінен алған білім, білік 

дағдыларын тексереді. [3] 

«My Testter» әдісі бойынша білім алушылар сабақ кезінде сабақты 

қаншалықты меңгергендерін тексеруге мүмкіндік алады. «My Testter» әдісін 

пайдалана отырып тест жауаптарының бірнеше жауап түрлерін пайдалынуға 

болады. «My Testter» бағдарламасы бойынша жасалған әрбір тест сұрақтарына 

білім алушылар жауап беру арқылы алған білімдерінің қаншалықты толық 

меңгергенін бақылауға болады. 

Оқушылардың ақпараттық құзырлығы мен ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесіндегі ең көкейтесті 

мәселелердің біріне айналып отыр. Технология сабақтарында электрондық 

оқулықты пайдаланудың тиімділігі: 

- Оқушының өз бетімен жұмысы;  

- Аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;  

- Білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;  

- Оқушының дүниетанымын, ой-өрісін кеңейтуге ықпалы зор.  

 Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты: «Оқыту процесін 

үздіксіз және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс 

қабілетін дамыту» болып табылады.  

Электрондық оқулық дегеніміз – мультимедиялық оқулық, сондықтан 

әрине, электрондық оқулықтың құрылымы сапалы және жаңа деңгейде болуы 

тиіс. Электрондық оқулық сонымен қатар, оқушының уақытын да үнемдейді, оқу 

материалдарын іздеп отырмай, өтілген және оқушының ұмытып қалған 

материалдарын еске түсіруге көп ықпал етеді. Оқытушы үшін электрондық 

оқулық – бұл күнбе-күн дамытылып отыратын әдістемелік жүйе. Электрондық 

оқулық арқылы үй тапсырмасын, жаңа сабақты түсіндіруге, тест тапсырмаларын 

орындауға болады. Қазіргі таңда технология пәнінен элетрондық оқулықты 

пайдалану өте тиімді деп ойлаймын. Онда әр тарауда тақырыптың мазмұны, 

заңдары мен анықтамалары, түсініктеме сөздігі мен қазақша-орысша 

сөздік,кестелер, ғалымдардың өмірбаяндары, жаттығулар мен есептер,бақылау 

жұмыстары қамтылған. Тараудағы оқу материалдары бойынша берілген 

анимациялық тәжірибелер оқушыларға технологиялық құбылыстарды көрсете 

отырып, түсіндіруге ыңғайлы. Сонымен қатар тақырыпты қорытындылау үшін 

тест тапсырмалары берілген. Бұл тест сұрақтарының нәтижесі әр оқушыға жауап 

беру деңгейіне сай пайыздық көрсеткішпен бағаланып беріледі. Бұл әдіс 

оқушының білімін көтеруге, сабаққа ынтасын қалыптастыруға оң әсер ететіндігі 

сөзсіз.  

Әрбір оқушы электрондық оқулық бойынша таңдалған тақырып негізінде 

тапсырмалар, анимациялық практика тапсырмаларымен жұмыс жасауға 

дағдыланады. Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, 
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дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, әрине мұғалімнің тақтаға 

жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды 

компьютердің көмегімен оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген 

баланың құштарлығы оянады деп есептеймін.  

Электрондық оқулықты пайдалану арқылы:  

- сабақта техникалық құралдарды, дидактикалық материалдарды қолдану 

тиімділігі;  

- мұғалімнің ақпараттық – коммуникациялық технологияны меңгеруі;  

- оқушының пәнге қызығушылығы;  

- алынған білім, дағды деңгейі;  

- білімнің тереңдігі;  

- тексеру түрлері, бағалау;  

- практикалық дағдыларды игеру мүмкіндігі артады.  

Қорыта айтқанда, бүгінгі сабақ кешегі сабақтан өзгеше, ал ертеңгі сабақ 

бүгінгі сабақтан жақсы болуы тиіс демекші. Елбасы «Қазіргі заманда жастарға 

ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай жаңа білім 

беру өте қажет» деп атап көрсеткендей, инновациялық оқыту технологиясын 

қолдану – жаңа білім берудің бірден – бір шарты деп есептеймін. 

Соңғы 20-25 жылдарда компьютерлер және оларға салынған ақпараттық 

технологиялар мәні жағынан өзнгеріске ұшырауда. 

Қорыта келе айтарым, Интернетті қолдану арқылы көптеген ақпараттарға 

қол жеткіземіз. Ал ақпараттық техникалық құралдарды технология сабағында 

қолданудың тиімді жақтары деп мыналарды атауға болады:  

- сабақта сапалы әрі қызықты өту;  

- жаңа ақпараттық технологияларды дәстүрлі сабақтарда пайдалана отырып 

берілетін білімнің түпкі нәтижесін неғұрлым тиімді ету;  

- жаңа ақпараттық технологияларды технология пәнін оқыту үрдісіне енгізу 

арқылы білім мазмұны жүйесін жаңалау;  

- түрлі мәліметтер, ғылымдағы жаңалықтарды т.б. мағлұматтар біліп отыру.  

Компьютерлік технологиялардың қарқынды өсуі білім берудің барлық 

саласын қамтуда. Сондықтан да компьютер білім берудің мықты бір құралына 

айналды. Бірақ бұл мұғалімнің сабақтағы функциясын жояды деген сөз емес. 

Керісінше сабақта компьютерді қолдану білімнің сапасын одан арттыра түседі 

деген ойдамыз. 
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ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ВОЗРОЖДЕНИЕ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 
Одной из задач, стоящих перед казахстанцами является задача воспитания 

молодежи в духе идеологии национальной независимости, в духе патриотизма, 
решение которой невозможно без обращения к богатейшей истории нашей 
страны. Люди не обладающие исторической памятью, превращаются в людей без 
Родины, без нравственности, без гражданской позиции.  

Статья Президента Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» посвящена именно тем вопросам, которые волнуют каждого 
гражданина: духовному развитию народа, устремленному в будущее, 
сохранению родной земли и культурного наследия. 

Идеологическая работа государства должна придерживаться вектора 
духовного возрождения. Насколько будет силен духовно человек, таким будет и 
государство.  

Мне представляется очень интересным проект «Родная земля», цель 
которого – формировать национальную идентичность, единую нацию. Родина 
там, где родился. И неважно, какой ты национальности, с рождения для тебя все 
свято на этой земле. 

В условиях независимости, когда идет активный прогресс возрождения 
духовности общества, рост его национального самосознания и национальной 
гордости, историческая память имеет огромное значение. Потому, что в процессе 
строительства независимого государства сформировалась новая национальная 
идеология, отвечающая законным интересам всех наций, населяющих 
Казахстан, наполняются новым содержанием и межнациональные отношении, 
направленные на созидательную деятельность. 

Не случайно через века и тысячелетия из поколения в поколение передаются 
такие общечеловеческие духовные ценности, как справедливость, гуманизм, 
патриотизм, равенство, добрососедство, толерантность, миролюбие, которые в 
целом отражают себя в исторической памяти.  

Они запечатлены в гимнах древней мировой религии народов Востока – 
«Авесте», в заветах иудаизма, христианства, в Коране и исламе, законах многих 
стран Евразии. [2]  

Специфика истории народов Центральной Азии заключается в том, что 
здесь с поры становления государственности и цивилизации состав населения 
историко-культурных регионов формируется не только за счет внутреннего 
роста, но и за счет активных внешних факторов.  

В силу особенности природных условий здесь с глубокой древности 
начинается формирование двух направлений хозяйственно-экономической 
деятельности – оседлого земледелия на базе искусственного орошения в 
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оазисных зонах и пастушества перешедшего в подвижное кочевое 
земледельческое хозяйства в зоне Великой степи в северных районах 
Центральной Азии. Эти два мира были связаны тесными узами экономических 
связей и культурно-культового взаимодействия [3]. 

Каждый народ стремится к изучению своей истории, обращается к ее 
глубоким историям, и нам кажется – это процесс объективный. Потому что 
специфика истории, ее важная роль заключается в том, что на примерах 
исторической памяти, общечеловеческих ценностей, высокой нравственности и 
богатой духовности история воспитывает чувство созидания и стремления к 
добру и духу национального самосознания. Исходя из этого каждый из нас 
должен знать историю своего народа и уважительно относиться к истории 
культуры, исторической памяти народов других стран. Ибо историко-культурное 
наследие не имеет границ и является достоянием всего человечества. 

Сегодня отчетливо видно, какую жизненно важную роль играет 
историческая память в развитии разнообразных культур и традиций, в 
закреплении народами самобытного восприятия человечества и общества, 
национального самосознания, что является вечным. Надо особенно отметить, что 
регулярная, целенаправленная пропаганда исторической памяти – это, с одной 
стороны, путь к началу возможной конфронтации в будущем, а с другой – 
убедительная основа воспитания поколения в духе национального самосознания.  

XXI век – эпоха интеллектуалов, компьютерных, информационных 
технологий – особо ставит на повестку дня развитие и совершенствование 
человека и общества в духе исторической памяти, и не зря говорят, что «без 
исторической памяти нет будущего».  

Правильное знание и понимание своей истории без искажений и 
фальсификации пробуждает чувство гордости за свое историческое прошлое и 
должно способствовать формированию чувства ответственности за нее, 
бережного отношения к своей земле, соотечественникам, ибо человек бережет 
то, что любит и ценит. [3, С.59-60] 

Древние мыслители утверждали, что в бесконечном поиске истины следует 
изучать прошлое, глядя в будущее, соизмеряя его с прошлым.  

Все деяния человечества отражаются в его духовной культуре, которая 
является той частью общей культуры человечества, где облагораживании 
природной, социальной и индивидуально-личностной сред осуществляется через 
реализацию добра в различных его модификациях, что требует от человека 
повышенной активности в таком облагораживании.  

Духовная культура казахов как особый духовный опыт народа прошла 
длительный путь своего становления, функционирования и развития, пройдя 
через войны, революции, восстания, завинчивание цензурных гаек, террор, тем 
не менее, в ней сохранились, независимо от модификаций в тот или иной 
исторический период общества, фундаментальные ценности, передаваемые из 
поколения в поколение и зафиксированные в традициях и обычаях.  

В сегодняшнем Казахстане есть то, что отражает позитивные изменения: 
например, либеральная конституция, свободные выборы, многопартийность, 
свободные СМИ, беспрепятственный въезд и выезд из страны за границу, 
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свобода совести, взлет гуманитарного образования, предпринимательства и 
любой частной инициативы, полная культурная свобода. 

Долгое время считалось, что молодые люди должны усваивать духовные 
ценности отцов и следовать им. Однако опыт жизни разных поколений 
показывает, что эта установка оказывается мифом. Действительно, молодежь 
входит в жизнь и сталкивается с традиционной системой ценностей. Но это не 
означает, что она его полностью устраивает. Каждое новое поколение 
нравственно отличается от предыдущего. 

Позитивное изменение ситуации в духовной культуре казахстанской 
молодежи возможно только в условиях актуализации проблемы формирования у 
молодежи активной гражданской жизненной позиции.  

Нурсултан Назарбаев говорит о необходимости соединить, казалось бы, 
несоединимые принципы жизни в новой планетарной реальности: прагматизм и 
тотальную информатизацию общества с национальной самобытностью и 
культом учености, образованности, причем в эволюционной, а не 
революционной парадигме движения Казахстана к высшим достижениям. Это 
сложная, но жизненно необходимая альтернатива модели потребительского 
общества. 

Только на пути обновления в сочетании с сохранением 
жизнеобеспечивающих традиций казахстанского общества мы сможем выстоять 
в период кризиса и приобрести необычайно мощный момент силы в новом веке. 

Сто славных имен граждан независимого Казахстана – это великолепная 
идея, которая способна еще больше сплотить наш полиэтничный Казахстан в 
стремлении к совершенству. 

Открытость новому, умение учиться, отсутствие страха перед новшествами 
– то конкурентное преимущество в нашей культуре, которое мы должны не 
только сохранить, но и всячески культивировать. 

Возникает очень много теорий. Некоторые считают, что национальные 
ценности погибнут в условиях глобализации, потеряют значение национальная 
государственность, культура и национальный язык. В статье Президента я вижу 
ответы на эти вопросы. И они заключаются в следующем: мы должны быть 
современными и в то же время не потерять национальную идентичность. 

Воспитание студенческой молодежи как специалистов на основе 
долгосрочной стратегии вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира, 
а также программ «Цифровой Казахстан», трехъязычие, «Культура и 
межконфессиональное согласие» служит гарантией уверенности в будущем и 
руководством в работе учебных заведений. Открытость сознания приведет к 
повышению конкурентоспособности, прагматизму, сохранению национального 
единства, торжеству знаний и развитию страны эволюционным путем. 

Развитие общественного сознания требует от нас не только формирования 
принципов духовной модернизации, но и осуществления ряда конкретных 
проектов, необходимых для соответствующего противостояния вызовам 
современности. И Глава государства предлагает проекты, за которые 
необходимо серьезно взяться в ближайшие годы. Перевод казахского языка на 
латиницу назрел давно. И прав Президент, когда говорит, что в этом вопросе 
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была необходима последовательность. В Стратегии «Казахстан-2050» Глава 
государства уже говорил о переходе на латиницу с 2025 года. 

Мы уверены, что проект «Новое гуманитарное образование. 100 новых 
учебников на казахском языке» уже через 5–6 лет принесет плоды. Студенты 
смогут получать из современных учебников знания на новом качественном 
уровне. С этим связана подготовка приспособленных к условиям глобализации 
конкурентоспособных специалистов. 

Мне представляется очень интересным проект «Родная земля», цель 
которого – формировать национальную идентичность. Единую нацию. Родина 
там, где родился. И неважно, какой ты национальности, с рождения для тебя все 
свято на этой земле.  

Мы должны быть вместе – разные поколения, испытывающие одинаковые 
чувства к Родине и объединенные в стремлении сделать ее лучше и богаче. На 
мой взгляд, воспитать молодежь в духе патриотизма можно тогда, когда все 
население объединено общей идеей. Лучшими поступками старшее поколение 
показывает пример в уважении к духовным ценностям, достижениям 
современников во всех сферах человеческой деятельности. Молодежь 
непременно будет следовать лучшему, потому что ей это понравится, и станет 
поступать так же. 

Время неумолимо, оно не может ждать, справедливо отмечает Президент. 
Потому обновление, совершенствование, развитие духовности как человеческой 
личности, так и государства – непрерывный процесс. Как непрерывно и 
движение самой истории. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕДЕ ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ 

БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Қазіргі шет елдік тәжірибеде девианттық мінез құлықпен жұмыс істеудің екі 

тенденциясы байқалады. Бірінші тенденция девианттық мінез құлықтағы 

балаларға қоғамдық көмектің көкжиегін кеңейту болып табылады. Басқа 

мемлекеттердің тәжірибесінен байқағанымыздай, «қиындыққа тап болған» түрлі 
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категориядағы (мүгедектер, девианттар, жетімдер) балалармен жұмыс қғамдық 

бастамадан басталады, олар түрлі қорлар мүмкіндіктерін және халықаралық 

ұйымдарды пайдаланады. Балалардың мүддесін мемлекеттік деңгейдеқорғайды. 

Мемлекеттің қолдауынсыз мемлекеттік бақылау жүйесін және үйлестіруші 

жұмыстарды ұйымдастыру және әлеуметтік қызметкерлердің қызметін дамыту 

балаларға көмекте тиімді болып табылмайды және бір жақты болып қалады. 

Девиантты мінез-құлықтағы балаларды сауықтыру міндеттерін орындауда тек 

кәсіби мамандарды ғана емес, воленторларды да тарту керек, себебі лардың 

жұмыстары көбінде тиімді болып келеді. Отандық және шет елдік еңбектердің 

сипаттамасы бойынша мемлекеттік емес ұйымдардың девианттық мінез-

құлықтағы жасөспірімдерді сауықтыру қызметінің мәселесі, сонымен қатар 

отандық және шет елдік влонтерлық қозғалыстың тәжірибесін қлданудың 

Қазақстанда және шет елдегі сы тәжірибенің қарама-қайшылықтарын айқындап 

берді: 

- Шет елдік МЕҰ-дардың девианттық мінез-құлықтағы балаларды 

сауықтырудағы әлеуметтік-психолгиялық жұмыстарының жинақталған 

тәжірибесімен және отандық ғылыми еңбектердегі педагогика және әлеуметтік 

жұмыстың фрагментарлық теориялық йлау мен баяндауында; 

- Қазіргі отандық әлеуметтік педагогикалық тәжірибеде шет елдік 

влонтерлық қызмет тәжірибесінің қажеттілігі және оны отандық әлеуметтік 

жұмыстарда қолдану механизімін тиімді пайдаланудың әлсіздігі; 

- Шет елдік МЕҰ-дардың девианттық мінез-құлықтағы жасөспірімдерді 

сауықтырудың тәжірибесін үйрену және сы модельдерді сынақтан өткізудің 

қазақстандық МЕҰ-ның сөз жұмысында кеңінен қолданбауының арасында. 

Екінші маңызды тенденция қазіргі кездегі көптеген өркениетті елдердегі 

«жазалау дағдарысы» жайындағы түсінік, кері саясат пен қылмысқа қарсы 

әділеттілік дағдарысы, мемлекеттік және полицейлік бақылау дағдарысы. 

Біздің қоғамның басты мақсаты- девиантты мінез-құлықты балалардың 

алдын алу, диагностикалық және түзету шараларының жүйесін жасап шығару. 

Бізді девианттық мінез-құлықты мамандарының кәсіби амалдары мен әдістері 

қызықтырады. Басқаша айтқанда, басты әлеуметтік тенденция дегеніміз- ДМҚ-

тағы балаларды әлеуметтендіру. 

Балаларды әлеуметтік-психологиялық қолдау тәжірибесі Америкада бай. 

Арнайы мекемелер балаларға (әлеуметтік жағдайы төмен тбасыларына 

тегін) барынша көптеген жан-жақты әлеуметтік көмек көрсетеді. Ларды шартты 

түрде үшке бөлуге болады: балалармен жұмыс, ата-аналармен жеке жұмыс 

немесе соларды алмастыратын адамдармен, ата-ана және балалармен бірлескен 

жұмыс. 

Балалармен жұмысқа сенім телефоны қызметі, зорлыққа ұшыраған 

балаларды қрғау қызметі, білім алуға көмек көрсету, балаларды балалар үйіне, 

жатақханаларға орналастыру, үйлеріне бару, қол ұшын беру, социумды 

жұмылдыру және координация жасау, тәрбиелеушіні бақылау және оны қорғау. 

Ата-аналармен жұмыс істеудің мынадай амалдары қарастырылған: ата-

аналарды оқыту үшін арнайы кәсіби топ құру; жұмысқа орналасуға жәрдемдесу; 
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тұрмысқа шықпаған аналарға арнап қала орталықтарында денсулық қызметін 

құру; үй шаруашылығын жүргізуге көмек көрсету, жеке және топтық кеңестер 

беру, баланы отбасына қайтару мақсатында ата-анамен кездесу өткізу. Балалар 

ата-аналарымен бірге әлеуметтік бейімдеу тренингтерге келеді, ол тренингтер 

асырап алушы отбасыларды қолдау мақсатында жүргізіледі; баланың жаңа 

отбасында бейімделуі байқалады; балаларымен қайта қсылған отбасыларға 

көмек көрсетіледі. 

«Балаға мүмкіндік беріңіз, ол ешқашан ел соңында қалмайды». Міне, нақ 

осы девиз қазіргі Германиядағы девианттық мінез-құлықты балалармен 

жұмыстың алдыңғы қатарлы жұмыс жүйесін көрсете айқындап бере алады. 

Германияның әлеуметтік қызметкерлері негізінен девианттық мінез-құлықты 

балаларды жазалаумен емес, олардың алдын алу және тәрбиелеумен 

айналысады. Бұл жүйе іске аса бастаған кезде ол барлық заңгерлерді таң 

қалдырды. Заңдық жазалауға қарағанда психлгтар мен әлеуметтік 

қызметкерлердің басшылығымен жүргізілген балаларды әлеуметтендіру 

әлдеқайда тиімді блып шыққанына сене қою қиын блатын. Ата-аналармен 

бірлесіп баланы отбасына қайтару және түзету жұмыстарын жүргізу балалардың 

заңға қайшы әрекеттерін азайтты. 

Қазіргі Швецияда осы әлеуметтік қызметкерлер қоғам алдында осы балалар 

үшін жауап бере тырып, тлық өкілеттілік мен өте жғары мәртебелікке қол 

жеткізді. Бұл жұмысты көп жеңілдетті, өйткені беделдің өзі-ақ тбасы мен 

балаларға ықпал ету құралы бола алады. Шведтің әлеуметтік қызметкерлері 

тәуелсіз құрылым бола тұра, полицейлермен теңесе алады, бірақ құқық 

қрғаушылары алдында есеп бермейтін. Әлеуметтік қызметкерлердің басты 

мақсаты- заң бұзушылықтың алдын алу. 

Польшаның да әлеуметтік қызметкерлері мен психлогтарының балалармен 

жұмыс істеу тәжірибесі қызықтырады. Заңға қайшы келіп қалған балалармен 

жұмысқа кураторлар (педагогтар, әлеуметтік қызметкерлер, психологтар және 

заңгерлер) кіріседі. 

Кураторлар бірнеше құрылымдар арасындағы байланысты ретке келтіреді: 

мектеп, отбасы, әлеуметтік қызмет, полиция, медициналық мекемелер. 

Кураторлардың (жетекші тәлімгер) жұмысына кіреді: 

1)Жасөспірімнің жеке басы туралы есеп құру және отбасындағы жағдай 

жайында сот тапсырмасын орындау. Бұл үшін куратор жасөспірімнің отбасына 

барады және жасөспіріммен, оның отбасымен сөйлеседі. Есеп тәрбие шарасы 

немесе көмек түрі мен жағдаяттың сараптамасынан тұрады. 90 пайыз жағдайда 

сот куратордың шешіміне қарайды. 

2)Сот шешімі бойынша баланың тәртібін бақылауды жүзеге асырады. 

Куратор отбасына, мектепке, жасөспірімнің жұмыс орнына брады. Және үнемі 

сотқа есеп береді (шешімде бұндай есептердің қалай жасалатыны көрсетіледі; 

мысалы екі аптада немесе екі айда бір рет). 

Польшада кураторлардыңқызметімен қатар әлеуметтік қызмет жүйесі де 

тиімді жұмыс істейді. Әлеуметтік қызметкерлер «қылмыс жасауға бейім 

топтағы» жасөспірімдерге әлеуметтік психологиялыққлдау көрсетеді. Олар 
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өзіндік бақылаулар жүргізеді: сабақтарға қатысады, клубтар мен секцияларға 

барады, мұғалімдер және ата-аналармен кездеседі. 

Мұндай әлеуметтік көңіл бөлудің мақсаты – жастар арасында заң 

бұзушылықты болдырмау.  

Психологтардың девианттық мінез-құлықты балалармен тікелей жұмысы 

біртұтас диагностикалық және түзету шараларының кешенді шараларынан 

турады. 

Практикалық психологтың кабинеті әдістемелік құралдармен сның ішінде 

диагностикалық әдістер, түрлі тренингтік зертеулерден тұрады. Эмоциналдық 

сферадағы балаларды түзету шараларында арнайы жұмыс істеу жабдықталған 

«сенсорлық бөлме» пайдалынады. 

Ұлыбританиядағы девианттық мінез – құлық балаларды психлогиялық 

қолдау тәжірибесі дан да қызықты. «Қылмысқа жасауға бейім топтағы» 

балаларды қолдайтын әлеуметтік –психологиялық жүйеге бірнеше қызмет 

түрлері (құқық қрғау органдары, білім беру мен тәрбиелеу мекемелері, 

әлеуметтік баспаналар және т.б.) кіреді. 

Басты мақсат- көңіл күйі мен мінез құлқында ауытқушылығы бар баланың 

тбасында, мектепте, басқа да әлеуметтік ортада қлы жетпеген жағдайларының 

орнын толтыру қажет, психодинамикалық әдіс – амалдарды тауып тлыққанды, 

сау азамат болып қғамға қайта оралуына қлайлы жағдай жасау туғызу керек. 

Британия мамандарының айтуынша, егер мекемеде балаға барынша білім алатын 

рта туғызса және соған байланысты әлеуметтік қызметтің іс-әрекетін бағыттауды 

қамтамасыз етсе, мінез-құлықтағы кез келген ауытқушылықты түзетуге болады. 

Әлеуметтендіру мен оқытуда туындайтын қиындықтар кезіндегі жұмыс 

формаларының бірі «терапевтік қауымдастық» деп аталады. Басты мақсат- бала 

түзелеген жағдайда оны арнайы мектептен жай мектепке, балабақшасынан 

отбасына немесе «донрлық» отбасына қайтару керек. 

Ойластырылған еркін қимыл, іс-әрекет әлеуметтік қызметкерге де, педагог 

не психологқа баламен күні бойы жұмыс істеуге жағдай туғызады. Мұндай 

маман «шешуші қызметкер» деп аталады және жаңа келгендермен, снымен қатар 

күрделі проблемалары балалармен жұмыс істейді. 

Ресейде де осындай «терапевтік қауымдастық» бар. Соның бірі Қалуға 

облысында орналасқан «Китеж» балалар деревнясы. 2003 жылы «Китеж» 

британдық «Честерхауз групп» қауымдастығына қабылданды. 

Ресейдегі девианттық мінез-құлықты жасөспірімдермен жұмыстың мол 

тәжірибесін атап өтуге болмайды. Өмірі қиын жағдайдағы балалармен 

жұмыстың үлгілерін көрсете алатын ұйымдардың бірі 1987 жылы құрылған 

қғамдық кммерциялық емес НАН қоры ұйымы. НАН қорының 60-тан астам 

бөлімдері мен филиалдары бар және ол БҰҰ-ң қоғамдық байланыстар 

Департпментінің ассоцициалық мүшесі блып саналады, өзге де халықаралық 

ассоцициалармен, ЮНЕСКО, және басқа да ұйымдармен байланыс жасайды. 

Көптеген жылдар бойы НАН қоры: 
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Алкоголизм мен нашақрлықтың алдын алуға бағытталған әлеуметтік 

технолгиялар жасайды және химиялық тәуелділікке ұшыраған адамдарға 

көмектеседі. 

- Дағдарыстық жағдайға тап болған балаларға көмектің кешенді 

бағдарламасын жасайды. 

- Ресей Федерациясында ювенальды әділетті құрумен айналысады. 

- Салауатты өмір принциптерін насихаттайды. 

- Дамушы азаматтық қоғам институттарына бағдарламалар мен 

технологияларды енгізеді. 

- Қоғамдық бастама негізінде әлеуметтік саясатты қалыптастырады. 

Ресей федерациясында жастармен әлеуметтік жұмыстың мл тәжірибесі 

жинақталған. 

Ярославльде «Молодежь» атты облыстық мемлекеттік әлеуметтік 

бағдарлама қабылданды. 

Ол жастардың құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық 

жағдайларын жасақтауға және жастар бірлестігі және қозғалыстар мен 

бастамаларға бағытталған. 

Астраханьда блыстық әлеуметтік қызмет жастарға өзі және өзін қоршаған 

ортамен қарым-қатынасын айқындап береді, күйзелістік жағдайдан өз бетімен 

шыға алуға үйретеді, өз өзіне деген сенімді ұялатады. Қызмет көрсетуде жастарға 

көмек пен қызмет түрлері көрсетіледі: құқықтық сурақтар бойынша кеңестер, 

отбасылық- некелік, дәрігерлік психлогиялық көмек және т.б. Әлеуцметтік 

қызметкерлер жасөспірімдердің заңгерлер, психолгтар, дәрігерлермен 

кездесулерін ұйымдастырады. 

Мәскеудің «Педагогикалық ізденіс» бірлестігінің басты мақсаты 

әлеуметтік, құқықтық қорғау, балалар үйі мен мектеп интернаттарының 

тәрбиелеушілері мен түлектерін бейімдеу мен сауықтырудың жолдарын 

қарастырады. 

Бірлестіктің еріктілері мен қызметкерлері олардың өмірде өз орнын 

таьуына, баспана алуына, білім алуына көмектеседі. Бейімдеу Үйінде 

жасөспірімдер әлеуметтік өмір салтына үйренеді, осы жерде еңбек отбасындағы 

өмірлік бағдарын айқындайды, өмірдегі адамгершілік, моральдық және 

құқықтық нормаларды үйренеді. Балалар тамақ әзірлеуге, өзін және өз 

баспанасын күтуге үйренеді. Мұнда қолөнер шығармашылығы шеберханалары 

ашылған, онда жасөспірімдер түрлі жұмыстарды орындайды және ақша таба 

алады. 

Калининград облысында 20-дан астам мамандандырылған әлеуметтік 

мекемелер жұмыс істейді, олар ата-аналар мен балаларға көмекке шақырылған. 

Осы аймақта жыл сайын қиын балаларға арналған ондаған шаралар өткізіледі. 

Әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққан мыңдаған балала есепке алынған 

және олармен жеке бейімдеу формасында жұмыстар жүргізілуде, одан саң 

асырап алушыға беру немесе патронаттық және асырап алушы отбасына беру де 

жүргізіледі. Осының қорытындысында облыста балалар қылмысы азайғаны 

байқалады. 
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РФ-сы субьектілерінде балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік қорғау 

жүйесі әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінде келесі құрылымдарға ие: 

1.Қалалық, аудандық міндетті минимумға кіреді: 

а) Әлеуметтік қызмет орталығы (бөлімдері: үйге шақырылатын әлеуметтік 

көмек, күндізгі, уақытша келу, шұғыл әлеуметтік көмек); 

б) отбасы мен балаларға әлеуметтік көмек көрсететін орталық; 

в) кәмелетке жасы толмағандарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығы; 

г) әлеуметтік қонақ үй; 

д) балалар мен жасөспірімдерге арналған әлеуметтік пана. 

2.Қалалар мен аудандардағы қосымша желі. Оған кіреді: 

а) педагогика психлогиялық көмек орталығы; 

б) телефон арқылы жедел психологиялық көмек орталығы; 

в) қайырымдылық үйі; 

г) мүмкіндігі шектеулі жандарды бейімдеу орталығы (оның ішінде балалар 

мен жасөспірімдерге арналған); 

Бүгінгі күні Қазақстанда мамандандырылған ювентальды кеңестер бірнеше 

жерде құрылған (Астана, Алматы, Көкшетау). Қазақстандағы ювентальды әділет 

жобасы тәжірибеде тиімді қолданылуда. Өкінішке орай, бұл тәжірибе 

девианттық мінез-құлықтағы балаларға тиімді көмек жүйесін жасауға аздық 

етеді. Бұл жерде назар заңды бұзған балалар мен жасөспірімдерге аударылады. 

Егер тиімді жүйеге ие блсақ және ДМҚ-тың алдын алсақ, көп жағдайда құқық 

бұзуды болдырмауға болады деп айта аламыз. Мұндай жүйеде басты рөлді 

атқаратын – әлеуметтік қызметкерлер мен психологтар. Әлеуметтендірудегі 

жетістікке жетудің басты негізгі пункті болып құқық қорғау органдарымен 

әріптестік қатынас және оқыту мен тәрбие беру органдарымен байланыс болып 

табылады. Негізгі жұмыс бағыты ДМҚ-тың алдын алу және түзету жұмыстарын 

жүргізуден көрінеді, яғни тбасымен бірге жүргізіледі. Бұл жерде атап өту керек 

Қазақстанда сындай жүйеге сапалы құқықтық база жасалуда. 

Сонымен, казіргі шет елдік тәжірибедегі девианттық мінез құлықпен жұмыс 

істеудің бағыттары Қазақстандағы осындай проблемаларға өзінің әсерін 

байқатады. Тәуелсіз Қазақстанның өсіп келе жатқан ұрпақтарын тәрбиелеу мен 

оларға білім берудегі маңызды бағыт – балалар және жасөспірімдермен 

жүргізілетін психологиялық және педагогикалық жұмыс. Жасөспірімдердің 

қылмыстық істерінің өршуі, әлеуметтік жетімдік пен жасөспірімдердің назардан 

тыс қалуының етек алуы барлық азаматтық институттарға бірнеше міндеттер 

жүктейді: кәмелетке жетпеген азаматтардың құқықтық әлеуметтенуі мен 

мемлекетімізде болып жатқан өзгерістерге бейімделуін жетілдіру мақсатында 

кешендік және кәсіби шаралар даярлау, шет елдердегі озық тәжірибені қолдана 

білу. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 

 

Жаңа инновациялық технологияларды пайдалану – заман талабы. Қазіргі 

жаңа талаптар оқушыға емес, қазіргі заман мұғаліміне қойылады, мұғалімдер тек 

«сабақ беруші» ғана емес, баланың оқу ортасын құра арлатын адам болуы керек. 

Педагогикалық технологияларды іске асыру үшін қалыпты емес жағдайда 

жұмыс істей алатын, технологиялық ұйымдастырылған білім беру процесін 

түсінетін, жаңа рөлді қабылдай алатын педагог болуы қажет. Ол үшін ол 

жаңашылдыққа дайын болуы керек. 

Оқу процесінің тиімділігін арттырудың бірден-бір жолы- заманауи 

педагогикалық технологияларды қолдану. Жаңа заман мұғалімдерінің білім 

мазмұнына өзгеріс енгізе алатын, оқыту мен тәрбиеге жаңа әдістер мен 

технологияларды енгізе алатын зор шығармашылық әлеуеті бар. 

Сабақ мақсатына жету үшін оқушылардың уәж дағдыларын дамытуға 

жағдай жасау керек. Бұны іске асыру үшін: 

 сабақта түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану; 

 әр оқушының сабақ процесіне белсене қатысуына жағдай жасау; 

 оқытуда саралап және даралап оқытуды қолдану; 

 бейімделушілікқабілеттерін, құрдастарымен және жеке жұмыс жасай алу 

қабілеттерін дамыту керек. 

Оқушылардың өздері оқуға қатысқанда ғана оқу қызықты әрі тамаша болып 

шығады: жобалау, құрастыру, зерттеу, ашу, осы сөздің шынайы мағынасында 

жаңалық ашу болып табылады. Мұның бәрі тек заманауи педагогикалық 

технологиялар негізінде өз бетімен білім алу жағдайында ғана жүзеге асады. 

Қазіргі заманда оқушылардың белсенді танымдық және шығармашылық 

қызметі сұранысқа ие болу керек. Оқушылардың танымдық және 

шығармашылық белсенділігін дамытуда екі альтернативтік мәселені шешіп алу 

керек: 

1) «Ұйқыдағы» оқушыларды ояту керек, яғни ортақ мақсатқа жету үшін 

белсенділігі жоғары оқушылардың арқасында белсенділігі төмен оқушыларды 

оқу процесіне тарту керек. 

2) Заманауи қоғамның шынайы проблемаларын шешуге тарту арқылы 

дарынды оқушылардың әлеуетін барынша ашу керек. 

Менің бүгінгі тоқталғым келіп отырған тақырыбым - сабақта критериалды 

бағалаудың тиімділігі. 

Критериалды бағалау- бұл оқушылардың білім мазмұны мен мақсаттарына 

сай, оқу- танымдық құзіреттілігін қалыптастыруда нақты анықталған, ұжыммен 

қалыптастырылған, алдын-ала оқушылардың барлығына белгілі білім 

жетістіктерін бағалауға негізделген үдеріс. 
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Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: Мектепте оқыту сапасын 

жоғарлату. 

Мектеп оқушылардың білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру 

Критериалды бағалаудың міндеттері:  

 сабақтың әр бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға;  

 бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті;  

 жеке оқушының даму жетістігін бақылауға; 

 оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын 

айқындауға; 

 әртүрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының әділдігіне көзін 

жеткізуге; 

 оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға;  

 сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және 

ата-ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге. 

Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі:  

 алдын ала ұсынылған бағалау шкаласы;  

 анық, айқындылығы;  

 бағаның әділдігі;  

 өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі.  

Критериалды бағалау жүйесінің мүмкіндіктері:  

 оқу үрдісінің әрбір кезеңінде оқушының дайындық деңгейін анықтау; 

 оқу бағдарламасына сәйкес оқытудың мақсаты мен нәтижелерінің 

жетістіктерін оқушылардың өздерінің талдауы;  

 әрбір оқушының жеке даму траекториясын бақылау; 

 оқу бағдарламасын меңгерудегі олқылықтарды жою үшін оқушыларды 

ынталандыру;  

 оқу бағдарламасының тиімділігін бақылау;  

 оқу үрдісін ұйымдастырудың және оқу материалын меңгерудің 

ерекшеліктерін анықтау үшін мұғалім, оқушы және ата-ана арасында кері 

байланысты қамтамасыз ету.  

Критериалды бағалау артықшылықтары:  

 оқушының жеке басы емес, тек қана жұмысы бағаланады; 

 оқушының жұмысын бағалау алдын-ала ұсынылған критерийлерге 

негізделеді 

 бағалау алгоритмі оқушыларға алдын-ала белгілі; 

 оқушы нақты не мақсатта жұмыс істеп отырғанын біледі; 

 оқушыға өзінің білімділік деңгейі анық көрініп тұрады; 

 критерий арқылы бағалау мұғалімнің оқушы деңгейін анық біліп 

отыруына мүмкіндік береді; 

 білім берудің сапасы артады. 

Критериалды бағалау: Мұғалімдерге:  

 сапалы нәтиже алуды қамтамасыз ететін критерийлерді құрастыруға;  

 өз жұмысын талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға;  
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 оқу үрдісінің сапасын жақсартуға;  

 әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқушы үшін 

оқытудың жеке траекториясын алуға;  

 бағалаудың әр түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға. 

Оқушыларға:  

 нәтижені талдау үшін бағалау критерийлерін білу және түсінуге;  

 рефлексияға қатысу, яғни өзін және өз достарын бағалауға;  

 нақты есептерді шешуде білімдерін қолдану, өз ойларын еркін жеткізе 

білуі, сын тұрғысынан ойлай білуге.  

Ата-аналарға:  

 баласының білім деңгейлерін бақылай алуға;  

 баласының оқу үрдісін бақылай алуға;  

 баласына оқу үрдісі кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.  

Критериалды бағалау бүгінгі білім беру жүйесінде зор маңызға ие. Өйткені 

қазір оқушылардың білімділігі ғана басты рөлде емес, басты рөлде оқушының 

құзіреттілігін, оның жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту, қоршаған ортамен дұрыс 

қарым-қатынасу, өзін-өзі дамыту, өзіндік білімін көтеру сияқты мақсаттар 

қойылған. Критериалды бағалау бұл мақсаттар мен міндеттердің барлық 

талаптарына сай орайластырылған. 

Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі: 

 заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі 

дамыған, логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке тұлғаны 

қалыптастырады; 

 жеке жұмыстар жүргізу арқылы білім дәрежесін, ой-өрісін әрі қарай 

дамытады; 

 оқушылардың білім сапасын арттырады; 

 оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға 

мүмкіндік беретін бірден-бір бағалау жолы; 

 тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізетін, 

шығармашыл бағалау жүйесі. 

Қорытынды  

Критериалдық бағалау жүйесін қолдану арқылы біз:  

 оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттау;  

 тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізу;  

 білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез-келген 

кезеңде анықтау;  

 әртүрлі жұмыстардан алған бағаларды дифференциалдауға болады (Өздік 

жұмысы, күнделікті баға, үй жұмысы т.б);  

 құрылымдық бағалау мен нақтылы бағалаулар арқылы оқушының еңбегін 

анықтау;  

Қазіргі заманда дамытудың нақты, бағытты, жүйеленген әдістемелері 

жасалып, психологиялық қолайлы жағдайлар тудырып отырса, кез келген 

ерекше қабілетті оқушы дарынды оқушыға айнала алады. Ал дарынды ұрпақ – 
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елдің ертеңі екенін, оқушы жастан белсенді азаматтық позициясымен 

ерекшеленетін бала қоғамымыздың ертеңгі интеллектуалдық потенциалы, 

зияткерлік тобы екенін үнемі есімізден шығармайық. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ, ДАРЫНЫНА 

БАЙЛАНЫСТЫ ІРІКТЕУ ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Дене шынықтыру сабағы өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие 

беру сапасының бір тармағы болып табылды және оқушылардың жан-жақты 

дамуына, күшті де, қуатты болып өсуіне, өмірге, еңбекке және Отанды қорғауға 

даярлауға қызымет етеді. Жалпы білім беретін мектептегі дене шынықтыру 

сабағының міндеті оқушылардың денсаулығын нығайту, табиғи күш-қуатын 

арттыру, дене мүшелерінің қимыл-қозғалысы, қабілеті мен мүмкіндіктерін және 

сол мүмкіндіктерді білу және сол мүмкіндіктерге орай өз бетінше қимыл-

қозғалыс жаттығуларын орындап, өзін-өзі үнемі дұрыс ұстап, көңілді де сергек 

жүруге баулу. 

Мектептегі дене шынықтыру салауатты өмір салтына бейімделуіне бірден-

бір үлесін қосатын пән болып табылады. Бұл бағыт-өскелең ұрпақтың 

нашақорлыққа, маскүнемдікке, шылым шегуге әуестенбеуі үшін оларды өмір 

мен өлім арасындағы проблемаларға әкелмеуі үшін жасақталған. Дене 

шынықтыру сабағындағы әртүрлі ойындар оқушыларды тек татулықпен бірлікке 

ғана шақырып қана қоймай, сана сезімін, өмірдегі әртүрлі жағдайлардан оңай 

шығып кетуіне көмектеседі. Ал, егер оқушы жеке бір спорттың түрімен 

айналысса, ол өзінің ішкі жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқын дұрыстап, жасаған 

қабілеттерін сараптап, оны қайталамауға үйренеді. 

Дене шынықтыру және спортпен айналысу оқушыны адал, ар намысы 

жоғары ішкі де, сыртқы жан дүниесі бай болуына әсер етеді. Олар отансүйгіш ел 

үшін қандай жағдайда да өзіне-өзі берік болады. Тек қана спорт алаңдарында 

ғана емес, өмірде де өз күштерінің жемісін көретін болады. Мұндай қасиеттер 

қазіргі егемен Қазақстанның жас ұрпақтарына өте қажет. Ерте жастан дене 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cpm.kz%2F
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шынықтырумен айналысу адамның дүниесіне ғана емес, оның сана сезіміне, ішкі 

жан дүниесіне қатты әсер етеді. Қазіргі кезде мектептегі дене шынықтыру пәніне 

мемлекет тарапынан, қоғамдық және жеке адамдар тарапынан көп қолдау қажет. 

Мектептегі дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдері - тәрбиеші, жаттықтырушы 

және тәлімгерлік қызметтерді қатар атқаратындығы белгілі. Мұғалімнің кез-

келген мәселені шешу қабілеті, мектептегі дене шынықтыру мен сауықтыру 

жұмыстарын сабақ барысында және сабақтан тыс уақытта ұйымдастыра алу 

шеберлігі, оқушылардың денсаулығын нығайту міндеттерінің орындалуы осы 

тұстан көрініс табады, осы тұрғыдан алып қарағанда дене шынықтыру сабағы 

барлық уақытта мектептегі дене тәрбиесі және тәрбие жүйесіндегі басты пән 

болып қала береді. Сабақ мазмұнының дұрыс ұйымдастырылуы, мектеп 

оқушыларының спортқа бейімділігі мен дайындығын, оқушылардың сабаққа 

қызығушылығын жоғары дәрежеде қалыптастырып дамытудың озық, үлгілі 

тұстары қарастырылуға тиіс. 

Балалардың дене дамуы кезінде екі реткі тез өсу сатысы болады. Бірінші 

реткісі – баланың ана құрсағындағы мезгілі. Екіншісі – 10-12 жастарда болады. 

Ұл-қыздардың жастық шақ мезгіліндегі дене дамуы барысында бой биіктігі мен 

дене салмақтарында екі реткі айқасу құбылысы болады. 10 жастан бұрынғы 

ұлдар мен қыздардың бой биіктігі мен дене салмағының жыныстық 

айырмашылығы тым аз болады. Ұлдар қыздардан сәл биігірек болады. 10 жастан 

кейін қыздардың өсуі ұлдардан асып кетіп, бірінші реткі айқасуды 

қалыптастырады. Бұл қыздардың жастық шақ мезгіліндегі тез өсіп-жетілу 

сатысының ұлдардан ертерек болатындығын түсіндіреді. Ал, екінші реткі айқасу 

14-16 жас кездерінде болады. Бұл кезде ұлдардың дене даму көрсеткіштері 

өзімен құрбылас қыздардан асып, ұлдардың жастық шақ мезгіліндегі өсіп-

жетілуінің тез өсу сатысына өткендігін, ал, қыздардың жетілуінің баяулау 

сатысына өткендігін көрсетеді. Ұлдар мен қыздардың жастары өскен сайын, 

ұлдардың бой биіктігі мен дене салмағының абсольюттық мәні ұқсас жастағы 

қыздардікінен ересек адам болғанға дейін жоғары болады. Кейбір деректерге 

қарағанда, ұлдар мен қыздардың бой биіктігіндегі, дене салмағындағы бірінші 

реткі айқасу 8-11 жас, екінші реткі айқасу 12-16 жас аралықтарында болады деп 

көрсетілген 4, б.151.  

Шетел ғалымдарының зерттеулерінше, балалардың бой биіктігінің өсуінің 

75%-ы тұқым қуалауға, 25%-ы қоректену, дене тәрбиесі және спорт 

жаттығуларымен айналысуға, орта факторларына тәуелде болады екен. Ал, қаңқа 

дамуының 80 %-ы тұқым қуалау, 20 %-ы орта факторына ұшырайды екен. Әке-

шешенің дене формасы балаларының дене формасына аса зор әсер етеді. 

Нәсілдік әсер етуі жағында дене формасы, тұлға, қол-аяқтың салыстырмасында 

тұқым қуалаудың әсері біршама үлкен болады. Ғалымдардың зерттеуіне 

қарағанда, Жапонияның Токио қаласының немесе АҚШ-ның Лос-Анджелос 

қаласында ержеткен Жапония балалары болсын, олардың ұқсас тұрмыс шар-

жағдайында өскен Еворпалық балалардан орташа бой биіктігі жағындағы 

айырмашылығы болмағанымен, Жапония балаларының аяқтарының ұзындығы 
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ұқсас бой биіктігіндегі Еворпалық балалардікінен қысқа болады екен. Міне бұл 

дене дамыуының нәсілдік әсеріне ұшырайтындығын дәлелдейді.5.Б.13-17 

Мектеп жасындағы оқушылардың дене дамуы туралы Уанбаев Е.Қ., 

Уанбаева Ф.Ж. «Дене мәдениеті және спорттың ілімі мен әдістемесі» (2009) атты 

оқу кітабында орыс ғалымдары Ю.П.Лисициннің (1996), Н.Н.Алфимовтың 

(1981,1985), Ю.В.Высочинин және В.И.Шапошникованың (1999) еңбектері ндегі 

баланың бойы, салмағына байланысты дене дамуын бағалау кестелері берілген. 

Сол кітаптағы мәліметтер бойынша балалардың дене дамуы олардың дене қуаты 

көрсеткіштерімен тығыз байланысты. Денелері дұрыс дамыған балалардың 

көбінесе дене қуаты көрсеткіштері де жақсы болады деп көрсетілген. Сондай-ақ, 

Қазақстан мемлекетінің шығыс өңірлерінде мектеп оқушыларына арналған, сол 

жердегі климаттық, әлеуметтік, экономикалық жағдайға сай дене қуаты 

дайындығы сынақ жаттығулары берілген. Ол сынақ жаттығулары: 

1) 6 мин жүгіру. Төзімділік деңгейін анықтау жаттығуы. 

2) 3 х 10м қайталап жүгіру. Жылдамдық және ептілік деңгейін анықтау 

жаттығуы. 

3) Орнынан ұзындыққа секіру. Күш жылдамдығын анықтау жаттығуы. 

4) 30 метрге жүгіру. Жылдамдық деңгейін анықтау жаттығуы. 

5) Нығыздалған допты екі қолмен желкеден лақтыру. Қол, иық деңгейінің 

күшін анықтау жаттығуы. 

Егер сынып оқушыларының 15%, бірнеше дене қуаты қасиеті сынақтарын 

төменгі деңгейде тапсырса дене тәрбиесі сабағының үрдісіне сол қасиеттерді 

дамыту туралы өзгерістер енгізу керек болады. Жоғары деңгейде болса 

сабақтарды оқу, жаттықтыру түрінде өткізіп дене қуаты қасиеттерін ары қарай 

дамыта беру ұсынысы берілген. 

Оқушының жаттығуларды орындаушылық қабілеті, ол дене әзірлігі 

жағынан қаншалықты дайын болуына байланысты. Мұғалім осы бағытта 

оқушылардың бойындағы ізденушілік, белсенділік, жинақылық сияқты 

қасиеттерін дамытуға ұмтылуы тиіс және оқушының дарындылық қасиетін 

ескеріп соған байланысты жұмыс істеуі қажет. 

Дарындылық – белгілі бір әрекет саласында ерекше жетістікке жеткізетін 

адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі. Дарындылықты анықтаудың дайын 

үлгісі, әдіс-тәсілдері жоқ. Дарындылық, жеке қабілеттілікті дамыту, 

интеллектуалдық, шығармашылық мәселесіне педагогтар, психологтар, 

әдіскерлердің көптеген еңбектері арналған. Бүгінгі таңда дарынды балалар 

мәселесін зерттеуге қатысты философиялық, психологиялық, педагогикалық, 

әдістемелік әдебиеттерде маңызды ой-пікірлер жинақталған. Бұл мәселенің түп 

тамыры ғасырлар тереңінде жатыр. 

 Қай уақытта да дарынды тұлғаны дамыту өзекті мәселе болып келеді. Бұл 

тақырыпты зерттеудегі өзекті мәселе: шығармашыл, даралық қасиеті бар 

тұлғаны дамыту. Тума және жүре қалыптасатын дарындардың қабілетін ашу. 

Лидерлік, тұлғалық, даралық қабілеті бар оқушылардың шығармашылық 

потенциалының кең ашылуына жағдай жасау. «Бұлақтың дер кезінде көзін ашу». 
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Дарынды оқушылармен жұмысты жүйелі ұйымдастыруды жолға қою 

мақсатында негіздемелер жасау. 

Оқушының дарындылығын, спорттық көрсеткіштерін ескеріп, нақтылы 

спорт түріне іріктеуді - спорттық іріктеу дейміз.  

Спорттағы іріктеу бірінші және екінші іріктеу кезеніне бөлінеді. Бірінші 

кезеңі келешек спортшымен танысу, оны жан-жақты зерттеу. Ол мынандай әр 

түрлі іріктеу түрлерінен тұрады: 

- Қозғалыс қасиеттерін әр түрлі сынақтар арқылы бағалау; 

- Дене құрлыс ерекшеліктерін көру, бағалау; 

- Психо-физиологиялық тексерулер; 

- Ата-аналармен танысу. 

Екінші іріктеу кезеңінде жас спортшының қабілеттілігі және бастапқы 

мамандану кезіндегі кемшіліктері анықталады. Іріктеу кезінде баланың 

морфологиялық ерекшеліктеріне назар аударған жөн. 

Қазіргі таңда жаттықтырушылар іріктеу мен бағдарлау кезінде көптеген, әр 

түрлі амалдар қолданады. Оларға мысал ретінде алатын болсақ: 

1. Жарыс. Бұл амал ресми және әр түрлі бәсеке түрінде өткізіледі. 

2. Жаттықтыру. Спортшының қабілеттілігін жаттықтыру сабақтары кезінде 

бағалау. 

3. Бақылау сынақтары. Жаттықтыру кезінде қолданылатын негізгі жаттығу 

түрлерінен сынақтар алу. 

4. Адам ағзасын зерттеу. Баланың қабілеттілігін әр түрлі апараттар арқылы 

тексеру. 

Балаларды спортқа іріктеу спорт түріне байланысты әр түрлі жас кездерінде 

белгіленеді. Жасына байланысты икемділікке, күшке арналған жаттығуларына, 

жылдамдыққа, төзімділікке тәрбиеленеді. Яғни бастауыш сыныптан бастап 

балалардың қай спортқа бейім екені аңғарыла бастайды. 6, б.213-216 

Спорттық іріктеуде қарастылатын тағы бір жайт – тұқым қуалаушылық. 

Ата-ананың гинетикалық көрсеткіштерін зерттеп, соған байланысты баланың 

болашақта дене қалпы қандай болуын есептеу. Өскемен қаласының №1 қазақ 

орта мектебінің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдерінен сұқпат ала отырып, өмірлік 

тәжирибелерінен көргендей оқушылардың көпшілігі ата-аналарының спортқа 

бейімділігіне байланысты. Мысалға оқушы ата-анасы волейбол ойнаса, немесе 

футбол ойынына қызығушылық танытса балада сол спорт түріне көңілін бөледі.  

Қорытындылай келе, дене бітімінің дамуының көрсеткіштері, балалар 

организміне қоршаған ортаның тигізетін әсерінің деңгейін анықтаумен бірге, 

салауаттандыру шараларының тиімділігі туралы пікір айтуға да мүмкіндік 

береді. Жеке баланың, немесе ұжымның дене бітімінің даму дәрежесі, бағалы 

гигиеналық көрсеткіш болғандықтан, балалар мен жасөспірімдердің 

морфологиясы ішкі факторлардың да, сыртықы факторлардың да әсерін 

көрсетеді. Сондықтан да, және қолданылып жүрген тәсілдердің 

қарапайымдылығы мен арзандығына байланысты, балалар мен жасөспірімдерге 

дүниеге келген күннен бастап, жыныстық ер жету кезеңіне дейін 

антропометриялық байқауларды міндетті түрде жүргізу керек. Сондықтан, дене 
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бітімінің дамуын бағалағанда бой ұзындығын, дене салмағын және кеуде 

шеңберін міндетті түрде зерттеу керек. Арнаулы, терең жүргізілетін 

зерттеулерде дененің әртүрлі бөліктерінің ұзындық диаметрі, сан, иық, 

жіліншіктерінің шеңбері т.б. қосымша өлшенеді. Ұжымның дене бітімінің 

дамуын, жеке жас мөлшері топтарының негізгі антропометриялық белгілерінің 

және олардың өзгерістерінің орташа арифметикалық өлшемдерін есептеп 

шығару арқылы бағалайды. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Патриотическое воспитание молодежи - это часть государственной 

молодежной политики страны. Быть патриотом своей страны - всегда большая 

честь для любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. Но 

патриотами не рождаются, ими становятся. Причем патриотическое воспитание 

в уверенно развивающемся государстве не следует оценивать только как 

творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь, будущее страны, борьба 

против таких негативных явлений, как вынужденная миграция, рост 

преступности, наркомании, алкоголизма и экстремистских настроений. 

Казахстан государство с полиэтничной и поликонфессиональной 

общественной структурой стремится к созданию единой идеологии, основанной 

на патриотизме, любви к своей земле. Это достаточно сложная задача, 

требующая последовательности, целостности и сохранения единства и 

общественного согласия. Формированию и укреплению патриотизма подчинена 

Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики 

Казахстан на 20062008 годы, цель которой формирование у граждан высокого 
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патриотического сознания, чувства гордости за свою страну, воспитание 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины посредством целенаправленного развития системы 

патриотического воспитания. Основным приоритетом национальной 

идеологии Казахстана, на наш взгляд, является способствование 

государственной власти проводить политику реализации основной 

стратегической конституционной задачи - «утверждать себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, 

высшими ценностями которого является человек, его жизнь права и 

свободы» /1/. 

Кроме того, задача патриотического воспитания молодежи заключается в 

том, чтобы показать подрастающему поколению смысл, содержание и цели 

действующих в Казахстане религиозных объединений. Необходимо создание 

новой системы воспитания казахстанского патриотизма. Пропаганда 

национальной идеологии, воспитания казахстанцев при помощи 

стимулирования развития национальных культур, языков, обычаев и традиции, 

воспитания национального патриотизма на примере исторического сознания 

казахского и других этносов, проживающих на территории Казахстана. Такая 

идеология будет способствовать решению проблем укрепления политической 

независимости Казахстана, этнополитической и этнокультурной общности 

казахстанцев, нравственного, физического и экологического оздоровления 

населения. Она активно выступает против шовинизма, сепаратизма, 

национализма, проявлений трайбализма и национальной замкнутости. Важно, 

чтобы государственная идеология выступила в качестве оздоровляющей 

духовной силы во всех сферах жизни казахстанского общества. 

Следует также отметить, что стержнем новой идеологии Казахстана 

выступает духовное и историческое наследие казахского этноса. Она 

обогащается путем использования гуманистического, нравственного потенциала 

всего полиэтнического народа Казахстана. Насколько мы сегодня заложим 

основные принципы любви к нашей Родине - суверенному Казахстану, 

настолько завтра, будущее поколения воплотят в реальность наши мечты и 

надежды. К.Бурханов отметил, что «Каждый гражданин благодаря 

самосознанию может способствовать реализации государственной 

идеологии, которая необходима обществу. Но необходимо отметить, что 

существует проблема формирования государственного самосознания как у 

подрастающего поколения» /2/. 

Действительно, ведь высочайший патриотизм заключен в страстном 

беспредельном желании блага своей родине. Любовь к своей родине, к своему 

народу должны соединиться у молодого поколения с чувством глубокого 

уважения к другим народам. «В советское время в Казахстане, как и в других 

союзных республиках, на протяжении многих десятилетий не существовало 

иной идеологии, кроме коммунистической, которая была влиятельна и 

представлена соответствующими институтами. В результате перестроечных 

процессов и распада социалистической системы был разрушен 
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формировавшийся десятилетиями образ мира, следствием чего стала массовая 

дезориентация, утрата идентификации как на индивидуальном и групповом 

уровнях, так и на уровне всего казахстанского общества в целом. Крах 

коммунистической идеологии привел к переосмыслению роли и места 

идеологии, а также степени ее участия в политических процессах. Руководство 

страны совместно с научной общественностью на начальных этапах 

независимости пытались сформулировать основные принципы 

общегосударственной идеи, которые должны были служить для 

предотвращения духовного кризиса и стать важным механизмом 

сознательного переустройства общества. В противном случае идейный и 

ценностный вакуумы могли бы усугубить системный кризис и затруднить 

переход к восходящей фазе развития» /3/. 

Министр образования и науки Б.Жумагулов отметил, что «Наша задача - 

дать поколению, устремленному в будущее, позитивные жизненные ориентиры, 

научить его гордиться своей страной» /4/. Ведь на самом деле казахстанский 

патриотизм - это веское основание гордиться своей Родиной, которая одной из 

первых на постсоветском пространстве вырвалась вперед и строит новое 

государство, удивляя своими амбициозными, масштабными преобразованиями 

не только зарубежных политиков, лидеров государств, но и своих 

соотечественников. В менталитете казахов много позитивных моментов, 

которые очень пригодились бы в формировании нравственного поведения 

современной казахской молодежи. Активный призыв к формированию 

общеказахстанского патриотизма в начале переходного периода в Казахстане 

послужил своего рода общенациональной идеологией. Думается, что есть 

серьезные основания для дальнейшего распространения и развития этой идеи в 

нашем обществе. 

Б.Абдыгалиев считает, что «В основе казахстанского патриотизма 

должны лежать, по мнению казахстанских исследователей, казахский 

патриотизм, который может формироваться на основе уважения к 

государству, почтения к истории, традиции, культуре и языку самого 

казахского этноса» /5/. 

Как было отмечено выше, в 2006 году Указом Президента Н.А. Назарбаева 

был утвержден проект Государственной программы по патриотическому 

воспитанию граждан РК на 2006-2008 годы /6/. В данной Программе 

казахстанский патриотизм определяется как осознанная ответственность 

каждого гражданина за судьбу, безопасность, будущее своей Родины. Строить 

здоровое общество и сильное государство может только человек, воспитанный в 

духе патриотизма. Это должна быть уникальная личность, готовая внести свой 

вклад в построение правового государства и гражданского общества. Сам термин 

«патриотизм» (от греческого Pathis - отечество) означает нравственный и 

политический принцип, внутренне присущий гражданину. Воспитание 

патриотизма должно быть основано на героической истории нашего народа, 

которая способствует не только нравственному развитию личности, но и 

формированию гражданственности. Возрождая традиции и достижения 
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предшествующих поколений, мы создаем условия для поступательного 

движения в будущее, и в этом велика роль образования, как фактора 

обеспечения мира и стабильности путем воспитания в духе толерантности 

и согласия. 
У Н.Бердяева есть замечательные рассуждения о том, что «...в патриотизме 

есть что-то более первичное и более связанное с духовными основами жизни, 

чем в политике. В чувстве национальном есть что-то более интимное и более 

глубокое, чем в государственном сознании. Тот, кто борется за родину, борется 

не за свои интересы и не за чужие интересы, а за ценность, стоящую выше 

всякого блага людского» /7/. 

Конечно же, в процессе воспитания патриотизма важнейшую роль играет 

государственная идеология. Если государство устранится от этой проблемы, то 

будет полная анархия, как в начале 90-х, причем вакуум быстро заполнит 

чуждая, а порой и просто враждебная нам «шкала ценностей». Как отметил 

ГаниКасымов «Патриотизм - общественный взгляд на роль гражданина в 

собственной стране. Казахстанский патриот - образ, который создает 

государство, становясь рабом своих граждан. Это система мировоззрения 

каждой личности, растущей в атмосфере подлинной свободы. Если все эти три 

показателя в совокупности находятся в системе координат Казахстана, это и есть 

настоящий патриотизм, при котором человек не предаст интересы родины, а 

государство будет защищать каждого индивида до последней возможности. Все 

это может быть реальным в Казахстане, если будет политическая воля. Но 

проблема в том, что о патриотизме в первые годы независимости в нашей 

стране не задумывались, потому что у людей были другие цели - хорошо 

жить. Тогда государство не знало, кому оно служит, а граждане не знали, 

для чего живут» /8/. 

Сегодня проблема с патриотизмом существует. Причем в кризисном 

состоянии находится не только чувство любви к Родине, но и многие другие 

фундаментальные ценности: почитание старших, скромность, порядочность и 

др. Современным миром правят эгоизм, прагматизм и культ материального 

превосходства, множатся самоуничижение, равнодушие, одиночество. 

Материальный фактор, возможность уехать за рубеж в поисках лучшей жизни 

иногда пересиливает привязанность к своей стране. Но говорит ли это об 

антипатриотизме? Как найти тонкую грань между духовным и материальным? 

Любому человеку нужно понять одну вещь. Патриотизм - это понимание 

собственного участия, который подтверждается ежедневной работой на благо 

своего отечества. Нашей стране повезло, мы определили свой путь и теперь все 

вместе создаем идеологию. При этом нужно брать все лучшее из советского 

опыта и сделать акцент на нашей истории, культуре. Настоящий патриот никогда 

не станет недоброжелателем своей страны. Патриот тот, кто делает все для своей 

страны и исходит из интересов своей страны. Не может быть сильным ни 

государство, ни общество, если народ не объединен чувством любви и 

преданности своему отечеству. В этом смысле патриотизм должен стать 

приоритетом в воспитании чувства гражданственности молодого 
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поколения страны. Сейчас перед нами, перед государственной властью, 

стоит задача создать систему воспитания молодежи, базирующуюся на 

патриотизме, моральных и нравственных цельностях, правовой культуре 

человека. Для современного казахстанского общества важно, чтобы 

каждый человек не только помнил свою историю, гордился своей страной и 

понимал, что от успеха страны зависит счастье каждого, но при этом не 

оставался безучастным к событиям, происходящим в государстве. 

Благодаря проведению эффективной патриотической политики 

сегодня в Казахстане достигнуто устойчивое общественное согласие. 

Граждане страны единодушны по отношению к безусловной необходимости 

патриотизма, который наблюдается в каждодневной жизни. Из истории 

развития государств известно, что если вести неправильную патриотическую 

политику, то можно нажить беды. Об этом знают многие лидеры государств. 

Сегодня в Казахстане царят мир и согласие, и это как заслуга властей, так и всех 

народов, которые живут в нашей стране. Благодаря такой взвешенной политике 

Казахстану удалось избежать сложного периода развития многих молодых 

государств, где понятие «патриотизм» было девальвировано либо искажено, а в 

нашей стране воспитание гражданственности и патриотизма является 

целеполагающим предметом. «Наша важнейшая идеологическая задача - 

воспитание казахстанского патриотизма, формирование ясного 

самоопределения каждого гражданина», - отмечает Президент Казахстана. При 

этом основная линия патриотической политики, проводимой Главой 

государства, заключается в том, чтобы поставить во главу угла приоритет 

политической общности всех казахстанцев, приоритет согражданства над 

другими формами идентичности. Не случайно в своей работе «Идейная 

консолидация общества как условие прогресса Казахстана» Нурсултан 

Назарбаев подчеркивает, что формирование «подлинного патриотизма, 

настоящей гражданственности предполагает четкое политическое 

самоопределение личности, осознанный выбор своей Родины» /9/. В одном из 

своих посланий народу страны Глава государства назвал патриотизм одним из 

важнейших факторов построения нового Казахстана. В сентябре 2009 года 

Н.Назарбаев призвал активизировать идеологическую работу и патриотическое 

воспитание, выступая на заседании Совета по развитию науки. В феврале 2011 

года на съезде народно-демократической партии «НурОтан» Н.Назарбаев 

констатировал, что достижения Казахстана повысили уровень патриотизма 

и объединили всех казахстанцев. Казахстанский патриотизм, несомненно, 

имеет гражданский характер и, признавая существующие различия в 

политических взглядах и убеждениях, предполагает уважение к 

сложившимся за годы независимости в Казахстане политическим 

институтам и традициям. 
Необходимо отметить, что наша республика обладает всей необходимой 

совокупностью ярких особенностей и общепризнанных достижений, которые 

способны стать основой для осознания им себя как успешного и перспективного 

суверенного государства - признанного и уважаемого члена международного 
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сообщества. Значимыми элементами казахстанского патриотизма, безусловно, 

должны стать традиционные символы и ценности национальной культуры, 

формирующие национальное самосознание и идентичность 

многонационального народа и нашедшие свое выражение в таких значимых 

национальных брендах, как флаг, герб и гимн Казахстана. 

Кроме того, большое значение для формирования национальной 

идентичности имеет способность казахской культуры воспроизводить свое 

уникальное национальное содержание, оставаясь открытой для восприятия 

культурного опыта других народов. А.Хажалиев, председатель чечено-

ингушского культурного центра в этой связи отметил, что «молодежь 

должна знать историю того народа, где живет. Изучала историю прошлого, 

будем говорить, в частности, Казахстана, казахского народа, этим мы поднимем 

патриотизм, поможем понять, что наше прошлое было богатым, а народ 

самоотверженным» /10/. Важной составной частью казахстанского патриотизма 

являются его открытость миру, уникальный синтез восточной и европейской 

культур, особая культура диалога. Казахстан - это пространство встречи степной 

и оседлой культур, тюркского и славянского миров, создавших неповторимый 

цивилизационный сплав, что особенно актуально в ситуации многочисленных 

современных противостояний. 

Весомой составляющей политического образа Казахстана, безусловно, 

является модель национального согласия, модель многокультурного и 

многонационального общества, основанного на принципах толерантности и 

«единства во многообразии». Справедливо отметила Ж.Кусмангалиева о том, что 

«Мы должны формировать нашу нацию казахстанскую не отказываясь от 

национального. А именно, вбирая к национальному дополнительные еще 

элементы. И это общее сплочение способствует тому, что у нас будет 

действительно настоящая казахстанская нация» /11/. 

Национальное единство в соответствии с современным толкованием 

этого понятия предполагает создание консолидированного сообщества 

сплоченных этнических, религиозных и других социокультурных групп. В 

результате оно обеспечивает безопасность внутри страны, а основой единства 

является общая история, из которой нужно уметь извлечь необходимые уроки. 

Очевидно, что необходимо активнее распространять мировую известность 

казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений. В 

этой связи особое значение приобретает укрепление общенациональных 

ценностных ориентиров, сплачивающих современное казахстанское общество, - 

таких, как толерантность, единство, взаимопомощь, благотворительность и др. 

Важным основанием для формирования патриотического сознания 

казахстанской молодежи являются и экономические успехи Казахстана, 

ускоренный экономический и социальный прогресс, а так-же сама модель 

экономических реформ, позволяющая решать задачи национального 

развития и являющаяся привлекательной для других государств. Создание 

несырьевой экономики и развитие инновационно-индустриального сектора - 

перспективное для имиджа Казахстана начинание, заявленное в президентской 
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программе «Стратегия-2030» и подтвержденное в ряде других программных 

документов. В свою очередь, осуществляемая сегодня в стране модернизация 

систем образования и профессиональной подготовки, ее активная интеграция в 

Болонский процесс эффективно работают на формирование для Казахстана 

имиджа будущего. 

Важной составляющей казахстанского патриотизма становится и 

геополитический образ Казахстана, подчеркивающий его значение как 

влиятельной евразийской державы, как страны, выполняющей значимые 

консолидирующие и стабилизирующие функции в Центральноазиатском 

регионе и в Передней Азии, что подкрепляется членством в таких 

влиятельных организациях, как ОДКБ и ШОС. Безусловно, благоприятное 

воздействие на формирование перспективного образа будущего в сознании 

граждан Казахстана является заявленная руководством страны программа «Путь 

в Европу», где в качестве стратегического приоритета заявлена интеграция 

страны в общеевропейские экономическое, правовое и социально-культурное 

пространства, что подчеркивает выбор европейского «вектора развития». 

Следует также признать, что с момента обретения независимости в Казахстане 

были созданы все атрибуты суверенного государства, все необходимые 

правовые и политические условия для развития институтов гражданского 

общества политических партий, неправительственных организаций, 

независимых СМИ. 

Многие из перечисленных аспектов нашли свое отражение в активных 

усилиях Казахстана по выстраиванию собственного имиджа, укрепляющего в 

сознании граждан чувство гордости за свою страну. По мнению Б.Майлыбаева 

«В нашей стране идея патриотизма складывается из логики национальной 

истории и культуры, опирается на государственные символы, идеи 

независимости и суверенного развития, социальной справедливости, народного 

благополучия. Поэтому национальная гордость, национальный дух, 

национальное достоинство воплощаются в идее патриотизма. Высокий уровень 

патриотизма - залог высокой конкурентоспособности нации. Поэтому 

государственная политика в этой сфере имеет ряд важных направлений. Во-

первых, это сфера образования - как фундаментальная основа воспитания 

подрастающего поколения. Во-вторых, это сфера культуры, которая касается 

прежде всего преемственности поколений. В-третьих, это сфера 

межнационального согласия. Казахстан - единая Родина всех казахстанцев. Долг 

каждого гражданина - способствовать миру и согласию в нашем общем доме. В-

четвертых, это сфера межконфессионального согласия и открытого 

либерального общества. В-пятых, это сфера информационного пространства. С 

развитием информационных технологий последний аспект становится особенно 

актуальным» /12/. 

Таким образом, казахстанский патриотизм, отражающий достижения 

молодого, независимого и успешно состоявшегося государства во всех 

сферах его деятельности, имеет все необходимые предпосылки, для того 

чтобы состояться в качестве самостоятельного и глубокого политического 
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явления. В его создании призваны участвовать все казахстанское общество, 

заинтересованное в дальнейшем процветании и благополучии своей 

страны. 
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ЯКУПОВА Д.Б. 

ЗКГУ имени М. Утемисова, г. Уральск, Казахстан 

 

МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

С развитием межкультурного сотрудничества и средств массовой 

информации возросло значение практического владения иностранным языком, 

возросли международные требования к уровню владения иностранным языком. 

Повышаются требования к качеству образования, подготовки и переподготовки 

кадров, образовательных программ, материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды. Повышаются также требования к 

качеству подготовки учащихся, абитуриентов, студентов, чтобы выпускники 

наших вузов были конкурентноспособными. В Послании Президента 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в 

новом мире» говорится, что «главным критерием успеха образовательной 

реформы является достижение такого уровня, когда любой гражданин нашей 

страны, получив соответствующее образование и квалификацию, сможет стать 
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востребованным специалистом в любой стране мира». Это, в свою очередь, 

включает качество профессорско-педагогического состава, качество содержания 

учебного процесса, качество образовательных технологий. 

Изучение иностранного языка дает возможность изучаемому овладеть 

новыми средствами восприятия и выражения мыслей о предметах, явлениях, их 

связях и отношениях. 

Всем известно, что методическим содержанием современного урока должна 

быть коммуникативность. Обучая иностранному языку, мы учим общаться на 

данном языке. Научить этому можно только в условиях общения, т.е. обучение 

иностранному языку должно быть так организовано, чтобы оно было подобно 

процессу естественной коммуникации, только в этом случае будет возможен 

перенос сформированных навыков и умений в реальные условия. 

В настоящее время в образовательных учреждениях Республики Казахстан 

в качестве второго иностранного языка преподается немецкий язык, чаще всего 

на базе английского языка. Процесс внедрения второго иностранного языка в 

учебные планы является ответом на социальную потребность в 

мультилингвальном образовании как можно большего количества членов 

общества. В связи с этим ощущается значительный интерес к теоретическим 

исследованиям в области обучения нескольким языкам, ocoзнания 

необходимости анализа и обобщения уже накопленного опыта. В средних 

общеобразовательных школах и высших учебных заведениях Республики 

Казахстан казахский язык изучается в качестве государственного языка, а 

русский язык как язык межнационального общения. Таким образом, имеет место 

мультилингвальная тенденция образования, т.е. реализуется культурный проект 

«Триединство языков». Изучая второй иностранный язык, студенты осваивают 

лингвистические явления, при этом чувствуется высокая мотивированность, 

обусловленная интенсивностью и успешностью обучения. Многоязычное 

обучение вызывает лингвистические способности обучающихся: вербальный 

интеллект, языковую рефлексию, аналитические когнитивные способности, 

память, языковую интуицию. Особый акцент ставится на социокультурный 

аспект в изучении иностранного языка, призванный обеспечить возможность 

полноценного межкультурного общения. Популярны идеи интеграционного 

подхода, предполагающие создание концептуальных стратегий, включающих 

иноязычную образовательную область. Социокультурный компонент 

взаимодействующих родного языка, базового иностранного языка и второго 

иностранного языка, считающийся в наше время неотъемлемой частью 

языкового образования, вносит неоценимый вклад в процесс социализации 

личности, ее культурное самоопределение [1]. 

Проблемы многоязычия и, в частности, преподавания второго иностранного 

языка в современных условиях, стали предметом внимания педагогов, 

психологов, методистов, дидактов. Обозначена проблема технологических путей 

формирования и развития мультилингвальной коммуникативной компетенции. 

Затронуты вопросы программного и учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по второму иностранному языку. 
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Учитывая все более массовый характер, который принимает изучение 

вторых иностранных языков, следует сделать вывод о том, что возникла 

насущная потребность включения вопросов мультилингвального образования в 

подготовку будущих преподавателей и создания учебников по второму 

иностранному языку для студентов, обучающихся на казахском отделении. 

Решение образовательных задач зависит от качественного состава 

педагогических кадров и наличия соответствующих требованиям учебных 

программ и пособий. Высшие учебные заведения, в которых готовят 

преподавателей, должны обеспечить условия для формирования 

мультилингвальной и поликультурной компетенции в единстве всех ее 

составляющих. Формирование мультилингвальной компетенции педагога 

должно быть поставлено во главу угла в современных условиях, так как является 

профессионально значимой в деятельности преподавателя иностранного языка. 

И она абсолютно необходима учителю второго иностранного языка. 

Метаязыковая компетенция студентов должна быть профессионально 

ориентированной, что означает наличие педагогических, методических, 

дидактических, психологических и других необходимых знаний, умений и 

навыков. Таким образом, все элементы иноязычной, психолого-педагогической 

и дидактико-методической подготовки студента взаимосвязаны и представляют 

собой целостную, интегрированную систему. Она должна обеспечить 

целенаправленную подготовку на основе изучения как теоретических, так и 

практических дисциплин. Коммуникативные цели обучения выступают, как и 

при обучении основного иностранного языка, в качестве системообразующих.  
Речь идет о необходимости создания базового курса обучения немецкому 

языку как второму иностранному языку, который мог бы обеспечить 
обучающимся как минимум элементарной коммуникативной компетенции на 
втором иностранном языке. А это означает развитие: 

- умений устно и письменно объясниться с носителями языка в 
ограниченном числе стандартных ситуаций общения;  

- умения воспринимать на слух (аудирование) и зрительно (чтение) 
несложные аутентичные тексты разных жанров и видов, понимая с разной 
степенью глубины заложенную в них информацию; 

- социокультурной компетенции на основе приобщения к культуре 
немецкоговорящих стран, лучшего осознания своей собственной культуры и 
умения представлять ее в процессе общения; 

- компенсаторных стратегий, позволяющих обходить трудности, используя, 
например, при говорении перифраз, при аудировании – запрос дополнительной 
информации, пояснений и т. п.  

Все это должно способствовать общему образованию и развитию 
обучающихся и готовить их к жизни и деятельности в демократическом 
мультилингвальном, мультикультурном сообществе [2]. 

Процессуальный деятельностный аспект содержания обучения 
обеспечивается с помощью упражнений, которые, представляя собой, как и при 
обучении основного иностранного языка, некую иерархию, должны в конечном 
итоге создавать условия для речевой практики, для практики в общении. 
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Особенности этой системы упражнений будут обозначены в принципах 
обучения. 

Наряду с принципами, характерными главным образом для обучения 
второму иностранному языку, в частности немецкому на базе английского, 
нельзя не упомянуть и несколько общих принципов, действующих при обучении 
любому иностранному языку. Несмотря на свою общность, эти принципы 
получают все же некоторую модификацию применительно ко второму 
иностранному языку, учитывая специфичность условий обучения (наличие 
четырех контактирующих языков – казахского, русского, английского и 
немецкого - и культур в процессе обучения, большего опыта в изучении 
неродного языка). 

Наиболее существенными принципами являются: как и при обучении 
любому иностранному языку, коммуникативные цели предопределяют общий 
методический подход к обучению. Но поскольку обучающиеся уже обладают 
опытом изучения основного иностранного языка, овладение вторым 
иностранным языком осуществляется ими более сознательно, они склонны 
сравнивать как отдельные языковые явления основного иностранного языка и 
второго иностранного языка, так и организацию процесса обучения, у них 
больше развита рефлексия. Именно поэтому есть основание определять общий 
методический подход к обучению второму иностранному языку не просто как 
коммуникативный, а как коммуникативно-когнитивный. Когнитивный аспект 
должен быть подчинен коммуникативному, но вместе с тем должен проявляться 
там, где для этого есть основание: где надо найти какие-либо аналогии, 
облегчающие усвоение, или наоборот, выявить различия, чтобы избежать 
уподобления (интерференции). 

При обучении второму иностранному языку, как и при обучении основного 
иностранного языка, весь учебный процесс должен быть ориентирован на 
личность обучаемого, на его развитие, самостоятельность, на учет его 
возможностей, потребностей, интересов. Важно при этом добиваться 
формирования у обучающихся внутренних мотивов учения, большей 
самооценки, творческой активности [3].  

Личностно-ориентированный подход предполагает широкое использование 
таких технологий, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, которые 
способствуют развитию самостоятельности обучающихся и вместе с тем 
развивают их способность к взаимодействию, готовность прийти на помощь 
другим, содействуют развитию партнерских отношений и в целом имеют 
большое воспитательное, образовательное и развивающее значение. 
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АЯГӨЗ АУДАНЫНЫҢ ҚАСИЕТТІ ОРЫНДАРЫ 

 

Елбасының бастамасымен еліміздің киелі жерлерінің географиясы мен 

тарихын зерттеу өзекті мәселе болып отыр.  

Соның ішінде Аягөз ауданының киелі орындары- қазақ халқының мәдени- 

тұрмыстық жетістіктері мен ерекшеліктерін, салт-дәстүрлерінің бай мұрасын 

көрсетуге, туризмнің дамуына әсері мол екені белгілі. Аягөз ауданы -абыздар елі, 

батырлар мекені болып келеді. 

Аягөз ауданы Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік-батыс жағында 

орналасқан.Батыста-Қарағанды облысымен, оңтүстікте - Алматы облысымен, 

солтүстікте- Абай, Жарма аудандарымен, шығыста – Үржар және Тарбағатай 

аудандарымен шектеседі. Аягөз ауданы 1928 жылы құрылған. Жер көлемі 49,5 

мың шаршы метр. Халық саны-73,4 мың адамды құрайды. Аягөз ауданының 

орталығы - Аягөз қаласы болып табылады. Тарихи деректерге сүйенсек, Аягөз 

қаласының іргетасы 1831 жылы қаланған. Ал, қала мәртебесі 1939 жылы 

берілген. Аягөз ауданында 1 қала, 21 ауылдық округ,1 кенттік округ бар. Аягөз 

жерінде А.Құнанбаевтың, Ш.Уәлихановтың, П.Семенов-ТяньШанскийдің, 

Г.Потаниннің, А.Янушкевичтің ізі қалғаны баршамызға мәлім. Аягөз жері - 

аңыздар жері. Аягөз ауданының тарихын көптеген белгілі адамдар жырына 

қосқан болатын. Олардың ішінде: ақын Дулат Бабатайұлы, Ақтамберді жырау, 

белгілі айтыс ақыны Әріп Тәңірбергеновтерді атап өтпеске болмас. Жер көлемі 

жағынан республика бойынша үшінші алып аудан саналатын Аягөз ауданы 

кеңдігімен ғана емес түрлі жәдігер ескерткіштер мен тарих таңбаларына бай 

өлке. Аудан аумағында тарихи ескерткіштер өте көп. Олардың ішіндегі ең 

танымал ескеркіштердің бірі де, бірегейі «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу мазары». 

Кейбір деректерге сүйенсек, мазар Х-ХІ ғасырларда тұрғызылған сәулет өнері 

ескерткіші болып табылады. Есекерткіш Шығыс Қазақстан облысы Аягөз 

ауданы Тарлаулы ауылдық округі Таңсық ауылына таяу, Аягөз өзенінің оң 

жағалауында орналасқан. Мазар туралы алғаш жазған академик И.П. Фальк 

(1771). 19 ғасырдың 30-жылдары В.Федоров, 40-жылдары А.И. Шренк, 

Ш.Уәлиханов (1856), Н.А. Абрамов (1858), М.Путинцев (1863), Орталық 
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Қазақстан археологиялық экспедициясы зерттеген. Ал, Қозы «Көрпеш - Баян 

Сұлу» жыры XIII-XIV ғасырлардан бастап жырланып, XIX ғасырдың ортасында 

қағазға түскен қазақ халқының лиро-эпостық жыры болып табылады. Поэма 

Сыбанбай, Бекбау, Жанақ, Шөже ақындардың орындауында ауызша таралған. 

Жиырмаға жуық нұсқасының ішінен ең белгілісі - Жанақтың нұсқасы. Алғаш ел 

арасынан жинап, хатқа түсіргендер: Г.Саблуков (1830), Ғ.Дербісалин (1834), 

А.Фролов (1841), Шоқан Уәлиханов (1856). Жырдың мазмұнын М.Путинцев 

орыс тіліне аударып бастырды. Кейіннен В.Радлов «Түркі тайпаларының халық 

әдебиеті үлгілері» жинағының 3-томына еңгізгенін білеміз. Жыр Сарыбай мен 

Қарабайдың аң аулай жүріп құда болып, Қозы мен Баянды күні бұрын 

атастыруынан басталады. Сол кезде аң аулап жүріп, ұлды болғанын естіген 

Сарыбай, баласын көре алмай қаза табады. Атастырылып қойған Қозы мен Баян, 

жүздерін көрмегенімен бір-біріне ғашық болады. Уақыт өте келе сараң Қарабай 

қызын жетім ұлға бергісі келмей, бір кезде отарын жұттан құтқарған, жергілікті 

палуан Қодарға ұзатпақшы болады. Қос ғашықтың арасына тосқауыл болған 

Қодар, айласын асырып, зұлымдықпен Қозының басын алады. Қайғыдан 

қабырғасы қайысқан Баян, өш алу үшін қулыққа көшеді. Ол Қодарға өзіне 

құдықтан су алып берсе, күйеуге шығатынын айтады. Алданған Қодар Баянның 

шашынан ұстап, құдықтың түбіне түсе бергенде, айлакер қыз бұрымын кесіп 

тастайды: Қодар түпсіз тұңғиыққа құлап қаза табады. Сөйтіп Қозының кегі 

қайтарылады. Батыр қыз ғашығының күмбезіне келіп, өзіне қанжар салып қол 

жұмсайды[1,с.10б.]. 

Келесі киелі жерлердің бірі саналатын «Балтабек қажы кесенесі». Кесене 

ХХ ғасырдың басынан сақталған сәулет өнері ескерткіші. Кесене Шығыс 

Қазақстан облысы Аягөз ауданында Ай өзінінің оң жағалауындағы тегіс қыратта 

орналасқан. Негізінен кесене, Қазақстандағы саздан жасалған ең биік 

кесенелердің бірі болып табылады. Балтабек Байсұлтанұлы, Балтабаек қажы 

1860 ж. Жетісу облысы Лепсі уезінің Сергиополь округі, Тауқұм-Балқаш 

болысының №6 ауылында дүниеге келген. Қазақ биі, қоғам қайраткері, қажы. 

Қаракерейден тараған Семіз Найман табының Қожан деген атасының ұлы болып 

табылады. Әкесінен 13 жасында жетім қалған. 14 жасқа дейін ауыл молдасынан 

хат танып, сауатын ашқан. Өте қарулы, қайратты, жастайынан зерделі, зерек 

болып өскен. Бозбала жасынан Қожан ауылының билігіне араласып, ел көзіне 

ерте түседі. Кейін келе әділ би деген атағы Семіз Найман руынан асып, Арқа, 

Жетісу өңірлеріне кеңінен жайылады. Балтабек қажы Найман еліндегі айтулы үш 

шежірешінің бірі болып табылады. 

Өлкеміздегі тағы бір киелі жерлердіңм бірі-«Әулие қыз мазары». Мазар 

ХҮІІІ ғасырдан сақталған сәулет өнері ескерткіші. «Әулие қыз мазары». Шығыс 

Қазақстан облысы Аягөз ауданы Малкелді ауылдық округі Жорға ауылынан 

батысқа қарай 3 шақырым жерде орналасқан. Әулие қыздың кім екені жайлы 

дерек жоқ, бірақ ол жерленген бейіт орналасқан тұстың жоғары жағынан 5 

шипалы бұлақ ағып шығып, жылға құрайды. Әулие Қыз мазарын жергілікті 

тұрғындар киелі орын ретінде қастерлейді [2,с.15б.]. 
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Осы қасиетті жерде дала дарыны Дулат Бабатайұлы 1802-1874 жылдары 

өмір сүрген. Ол туралы естеліктер «Бес ғасыр жырлайды» кітабында көрсетілген. 

Ол қазіргі Аягөз ауданы Ақшатау ауылдық округі Сандықтас- Ақжайлау деген 

жерде туған. Ақынның жерленген жері де осы жер. Дулат Бабатайұлы орта жүз 

құрамындағы найман тайпасынан шыққан. Өкінішке орай Ақынның өмірі 

туралы деректер толық зерттелмеген. Көрнекті ақынның өлеңдері ел ішінде көп 

тарағанын білеміз. Негізінен 1880 жылы Қазанда жарық көрген «Өсиетнама» 

деген жинағына ақынның замана туралы толғаулары енген.  

Өлкеміздегі қасиетті жерлердің бірі- Шақантай батырдың мазары. 

Шақантай батырдың мазары қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданына 

қарасты Шұбартау өңіріндегі Бақанас өзенінің бойындағы «Орта Қарауыл» 

төбесінде орналасқан. Шақантай Жауғашарұлы 1706-1791 жылдары өмір сүрген 

батыр. Батыр 1706 жылы Алтай тауының Сауыр деген жерінде дүниеге келген 

екен. Шақантай Жауғашарұлы орта жүз руы – Абақ Керей ішіндегі Жастабаннан 

тарайды. Шақантай Жауғашарұлы ХҮІІІ ғасырда өмір сүріп, қиын-қыстау 

кезеңде қансыраған халқына қалқан, қорған болған батыр. Қазақ-жоңғар 

соғысында қазақ халқының қас батырлары, бас батырлары Қаракерей Қабанбай, 

Қанжығалы Бөгенбай, ер Жәнібектермен бірге бірнеше шешуші шайқастарға 

қатысқан. 14 жасынан жоңғарларға қарсы күреске бастан аяқ қатысқаны белгілі. 

Қазақ- жоңғар соғысында Қабанбай, Жәнібек тархан, тағы басқа батырлармен 

бірге ірілі-ұсақты 34 шайқаста ерлік көрсеткен. 1724 жылы Қабанбай батыр 

бастаған отыз мың әскер Аягөз өзені бойында жоңғарлармен арадағы соғысында 

18 жасар Шақантай жоңғар батырын жекпе-жекте жеңіп, батыр атанды [3,с.18б.]. 

Сонымен қатар, Байғара би және Ақтайлақ би кесенелері Аягөз қаласынан 

солтүстік-шығысқа қарай 78 шақырым, Сарыарқа ауылдық округінің Сарыарқа 

ауылынан 10 шақырым жерде орналасқан. Ескерткішті 1991 жылы Алматы 

архитектура және құрылыс академиясының экспедициясы және оның жетекшісі 

Е.М. Бәйтенов зерттеген. Байғара Құттыбайұлы 1699-1775 жылдары өмір сүрген 

би, ақын. Қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысының Сыр бойында дүниеге келген. 

Орта жүздің (Найман) Сыбан руынан шыққан. Атасы Нарымбай би Ташкентте 

бек болса, ал әкесі Құттыбай би қазақ тарихында асқан шешендігіне орай «Қу 

дауысты Құттыбай» атанған екен. 

Өлкемізде Ақтайлақ Байғараұлының кесенесі орналасқан. Ақтайлақ 

Байғараұлы (Ақтайлақ би) 1720-1816 жылдар аралығында ғұмыр кещкен, қазақ 

халқының атақты шешен биі, әрі төкпе ақыны. Ақтайлақ би орта жүздің (Найман) 

Сыбан руынан шыққан. Ақтайлақ би өз заманында алдына жан салмайтын, үлкен 

рулардың шешендігімен бас қосқан алқалы жиындарда сөйлесіп қағысқанда бір 

ауыз мақалмен немесе толғау жырымен ел тоқтататындықтан қазақтың қара тілі 

атаныпты.  

Аягөз жеріндегі орналасқан кесенелердің бірі-Жобалай би кесенесі. 

Жобалай би кесенесі Аягөз ауданы Мәдениет ауылдық округінің Мәдениет 

ауылына қарасты жерде Дағанды өзенінің Балқашқа құйылысынан жоғары жерде 

орналасқан. Жобалай би кесенесі құйма кірпіштен құйып қаланған едәуір биік 

шошақ мазар болған. 2000 жылдың жазында ақ кірпіштен әшекейленіп, кең де, 
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еңселі күмбез болып қайта тұрғызылған. Жобалай би 1700-1770 жылдары өмір 

сүрген батыр, би адам болған. Орта жүз руы – Абақ Керей ішіндегі Жастабаннан 

тарайды. Жобалай Байсейітұлы Алтай керейлері Шұбартау жеріне 

қоныстанғаннан кейінгі тұңғыш би. Ол 12 жасында бала би атанған.  

Аягөзде Байғотан би мазары да орналасқан. Байғотан би мазары бұрынғы 

Семей облысының Шұбартау ауданының «Алғабас» совхозы, қазіргі Шығыс 

Қазақстан облысы Аягөз ауданы Малкелді ауылдық округінің «Бабаң өзені» деп 

аталатын қара сумен ағатын кішкене өзеннің оң жағалауында, Қайнар – Баршатас 

тас жолынан 3 шақырым, ал Малкелді ауылынан 20 шақырым жерде орналасқан. 

Бұл мазар Байғотанның тірі күнінде ағасы Болатқа соғылса керек, ішінде екі-үш 

қабір бар: Болат, Байғотан, қарындасы Болғандікі. Болған арғын еліне ұзатылған, 

қайтыс боларында өз өсиеті бойынша екі ағасының қасына әкеліп, жерленген.  

1998 жылы қыркүйек айында Бабаның бұрынғы күмбезінің сыртынан ақ 

кірпіштен мазар тұрғызылған. Қосай Байғотан би жас кезінде батаны 

Бекназардан шыққан Қожагелді Томан биден алған екен. Байғотан би 1739-1834 

жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың аса алғыр биі. Руы Жастабан Керейден 

тарайды. Би 95 жасында қайтыс болған [4,с.110б.]. 

Аягөз ауданының жері батырлар мен билердің, ақындар мен жазушылардың 

киелі мекені десек, артық айтқандық болмас. Осы жерде Шынғожа Базарқұлұлы 

батырдың мазары бар. Шынғожа Базарқұлұлы 1706- 1768 жылдар аралығында 

өмір сүрген. Шынғожа ХVІІІ ғасырдағы Жонғар шапқыншылығына қарсы 

соғыстарда ерен ерліктер жасап, қазаққа даңқы жайылған батыр, қазақ 

жасақтарының қолбасылырының бірі болған. Шынқожаның батыр атағы алғаш 

шыққан кезі жонғардың «Аюқара» атанған Доба деген батырымен жекпе-жекке 

шығып, оны өлтірген кезі. Ол кезде батыр бар жоғы 21 жаста екен. Қазақ-қырғыз 

арасында болған қақтығыста Шыңқожа батыр қоршауда қалып, өз бармағын 

қылышпен шауып орап, сау қалған батырларға қазақ жерінде көмуге аманат 

ретінде тапсырған, өзі сол «Жайыл қырғыны» деп аталған шайқаста ерлікпен 

қаза табады. Шыңқожа батырдың денесі қай жерде жерленгені белгісіз, ал 

бармағы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Нарын ауылдық округінің 

Шынқожа ауылында Нарын өзеннің бойындағы төбеге көмілген. Аталған 

төбенің төменгі жағындағы жотаға Шыңғожа батырдың ескерткіші орнатылған. 

Тағы да бір арқалы ақын Әріп Тәңірбергенұлының жерленген жері осы 

Аягөз ауданы. Әріп Тәңірбергенұлының азан шақырып қойған аты 

Мұхамедғаріп. Ақын 1856 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз 

ауданы, Майлин ауылдық округіне қарасты Еңірекей елді мекеніңде дүниеге 

келген. Руы - Сыбан ішінде Жанкөбек. Әріп Тәңірбергенұлы 1924 жылы 68 

жасында Еңірекей бекетіне таяу Жыланды деген жерде қайтыс болған. Сүйегі 

сондағы өз қыстауы Қарабұлаққа жерленген. Әріп Тәңірбергенұлының 

жерленген жері Аягөз қаласынан 65 шақырым жерде орналасқан. Көптеген 

адамдар басына барып, құран бағыштап жатады. 

Адамзат баласы қасиетті жердің жұмбағын қанша шешуге тырысқанымен, 

табиғатта бар құпиясын тереңге жасырып, көлденең көзден қызғыштай қори 

түсетіндей көрінеді. Айтулы бабалар жатқан Аягөз өңірінде туристік орталық 
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ашуға, шежірелі өлкеде бабаларды ұлықтауға, аталарының айтулы ерлігін 

болашақ ұрпаққа паш етуге барша халық ат салысуы қажет. Аягөз өңірінде 

туристік орталықтар көптеп ашылса, біздің еліміздің тарихына тек 

қазақстандықтар ғана емес, әлем халықтарының да зор қызығушылығы 

артатыны анық.  

Ауданда алғашқы болып ашылған «Ұлы Керуен» туристік фирмасының 

жұмысы қарқынды түрде дамып келеді. Турагенттік салада қызмет көрсетіп 

отырған фирманың мүмкіндіктері үлкен. «Ұлы Керуен» туристік фирмасы 

оқушыларды, тұрғындарды Алматы, Астана қалаларына экскурсиялық 

турларына апарады. Қытай Халық Республикасына туристік сапарлар жасайды. 

Аягөз қаласы стратегиялақ маңызы бар қала, қалада бірнеше әскери 

гарнизондар мен ПВО ракеталық әскери кешен орналасқан. Қала тоғыз жолдың 

торабында орналасқан. Бұл жерден республикалық маңызды автожолдар мен 

Түркістан-Сібір магистралі өтеді. Қала үстінде бірнеше халықаралық әуе 

жолдарының қиылысы орналасқан. Аягөз қаласында темір жол вокзалы, 

автовокзал бар. Аталған вокзалдар жолаушыларға үздіксіз қызмет етуде. Өлкеде 

туристерді тарту үшін барлық жағдайлар бар деуге болады. Тек, сол киелі 

орындарды зерттеп, тарихи айналымға енгізу тарихшылардың алдындағы үлкен 

міндет болып табылады.  
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ЖАРМА АУДАНЫНЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІНІҢ ТАРИХЫ 

 

Құрсағы алтын, қойнауы құт жерұйық мекен Кенді Алтай мен қасиетті 

Семей өңірі ел шекарасының шығысын түйіндеп тұр. Ежелгі түркі өркениетінің 

орталығы болған, Алтайдың бір бөлігін алып жатқан киелі аймақ дарындарданда 

кенде емес. 

ҚР Президенті: «Кеңді Алтайды Қазақстанның көкірегіне тағылған алқа деп 

тегін атамаған. Оның өркендеу шыңы әлі алда деп ойлаймын. Мен еліміздің жер 

қойнауында кездесетін байлықтың сан түрі жерінде тұнған Шығыс Қазақстан 

облысы сияқты «асыл тәждің» Қазақстанда болуын мақтан етемін» дегендей 
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өлкеміздің киелі жерлері әліде толығымен зерттелмеген. Өңіріміздің табиғи 

байлығы өзге өңірлерден көш ілгері десем, артық айтқандық болмайды.  

Ұлан – ғайыр өңірдің тарихы сонау сан ғасырлардың алыс қойнауынан сыр 

шертеді. Алтай тауының ұшан – теңіз аумағын алып жатқан ежелгі түркі 

өркениетінің орталығы ата – бабаларымыздың талай замандардан бергі ерен 

ерлігінің даңқына бөленіп келеді. Алаштың бас батыры Қабанбайдан бастап, ақ 

тулы Жәнібек Бардәулетұлына дейін, қазақ халқын сұрапыл соғыс 

жылдарындағы алмағайып ауыр замандардан аман шыққан, халқымыздың 

данышпан көсемдерді Майқы би мен әйгілі Әнет бабадан, ұдайы халқының 

қамын ойлаған, Құнанбай қажыға дейінгі кемеңгерлер есімін бір сәт еске алар 

болсақ, көз алдымызда сан алуан асыл ардагерлеріміздің парасатты бейнелері 

тұлғаланып тұрады. Ұлы қобызшы Қойлыбай, сүйегі Аягөзде жерленген. Атақты 

ақын Ақтамберді, майталман жырау Дулат Бабатайұлы, қазақ жерінің мерейін 

Еуропа кіндігі Парижде күллі әлемге асқақтата көтерген күміс көмей әнші Әміре 

Қашаубаев осы ардақтыларымыздың қатарында алдымен аталады. 

Бүгінгі таңда шығысқазақстандар өз жерлерін хакім Абай Құнанбайұлы мен 

Шәкәрім Құдайбердіұлы бастаған қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің, аты 

әлемге әйгілі ұлы жазушы Мұхтар Әуезовпен мақтана алады. Соңғы жылдары 

өскен қайратты қаламгерлер Ұлықбек Есдәулет, Несіпбек Айтұлы, Оралхан 

Бөкей, Қалихан Ысқақ, Қабдеш Жұмаділов, Мұхтар Мағауин еліміздің 

мақтанышына айналып отыр.  

Қазақтың бәріне бесенеден белгілі ғалымдар Қайым Мұхамедханов пен 

Тұрсын Жұртбай, осы өңірде туған КСРО халық әртістері Ришад Абдуллин, 

Бибігүл Төлегенова, композитор Еркеғали Рахмадиев, Қазақстанның халық 

әртісі Роза Рымбаева есімдерін мақтан етеді. Ия, осы аты әлемге әйгілі танымал 

адамдар, шығыстың қасиетті де, шұрайлы жерлерінен нәр алып өскен.  

Қаншама кемеңгерлер нәр алып өскен Шығыстың киелі жер – су аттарының 

тарихы көпшілікті қызықтырары сөзсіз. 

Әр халықтың тарихында ерекше қадірлі, киелі жерлері бар. Ол – ел өмірінің 

ұлы белестерін айғақтайтын, бейне бір салқар көштей ұзақ тарихтың қадау – 

қадау оқиғалары өткен орындары мен сол халықтың ұлы перзенттерін дүниеге 

келтіріп, олардың ерлігі мен ғажайып таланттының ашылуына куә болған 

мекендер. Дархан даламызда ондай жерлер өте көп. Еліміздің шығыс өңірінде 

тарихи және киелі жерлер көптеп кезедседі. Негізінде тарихқа көз жүгіртсек, 

Шығыс Қазақстандағы жер – су атауларының көбі орыс және моңғол тілінен 

енген[1,18б.].  

1932 жылы 20 ақпанда Семей қаласы орталығымен Шығыс Қазақстан 

облысы құрылған. Облыс аумағында 10 қала, 15 селолық аудан, 254 селолық 

және ауылдық округ, 872 кент және ауыл кіреді.  

Шығыс Қазақстан облысының аудандары ішінде ерекше аудан ретінде 

Жарма ауданын ерекше атауға болады. Ауыл шаруашылығы дамыған, өндіріс 

орындары аз болғанымен бұл ауданда туризмді дамыту мүмкіндіктері өте зор.  

Жарма ауданы Шығыс Қазақстанның орталығында орналасқан. Ол 1928 

жылы құрылып, сол кездегі аудан орталығы – Жарма кентінің атауымен аталған. 
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1932 жылдан бері аудан орталығы болып Георгиевка ауылы болып саналады. 

Аудан орталығының атауы 2008 жылдан Қалбатау ауылы болып ауыстырылды. 

Жер көлемі 22 мың 600 шаршы шақырым немесе облыс көлемінің 8 пайызын 

құрайды. Негізінде, 72 елді мекені бар, оның төртеуі ірі Қалбатау ауылы, Шар 

қаласы, Әуезов және Жаңғызтөбе кенті болып отыр. Әкімшілік территориялық 

белгілермен аудан 22 ауылдық бірлікке бөлінген, оның ішінде 1 қала, 4 кент және 

17 ауылдық округтер бар. 

Ауданның оңтүстігінен солтүстігіне дейін қақ жарып ағып өтетін басты су 

көзі – Шар өзені. Бұл өзен Қалбаның оңтүстік сілемдегі «Қаражал» биігінен бас 

алады. Оның жалпы ұзындығы 259 шақырым, су жиналатын алқабы 14900 км.кв. 

Сарыарқа мен Қалба жотасының шекарасын баса ағып Ақши ауылы тұсында 

Ертіске құяды[4, 2б.]. 

Ал, «Шар» атауының мағынасына тоқталып өтсек, ол да бір тарих. Бұл сөз 

төңірегінде ғалымдар, өлкентанушылар: Қ.Алтынбаев, Х.Кенжебаев тағы 

басқалары әрқилы пікірлер айтады. Өзен бұрын, XVIII ғасырда Гурбан Шар деп 

аталған деп аталған. Гурбан – моңғолша «үш» деген санды білдіреді. Олай 

аталуы өзеннің үш саласына байланысты болуы мүмкін.  

Түркі халықтарының сөздік қорына енген «Шар» сөзінің мағынасын 

қисынына қарай құрағанда «ол – таусылмайтын, тоқтамайтын, селдір тоғайлы 

өзен сағасы» болып шығады[8,1б.].  

Жарма – Қандығатай тауының оңтүстік етегіндегі бұлақтардан басталып 

Шар өзеніне жетпей, Ақбұзау ауылының батысында тартылып қалады. Негізінде 

өзеннің аты кәдуілгі қазақтың сөзі «Жырма» деп аталған. Түркісіб салынғанда 

станция аттары жер – суға байланысты қойылып отырған. Басқа ұлт өкілдерінің 

тілімен Жарма аталып, одан барып ауданның аты да солай аталып кеткен.  

Ал, Тәттімбет мекені – Жарма ауданында орналасқан. Аталу тарихына 

жүгінсек, кезінде ол жерге Тәттімбет Қазанғапұлы аялдағандықтан солай аталып 

кеткен екен. Ал «Жаманауыл» елді мекені де Тәттімбетпен байланысты 

аталыпты. Өйткені Тәттімбет бұл жерге келгенде, жақын жердегі ауыл адамдары 

Тәттімбетті сыйламай, ауылда қонғызбай қойыпты. Сондықтан, «Жаманауыл» 

деген атқа ие болған. 8 – март – Жарма ауданының ауылы болып келеді. Оны 

аталу тарихы бесенеден белгілі- Халықаралық әйелдер күніне байланысты 

атаған. 

Елімізде елді мекендерінің мәлім де, беймәлім атаулары мен олардың 

тарихы көп, әрі оларды тоқтаусыз жаза беруге болады. Бүгінгі таңда Жарма 

ауданындағы жер – сулардың басым көпшілігінің аты әлі де болса орысша 

қалпында қалып отыр. Олар жылдар өте қазақша атауларға ие болады деген 

үміттемін. Ал, Жарма ауданының қасиетті жерлерін тауып, елді-мекендердің 

тарихи атауын зерделеу тарихшылардың алдында тұрған үлкен міндет.  
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АЛТАЙ – ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ И ТВОРЧЕСТВА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ 

 

Алтай – одно из удивительных географических мест, с которым связано 

историческое, легендарное, культурное единение многих народов. Эта земля 

окаймлена европейскими степями и просторами Центральной Азии.  

Исследователей привлекает не только живописная природа края, его 

полезные ископаемые, археологические изыскания, но то духовное начало, 

которое источает эта земля. 

Само слово «Алтай», как считается, имеет монгольское происхождение, 

слова «алт», «алтан» означают «золото», отсюда «алтантай», «алттай» - можно 

перевести как «место, где есть золото» [1, с. 6].  

С Алтаем связывают и таинственную землю – Беловодье, поиски которой 

продолжаются и по сей день. Этот загадочный и вместе с тем 

завораживающийсвоей неповторимой красотой край всегда привлекал к себе 

внимание многих исследователей. С Алтаем связана и судьба Николая 

Константина Рериха, русского художника, философа, писателя археолога. Книга 

«Алтай - Гималаи» - путевой дневник путешественника Рериха, где собраны 

записи исследователя-ориенталиста о культуре и духовном богатстве народов 

Востока, именно в книге «Алтай - Гималаи», нашли отражения события одной из 

значимых экспедиций в середине 20-х годов прошлого столетия в Центральную 

Азию. 

В книге Ирины Жерносенко «Алтай-Беловодье-Шамбала в учении Н.К. 

Рериха» говорится, что для Рериха Алтай – это не просто горы. Для него это 
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средоточие культурно-энергетических токов. И также он считал, что великое 

будущее предначертано этому замечательному сосредоточию.Наряду с 

многочисленными мнениями, сегодня существует такая точка зрения, что Алтай 

является «котлом», где переплавились племена и народы, движимые лавиной 

Великого переселения и позже образовавшие современные нации, и 

государства.Одним из первых, эту мысль высказал Н.К. Рерих: «И в 

доисторическом, и в историческом отношении Алтай представляет невскрытую 

сокровищницу». Л.Н. Гумилёв, опираясь на труды Рериха описывал Алтай, как 

благословленное место: «На пути движения огромной массы кочевников, после 

монотонных степей и гибельных пустынь, и болот Монголии Алтай 

воспринимался как благословленное место, укрытие» [2, с.101-104]. 

Рерихом также отмечено то, что здесь он слышал очень много легенд о 

прошедших племенах. Изыскания Рериха об Алтае оказали большое влияние на 

стратегию современных изысканий и развитиеэтого региона. 

Алтай, по истине, богатая земля на талантливых людей. Ее границы 

бескрайние, которые охватывают не только разные географические регионы, но 

государства. Территориально Восточный Казахстан также вписывается в 

обширные просторы алтайской земли. Об этом мы находим в книге-

исследовании «Восточный Казахстан - сердце Евразии», написанной Борисом 

Щербаковым в соавторстве с Владимиром Понявиным. Эта книга, по сути, 

энциклопедия краяи представляет собой подробное описание видов животных и 

растений, авторами создается яркая картина быта и нравов местных народов, 

переплетение рек и озер, соединение гор и равнин. Книга разделена на главы-

части, и каждая часть рассказывает о конкретном географическом месте. 

В основу деления глав положен принцип часового циферблата. Центром 

схождения предполагаемых стрелок часов явился Зайсан, от которого отходит – 

одна стрелка – Белый Иртыш, другая – Черный Иртыш. Движение по стрелкам и 

определило разделение территории на сегменты с определенным природным 

ландшафтом, которого характеризуют географические и климатические зоны. 

Так выделились Западный Алтай, Южный Алтай, Прииртышье, Алакольская 

впадина, Сара-Арка и т.д. 

Имя Бориса Щербакова известно в научной и литературной среде не только 

в пределах Восточного Казахстана и Республики Казахстан, но и за рубежом. 

Изыскания Бориса Щербакова – ученого-зоолога-орнитолога – заслуживают 

внимания в серьезных научных кругах. 

Наряду с описанием природы Восточного Казахстана автор поведал 

легенды, которые бытуют в народной среде. Можем вспомнить легенду о восьми 

больших валунах. На Сибинской долине между горой Каражарстас и 

джунгарским капищем на ровном разнотравном лугу расположены восемь 

сложенных в небольшой круг округлых камней. Согласно легенде у Калмак-

Кургана сошлись джунгарские воины и батыры земли казахской и заспорили – 

кому эта земля достанется. Мудрейшие решили мирно без крови разрешить 

дилемму, они предложили состязание: кто сумеет поднять самый большой, 

самый тяжелый камень, тот и станет хозяином этой земли. Схватился калмыцкий 



550 
 

воин за камень, но так и не смог его сдвинуть с места, один из самых сильный 

воинов калмыцких подошел к камню и смог лишь приподнять его, на большее 

сил не хватило. Тогда подъехал батырь на коне, подхватил камень и поднял его 

высоко над головой. Обозлились чужеземцы, и один из них ударил копьем в 

сердце коня. Конь пал, и батыр выронил камень, который ударился оземь и 

раскололся на восемь частей. Видя силу батыра, джунгары повернули коней и 

уехали с чужой земли. А камни остались лежать посреди луга. Так появились эти 

камни, расположенные по кругу, на которых, по словам ясновидцев, сидят 

казахские богатыри, и если у них спросить совета, то они – помогут. 

В книге «Восточный Казахстан - сердце Евразии» рассказывается и 

обизвестных людях, которые выросли и связаны с Алтайским краем, 

удивительной землей, названной сердцем Евразии [3, с. 79].  

Алтайская земля – родина выдающихся мастеров науки, литературы, 

искусства. 

Ей посвящают живописные полотна, книги, стихи. 

Свою любовь к родному краю в живописи воплотила член Союза 

художников Казахстана Гульнар Бекбердинова. Ее картины как бы овеяны 

строками из известной песни: «Как воспеть эту землю под высокими зорями…». 

Ведь действительно каждый сюжет исполнен глубокой любовью к своей земле и 

людям на ней живущим.  

Картины художницы наполнены красками и запахами природы родного 

края, так близки и знакомы поля и горы, цветы и сопки. Палитра красок 

разлилась по полотну, выхватив простой сюжет из обыденной жизни, и в каждом 

сюжете узнаваемы стиль и почерк художника, вглядывающегося в мир и красоту 

роднойземли. 

Сюжеты ее картин весьма узнаваемы, главные герои которых - родные, 

друзья, сельчане. Художница запечатлевает знакомые сердцу горы, пастбища, 

полевые станы, фрагменты из повседневной жизни, быт и события в конкретное 

время и в конкретном географическом месте. Мастер кисти делится своими 

воспоминаниями из детства, на картинах предстает история семьи, пейзажи 

родного края, образ матери. Красочно и проникновенно передается атмосфера 

трудовой жизни сельчан. Гульнар Бекбердинова родом из села Ивановка (ныне 

Кокжайык) Кокпектинского района. Как говорит сама художница, ее желание 

рисовать еще в раннем детстве заметила мама, и это определило дальнейший 

путь в живопись – поступление на художественно-графический факультет 

Семипалатинского педагогического института, работа в родной школе учителем 

изобразительного искусства и черчения, затем художником-оформителем, а 

затем – научным сотрудником Государственного историко-культурного и 

литературно-мемориального заповедника-музея Абая;на сегодняшний день 

Гульнар Бекбердинова является заведующей отделом Восточно-Казахстанского 

областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-

заповедника. 

Писатели и поэты Восточного Казахстана ощущают свою органическую 

связь именно с этим геопространством, органично входящим в художественный 
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текст, границы региона приобретают для них психологический, ментальный 

характер. Идейно-эстетическая позиция писателей обнаруживается в 

перспективном взгляде на данный культурный ландшафт, они творчески 

пытаются исследовать, изучить его закономерные связи, процесс развития 

самосознания населения именно этой территории. Легендарное прошлое, 

удивительная природа, диалог культур становятся ведущими мотивами 

творчества. 

Ярок и многоцветен мир Алтая и Восточного Казахстана в творчестве 

Михаила Ивановича Чистякова. В его стихах этот край многолик. Читатель 

может узнать Рудный Алтай - край горняков, и бескрайние степи, сосновые леса, 

озеро Зайсан. Этот край предстает в пейзажной лирике поэта, в стихотворении 

«Утро» (1980): 

А шахтеры на рудниках 

Ставят рекорды, 

Славят Рудный Алтай – 

Имена их в чести. 

И уходят геологи 

В дальние горы – 

Там запрятаны клады, 

Их надо найти. 

Дышат новые стройки 

Стремительным веком, 

От стотонных турбин 

Напрягаются мускулы рек. 

Молода и прекрасна земля 

Человеком, 

И прекрасен ее красотой 

Человек. 

 

Восточный Казахстан отличает и географический ландшафт: здесь есть и 

степи, и горы, и леса, и луга, быстрые горные речушки и величавый Иртыш. В 

этом географическом пространстве особое место занимает образ реки. Река – это 

источник жизни, источник вдохновения, и одновременно борьба человека со 

стихией. 

Иртыш, Иртыш 

С твоей волной былинной 

Я плыл в обнимку, молод и пригож. 

Мы связаны одною пуповиной, 

Которую уже не разорвешь.  

 Для М. Чистякова слова родина и родник – однокоренные: «мы связаны 

одною пуповиной». Вся водная стихия представлена не только реками, но и 

речушками. 

За версту доносится до слуха, 

Как ревет утробно Громотуха. 

 

С пеной, завиваясь в серпантин, 

Мчится меж ущелий и теснин. 

Катит камни, роет берега. 

А всего-то шири в три шага. 

 

Кажется – рукою отведешь. 

Только не трудись. Не перейдешь.  

 

Громотуха – небольшая речка вблизи г. Лениногорска (ныне Риддера). 

Промышленного, практического значения она не имеет. Но лирического героя 

поражает мощь, сила. Основной прием – контраст. Рев, стремительность течения 
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на деле оборачиваются крохотной речушкой. Но с особой восторженностью 

относится к ней автор.  

Образы, созданные поэтом осязаемы через образы реки, степи. Это всё 

открытые пространства, поэтому читатель видит просторы, широту, спокойствие 

и величие. Автор выбирает фольклорные образы: то это былинный богатырь 

(«Иртыш»), то щука («Бухтарма»), то спящий голубь («Зайсан»). 

Образ Алтая с его историей нашел отражение в творчестве Александра 

Ивановича Егорова, который явился автором книг- «Алтайская одиссея» 

(1984г.), «Дол березовых туманов» (1987г.), «Таежный затворник» (1997г.). 

Повесть «Алтайская одиссея» рассказывает о легендарном командире 

Первого Алтайского партизанского полка Никите Ивановиче Тимофееве, 

возглавившего партизанское движениеКрасных горных орлов в нашем крае в 

первые послереволюционные годы (действие происходит в 1919 – 1920 годах). В 

основу книгиположеноисторическое событие об установлении Советской власти 

в Бухтарминском крае. 

В июне 2017 года в Центральной библиотеке города Усть-Каменогорска 

состоялась встреча с Владимиром Тыцких, поэтом, писателем, издателем. 

В родной город Усть-Каменогорск он приехал из Владивостока, где он 

сейчас живет, чтобы отметить свой юбилей – 65-летие, но сам он родом с 

Восточного Казахстана, вся его юность и молодость связана с Восточным 

Казахстаном. 

Тыцких Владимир Михайлович родился в Казахстане (Лениногорск, ныне –

Риддер) в 1949 г. Окончил Усть-Каменогорское медицинское училище по 

специальности фельдшер и Киевское высшее военно-морское политическое 

училище. Служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах на надводных 

кораблях, подводных лодках, в редакции газеты флота, прошёл путь от матроса 

до капитана второго ранга. Автор более трёх десятков книг поэзии, прозы, 

публицистики, литературной критики, изданных в Москве, Норильске, 

Владивостоке, Усть-Каменогорске, Арсеньеве.  

Владимир Тыцких публиковался более чем в шестидесяти антологиях и 

сборниках в столичных и региональных издательствах; в журналах «Байкал», 

«Бежин луг», «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Москва», «Московский 

вестник», «Наш современник», «Октябрь», «Пограничник», «Простор», 

«Сибирские огни», «Смена», «Советский воин», «Студенческий меридиан», 

«Юность» и др. Отмечен лауреатскими званиями в Москве, Хабаровске, 

Владивостоке, Нью-Йорке. Заслуженный работник культуры России. Работает в 

Дальневосточной государственной академии искусств.  

* ** 

Словно нитка-паутинка  

Меж деревьев и камней,  

Речка Горная Ульбинка 

Вьётся в памяти моей. 

 

А над речкой солнце встало,  

 

Отчий край! Родной осколок  

От прадедовской страны... 

 

Надо ж было так случиться!  

Я в смятении большом:  

То ль родился за границей,  
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Разбудив знакомых птах...  

Посидеть бы, как бывало,  

На прибрежных валунах. 

 

Вроде путь туда недолог,  

Да - мосточки сожжены. 

То ль живу за рубежом? 

 

Но когда в земле приморской  

Навсегда забудусь я – 

В небо Усть-Каменогорска 

Улетит душа моя [4].  

 

Долгие годы функционирует литературное объединение «Звено Алтая», 

которому не так давно исполнилось – 95. Свою историю «Звено Алтая» начинает 

с 1921 года. Это было первое литературное объединение в Казахстане. У его 

истоков стояли Павел Бажов, Николай Анов, Георгий Тотин. У литературного 

объединения были взлеты и падения.  

Более двадцати лет литературным объединением «Звено Алтая» руководил 

Михаил Иванович Чистяков, ставший впоследствии членом Союза писателей 

СССР и Казахстана, Почетным гражданином нашего города, заслуженным 

работником культуры РК, автором более 20-ти книг. За это время «Звено Алтая» 

пополнилось яркими именами: Г.Измаилов, С.Киселев, В.Шустер, А.Блажко, 

А.Романов, Т.Козлова, В.Веригин, В.Гурин, Л.Медведева, Ю.Плеслов, 

Е.Курдаков, С.Шувалова, Е.Турлыбаев, Г.Байбатыров, Н.Матвеева, М.Немцев. 

В 1982 году корифей пера передает руководство тогда уже члену Союза 

писателей СССР, Борису Щербакову, который стоял у творческого штурвала до 

1991г. В начале 90-х годов в литературном движении наступил полный штиль. 

Но уже в 1999 г.было принято решение создать вновь литературное 

объединение и назвать его «Феникс». Председателем был избран известный 

прозаик и публицист А.И.Егоров. В 2000 и 2001 г. вышли в свет два номера 

журнала «Восток», где напечатаны произведения местных авторов. 

В 2003 году литературное объединение приобретает юридический статус 

как общественная неправительственная организация и возвращает 

первоначальное название: «Звено Алтая». В настоящее время руководителем 

является Матвеева Наталья Семеновна.  

Алтайская земля действительно богата на таланты, она взрастила многих 

известных людей.  

Можем вспомнить историка, архивиста, писателя Станислава Евгеньевича 

Черных. Его книги «С берегов Иртыша», «Под небом Алтая», «Одна, но 

пламенная страсть» и многие другие не только не утратили актуальности, но 

более того – с каждым годом они становятся всё значимее. Он нашел, обработал 

и передал в Облгосархив материалы, которые составляют биографическое, 

творческое и эпистолярное наследие известных наших земляков-писателей Е. Н. 

Пермитина, А. М. Волкова, П.Н. Кузнецова, собирателя русских личных имён, 

составителя уникального «Словаря русских личных имен» Н. А. Петровского, 

краеведов Б. Герасимова, Коншина, Рыбакова, садовода Д.Г. Панкратьева и 

других. 

Алтай. С этим местом связано многое. Это место через, которое проходили 

кочевники. Место, где проживали разные народы. Место, где сплелись их 
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культуры и традиции. И конечно же место, которое покорило сердца поэтов, 

исследователей, ученых. Это место, которое веками переносило через себя 

историю, сохраняя свой непокорный дух. Поэтому Алтай в творчестве поэтов 

любого поколения всегда остается таким же великим и непокорённым. 

И современники, и будущее поколение писателей, творчество которых 

будет связано с Восточным Казахстаном никогда не упустят возможность 

написать и рассказать об истинном величии Востока, о «горах вдохновения» и 

воистину легендарным месте – Алтае. 
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Сегед университеті, Мажарстан 

 

ХАЛЫҚТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМ ЖӘНЕ КӨРКЕМДІК ӘЛЕМ 

(МАЖАР ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ) 

 

Мажар xалық поэтикасында жер-дүниенің образы жүйелі бейнеленген. 

Ондағы негізгі түсініктердің бірі - «дүние ортасы». Мажарлар «дүние» мен 

«жер» сөзін алмастырып қолдана береді. Яғни, «жер ортасы» десе де болады.  

Мажар xалық әндерінде «жер ортасы» – табиғаты көркем жер немесе қала 

орналасқан жер. Көп әндерде «жер ортасы» – туған жер, атамекен. Ол – 

молшылықтың, шад-шадыман өмірдің мекені, қазақша айтсақ, «жерұйық». 

Әйгілі мажар фолклортанушысы Янош Верзе Надъ мынадай пікір айтады: 

«Азиядағы көне түркі тайпалары жерді адамға ұқсатып, оның ортасын «жер 

кіндігі» деп атаған»[1]. Ғалымның пікірінше басқа xалықтарға осы ұғым 

түркілерден көшкен.  

Корқыт туралы мифті шамандық дүниетаным тұрғысынан талдай келе, 

С. Қасқабасов «жер кіндігі» туралы былай дейді: «Мұнымен қатар төрт бұрышты 

ғалам орталығы- жер кіндігі- бар, ол Қорқыт туралы мифте Сырдария өзенінде 

орналасқан. Аз өзгеріске ұшыраған арxаикалық мифтерде xаостың реттелген 

ғарыштық әлемге айналу барысында әлемдік мұxитта пайда болған алғашқы 

төмпешік «жер кіндігі» делінеді. Осы орайда Г. Н. Потаниннің Корқыт мифіне 
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қатысты айтқан ойы қызықты: «Аңыздың негізінде жер немесе мұxит ортасы жер 

кіндігі, козғалмайтын табыт туралы белгілі бір дерек (астрономиялық болуы 

мүмкін ) жатса керек»[2].  

Осы «жер кіндігі» мен көкті жалғап тұратын, көкті тіреп тұратын «дүние 

ағашы» («мировое дерево») бар. Оны мажарлар «дүние діңгегі» деп те айтады. 

Мажар аңыз-ертегілерінде оның басы көкке жетіп, басында жердегі сияқты 

өмірге жол ашылады. Тамыры жер астындағы тозақта болады. Теректің руxы бар 

делінеді. Бұл образды мажар ғалымдары алтай xалықтарынан келген деп 

түсіндіреді.  

Түркі xалықтарында қасиетті ағашқа байланысты наным-сенімдер, мифтік 

сюжеттер мол. Академик Радлов сібір түркілерінің бір аңызы бойынша Қайра 

ханның тоғыз бұтақты ағашы болып, оның әр бұтағында бір адамнан жаратылған 

және алтай халықтарының ата-бабалары солар екен дейді [3]. Қазақтар мен 

қырғыздар шөл далада өсіп тұрған жалғыз ағашты қасиеттеп, әулие ағашқа 

шүберек байлайды. Шоқан бұл туралы «Тәңірі-құдай» еңбегінде жазған болатын.  

Дүние ағашы көп мажар ертегілерінде кездеседі. Сонын ішіндегі ең әйгілісі 

– «Көкке жетер ағаш» ертегісі. Ертегіде бір патша таңертең оянса, сарайының 

алдында басы көкке кеткен алма ағашы өсіп тұрады. Ол ағаш танертең гүлдеп, 

түсте жеміс беріп, кешке жемісі пісіп қояды екен. Патша еліне мынадай жарлық 

береді: «Кімде-кім осы тоғайдың алмасын маған әкеліп берсе, оған қызымды 

және патшалығымның жартысын, өлген соң түгелімен беремін». Патша жеті жыл 

қатты сырқат еді. Бір кәрі кемпір: «Егер есігіңнің алдына алма ағашы өсіп, соның 

жемісін жесең, ауруыңнан құлан-таза айығасың»,- дейді. Ағаштың басына 

патшаның Янчи деген шошқа бағушысы шығады. Үш күн ағаш басына өрмелеп, 

жетінші бұтағына жеткенде басқышқа кез болып, ары қарай жеңіл көтеріледі. 

Ағаштын басында, көкте де, жердегідей өмір бар екен. Янчи бір сарайға кез 

болып, онда айдаһардың тұтқынында отырған қызды құтқарады.  

Янош Верзе Надъ: «Көкке жетер ағаш мажар дүниетанымына орта 

ғасырдағы кодекстер арқылы енген жоқ, дұрысында оған қатысты түсініктер 

тобы Азиядағы көне мекенімізден келген. Онын көп көріністері xалық ертегілері 

мен салт-дастүрлерінде сақталған»[4], - дей келе, мажар xалық ертегілеріндегі 

«көкке жетер ағаш» шаман ағашы, оны xристиандық дүниетаныммен ешбір 

байланыстыруға болмайды деген пікір білдіреді. 

Сібір xалықтарының шамандығын көп зерттеген мажар ғалымы Вильмош 

Диосеги «Мажар xалық мәдениетіндегі шамандықтың іздері» атты еңбегінде 

мажар шамандығының маңызды атрибуты шаман ағашына үлкен бір тарау 

арнаған. Сол тарауда ел аузынан естіген мына бір әңгімені келтіреді: «Бір 

шаманның үлкен терегі бар екен. Шаман сол теректің астына от жағады. Түтін 

жел соқса да бұтақтардың арасын араламай, теректің сыртын тұтастай қаптайды. 

Сонда кәрі шаман теректің басына шығып, өлілермен кездесіп, сөйлеседі 

екен»[5]. Диосеги бұл ағаштың шамандықты ұстайтын туыс xалықтарда (туыс 

xалықтар дегені - алтай xалықтары) да кездесетінін оның екі түрі болатынын 

айтады бірі жай бағана терек, екіншісі басқыш терек (бұтақтары басқыштай 

орналасқан). 
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Самоед, түрік, эвенк xалықтарының фольклорында бұл ағаштың бір 

жағында Ай, екінші жағында Күн бейнеленсе, кейбір xалықтарда шаман 

ағашынын басына қонған құс та бар.  

Шаман өрмелеп шығатын ағаш көбінде қайың ағашы екен. «Бурят шаманы 

киіз үйдің ортасына орманнан тамырымен қопарылған қайың ағашын бекітеді. 

Ағаштың басы шаңырақтан шығып тұрады. Шаман қайыңның тоғызыншы 

бұтағына жеткенде көктегі тәңірмен тілдеседі-мыс».  

Қазақ ертегілеріне көз жіберсек, осыған ұқсас мотив жоқ емес. «Жарты 

Төстік» ертегісінде батырдың әкесі түбі біреу басы екеу топ бәйтеректін басына 

ерте шықса, түсте түсіп, түстен кейін шықса, кешке түсіп жүреді. Әкесінің бұл 

қылығына таң қалған баласы сол бәйтеректің басына шығуға құмар болады. 

Сонда көргені: «Қараса, бір көшкен ел келеді. Өңкей жас ұл қаз-қатар тұрып ән 

салып, өлең айтып келеді. Онын артында жас жігіт, келіншектер келеді қатар-

қатар болып, онын артында шал-кемпірлер де келеді». Осы өткен дүние сағымын 

іздеп Жарты Төстік жер асты әлеміне түспейтін бе еді? 

«Көкке жетер ағаш» ертегісіндегі шамандыққа қатысты тағы бір эпизод – 

жеті басты айдаһардың Янчидің денесін кескілеуі. Қызды алып қашып бара 

жатқан Янчиді қуып жеткен айдаһар оның денесін кескілеп тастайды. Туралған 

денені қызға қапқа салдырып, атқа өңгеріп, ат басын сарайға қарай бұрып қоя 

береді. Өзі қызды алып кете береді. Ат жолда келе жатып, шөп тістеген жыланға 

кездеседі.Жыланның аузындағы шөп емдік шөп болып шығады. Оны туралған 

денеге тигізгенде, Янчидың денесі қалыпқа келіп, ұзақ ұйқыдан оянғандай боп 

тұрады. Бұдан кейін Янчи өзі сол шөппен жолында кездескеннің бәрін емдей 

береді, яғни, оған емшілік қасиет қонады.  

Вильмош Диосеги мажар шамандығындағы шамандық қасиеттің қонуы 

туралы айта келіп: «Мажар ертегі қазынасында батырдың денесін жын-

перілердің кескілеп, оянғанда шаман боп оянатын мотивтер көп»[6],- дейді. Тап 

деген елді мекеннен естіген бір әңгімені келтіреді: «Ол (шамандық қонатын 

адам) үш күн үш түн нәр татпады. Өлердегі сияқты қорыл естілді. Үш күн үш түн 

денесінен қан ақты. Шаман боп оянды». Мажар xалық нанымы бойынша жын-

перілер (мажаршадан тура аударғанда «адамнан жоғары күштер») болашақ 

шаман денесін үш рет бөлшектейді. Үш күн үш түн ұйықтап шаман боп оянады.  

«Рожа батыр» ертегісінде де батыр дәулерді жеңу үшін күшті осылай алады. 

Онда әйел басты жылан келіп, дәулер кескілеп тастаған Рожаның денесін 

біріктіріп, қасиетті шөппен таңып, жан дарытатын сумен шылап тірілтіп алады. 

Батыр бұрынғысынан жеті есе күшті боп оянады, осы әрекет үш рет қайталанады. 

Казақтың «Алтын құс» ертегісі былай дейді: «Жапырақты алып денесі мен 

басын қосып, жапырақпен басын үйкеп жібергенде, қатты ұйықтап кеткен 

екенмін деп, жігіт басын көтере тұра келді”.  

Вильмош Диосеги мажар шамандығының алтай xалықтарының 

шамандығымен өте ұқсас екендігін шаманның өз еркімен емес, жын-перілердің 

қинауынан шаман болатыны, өзге адамдардан ерекше бітіммен туатыны (артык 

тіс, артық саусақпен туатыны) шаман ағашына өрмелеу, шаман денесін 

бөлшектеу, ұзақ ұйқыға кету т.т. айта келіп, осынын барлығы да басқа 
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Европадағы көрші елдерде жоқ, яғни бұлар мажарлардың Европаға көшпей 

тұрғандағы наным-сенім, дүниетаным белгілері деген ой түйеді.  

Мажар тілінде шаман «талтош». Түркітанушы Арпад Берта бұл сөзді бүкіл 

түркі тілдеріндегі «тал» түбірінің көне түркі және қазіргі түркі тілдеріндегі 

семантикалық түрленуін зерттей келіп (қазақ тіліндегі тал етістік түбірі жайлы 

да жазады: „Kzk. tal- ̔padat̕ v obmorok̔
̔ ̕, poterjat̕ soznanie; iznemogat̕; vybivat̕sja iz 

sil; (fig.) byt̕ zastignutym vrasploh i onemet̕ [7] мажар тіліндегі táltos (талтош) 

сөзінің түркі текті болуы және „талу” мағынасын беретін tal- түркі етістігін 

(Ancient Turkic *talï-) осы сөздің ықтимал этимоны ретінде қарастыруға болады 

деген тұжырым айтады [8]. «Талтоштың» жындарын шақыру кезінде әбден 

қалжырап құлауы, талып жатып қалуы (Диосеги Бильмош бұны «шаман 

экстазы» дейді) осы атауға негіз болған.  

Мажар xалқында эпос жоқ. Европада финдер «Калевала» эпосын тапқаннан 

соң, мажар әдебиетінін өкілдері xалық ауыз әдебиетіне, әсіресе эпосқа ерекше 

назар аудара бастады. Себебі фино-угор xалқы мажарларда да эпос болуға тиісті 

еді. Янош Арань, Андраш Дугонич, Гедеон Радаи, Бенедек Вираг, Миxай 

Чоконаи Витез, Ендре Пазманди Xорват, Миxай Вөрөшмарти сияқты ақындар 

мен жазушылар мажарлардың тариxы, патшалары, батырлары туралы эпос 

үлгісімен дастандар жазған. Мажарлардың Европаға қоныстанбай тұрғанда 

эпостары мол болғанына күмәндәрі болмаған бұл ақындар xалық поэзиясының 

осы ұлы жанрын тірілтуге талаптанған. Бірақ олар тудырған шығармалар - xалық 

ауыз әдебиетінің емес, жазба әдебиеттің туындысы еді. Көшпенділік өмір 

салтымен бірге эпостардың ғұмыры бірге өшкен. Олардың іздері мажар xалық 

ертегілерінде сайрап жатыр. 

Қазақ ертегісі дегенде, алдымен ойымызға келетіні – «Ер Төстік». Оны 

білмейтін қазақ жоқ. Ер Төстікті ертегі десек те, эпос десек те жаңылмаймыз. 

Ерте уақыттарда көлемді жыр болған деседі. «Ер Төстікті» қырғыздар жыр дейді. 

Академик Әлкей Марғұлан ертегінің құнын, маңызын «Ежелгі жыр- аңыздар» 

еңбегінде дәл белгілеп кеткен «Ер Төстік» әңгімесі - қазақ елінде айтылатын ең 

ескі әңгіме. Ол ең мағыналы, ең сұлу жыр. Демек мұнда бір жағынан фантазия 

күшті болса, екінші жағынан кәрі заманның мифі» (Марғұлан). Ғалым «Ер 

Төстікті» гректің Иллиада, Одиссеясына ұқсата келе, сол дәуірдегі ғұн, үйсін, 

қаңлы, қыпшақ кезіндегі салт-сананың да жемісі екендігін айтады. Көптеген 

қазақ ертегілері «Ер Төстіктің» қойнауынан шыкқан.  

Мажар ертегілерін оқып отырып, ак. Ә. Марғұланның айтқан сөздерінің 

растығына күмәніміз қалмайды. Мажар ертегілерінде де Ер Төстік сынды 

кейіпкер (бірде Ағашжұлар, бірде Темірилер) - ерен күштің иелері. Ер Төстік 

Таусоғар, Саққұлақ, Көлтауысар, Желаяқ секілді достарын жер астына түскен 

соң тапса, мажар ертегісінің кейіпкерлері Таусоғар, Темірилер, Тасшағар, 

Тауүйер сияқты достарын жер үстінде кездестіреді.  

Әр xалық ертегілерінде кейіпкерлердің жер асты әлеміне сапары әр түрлі 

басталады. Қазақ ертегісінде Шалқұйрықтың шапқан салмағына шыдамай жер 

қақ айырылып, Ер Төстік пен Шалқұйрық жер астына түсіп кетеді. Мажар 

ертегісінде кейіпкер бірде патшаның сұлу қыздарын айдаһардан құтқару үшін 
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түссе, енді бірде, тамағын тартып ала беретін ергежейліні қуып жүріп, жер 

астына апаратын қуысқа түсіп кетеді. Ол ергежейлінің өзі жеті қарыс, сақалы өте 

ұзын болады. Енді бір қазақ ертегісінде («Аюалпаң, Судысалпаң, Тауыталпаң») 

сақалы бес қарыс, бойы бір тұтам Жермыстанды қуған батыр құмырсқаның 

жолындай ізбен жер астына түседі.  

Мажар ертегісінде патшаның сұлу қыздарын құтқарып жер үстіне шықпақ 

болғанда, достары өздері бірінші шығып, қыздарды шығарып алып, Темірилерді 

жер астына қалдырып кетеді. Темірилер жер астында жүре-жүре үлкен 

бәйтерекке кез болып, ондағы балапандарды жыланнан құтқарып қалады [9]. Бұл 

- алтай xалықтарының көбінің якут, татар, қырғыз т.б. ертегілерінде кездесетін 

мотив. Қазақ ертегілерінде де жиі ұжырасады.  

Шаман болушы мажаршадан тура аударғанда «шаманға белгіленген адам». 

Себебі xалық түсінігінде шаман оз ықтиярымен шаман болайды. Шаман болар 

адамды жын –перілер белгілейді. Олардың нысанасына іліккен адам шаман 

болмай қоймайды. Егер одан бас тартса кемтарлыққа душар болады немесе өледі. 

Мажар xалық дүниетанымында шаман үш әлемді төменгі, ортаңғы, жоғарғы 

әлемді шарлап болған соң ғана шаман болады-мыс. Жер асты әлемін кезу- соның 

бұлжымас шарты. 

Осы жерастылық уақиғадағы гриф пен жылан образына тоқталайық. Бұл 

екеуі де мажар аңыз-ертегілерінде культтік мағынаға ие. Гриф - бүркіт тектес 

ертегілік құс. Ә. Марғұлан: «Бүркітті культ санау – Орал, Алтай тауларының 

арасын мекендеген бақташы жұрттың бұрынғыдан келе жатқан салты болатын»,- 

дейді[10]. Ал мажарлардың Европаға Орал тауы жағынан келгендігін ескерсек, 

бүркіт култінің сырын аңғару қиынға соқпайды. Оның үстіне мажар xалқы күні 

бүгінге дейін саятшылық дәстүрді берік сақтап келеді. Аңызға жүгінсек, 

мажарларды Европаға бастап келген Алмош көсемді анасы адамзаттан емес, 

«турул» құстан (мажар аңыздарында кездесетін бүркіт тектес ертегілік құс) 

туған: «Мәдиярлардың болашақ басты абызы, олардың негізгі көсемі Арпадтың 

әкесі Алмоштың ұрық болып қалыптасуы төмендегідей жағдайда болды: „Оның 

анасына түн ұйқысында қасиетті түс енді. Түсінде оған тұрымтай құс ұшып келіп 

оны ұрықтандырды. Және түсі бойынша оның құрсағынан үлкен өзен басталады, 

оның аясынан даңқты корольдер шығады. Осындай құдай ықпалымен болған 

жұмбақты және қызғылықты жағдайдың әсерінен ол Алмош («Түстегі») 

атанды”[11]. 

Мажар ертегісі бүркітті жер асты әлемінде жиі бейнелейді. «Қара бүркіт- 

патша» ертегісінде бүркіт жер астындағы алтын қамалда өмір сүреді. Бүркіт 

жігіттің денесін бөлшектеп тастайды. Жыландар оны шөппен емдеп тірілтіп, 

қызды құтқаруга көмектесіп, жер үстіне шығарып салады.Бұл ертегіде де бүркіт 

пен жылан қатар жүр. Бүркіт адамға жау, сондықтан да қара бүркіт, ал жылан - 

көмекші.  

Жылан культін мажар ғалымдары шаманның жер астына саяxатымен 

байланыстырады. Ертегілерде жылан емдік шөптерді танитын қасиетке ие және 

шаманның оқытушысы. Басында тәжі бар жылан - мажар аңыз-ертегілерінде 



559 
 

жақсылықтың жаршысы. Сақтардың денесі жылан анадан тарағандығы туралы 

аңыз да бар [12].  

 Жыланға тікелей қатысты образ - айдаһар. Оны «орасан көлемдегі жылан» 

дейді С. Қасқабасов. Мажар тілінде айдаһар- шаркань. Вилгельм Банг бұл сөзді 

бұлғар-түрік «шаракань» (ысылдауыш, у түкіргіш) сөзінен туған дейді [13]. 

Мажар ертегілеріндегі айдаһарлар басқа, антроморфты демон. Олар ат 

ерттеп мініп, белдеріне алдаспан, қылыш байлап, жер үстінен ұрлап әкелген 

әйелдерімен тасқамалда тұрады. 

Айдаһарлар қатысатын мажар ертегілерінің ішінде ең қызықтысы «Кіші 

Миклош» ертегісі. Қыздарын бермеген патшаға ерегескен айдаһарлар көктен Ай, 

Күн, жұлдызды ұрлап әкетеді. Аспан шырақтарын қайтару үшін Кіші Миклош 

інісімен аттанады 

Кіші Миклош он екі басты айдаһардан Айды, жиырма төрт басты 

айдаһардан Күнді қайтарып алады. 

Мажар ертегілеріндегі айдаһар туралы Шандор Шоймошши: 

„Айдаһарлардың бұлтты ерттеуі, ат қып мініп шабуы, Ай, Күн, жұлдыздарды 

ертоқымының астына жасыруы - ат үстінде күн кешкен көшпендінің қиялы. 

Батыс айдаһары сияқты емес, біздің айдаһарымыз Орал-Алтайлық, азиялық 

көшпенді жанының көрінісі»[14],- дейді. 

Мажар ертегілерінде алтай xалықтарының дүниетанымы, наным-сенімдері, 

көркемдік әлемі шынымен де айқын көрініс тапқан. Мажар ертегілерін оқып 

отырғанда, қазақ ертегілерін оқып отырғандай күй кешіп, олардың біздің 

xалықтық дүниетанымға соншалықты жақын екендігін байқадым. Негізгі 

образдар мен сюжеттік желілердің ұқсастығы ғана емес, тілдің суреттілігі 

жағынан да түркілік ой-қиялдың іздерін жазбай тануға болады. Tүркілік әлемнің 

көркемдік нышандары, «азиялық көшпенді жанының көріністері” басым десек, 

әсте ақиқаттан аттағандығымыз емес.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ҚОЗЫ КӨРПЕШ -БАЯН СҰЛУ ЕСКЕРТКІШІНІҢ ТАРИХЫ 

 

Елбасының тапсырмасымен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасы бойынша киелі жерлердің географиясын, тарихын зерттеу қолға 

алынып отыр. Сонымен қатар, тарихи маңызы бар ескерткіштерді зерттеп, 

туристік орындарға айландыру кезек күттірмейтін мәселе. Осы тұрғыдан 

алғанда, ғашықтардың мекені «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» ескерткіші 

көпшіліктің қызығушылығын тудырып отыр. Ғалымдардың зерттеуінше 

ескерткіштің пайда болу мерзімі әртүрлі кезеңдерді қамтиды. Тарихи 

ескерткішке байланысты шыққан жырлардың да уақыты әртүрлі болып отыр. 

Кейбір деректерге сүйенсек, жыр ХІІІ-ХІV ғасырлардан бастап жырланып, қазақ 

арасына кең тараған көрінеді. Зерттеуші, ғалым Ә.Марғұлан «Қозы көрпеш – 

Баян сұлу» жырын «мәңгілік жыр» деп атағанын білеміз. Ғалым жырдың пайда 

болу кезін тіптен б.з.д. екінші мыңжылдықпен байланыстырған болатын: «Қозы 

көрпеш – Баян сұлу» ескі дәуірдің сюжеті, біздің заманымыздан екі мың жылдам 

астам бұрын шыққан. Сол кездегі көшпелі тайпалар бұл жырды ауыздан ауызға, 

ұрпақтан ұрпаққа айтып, біздің дәуірімізге жеткізген» – дейді ғалым [1, 15б.]. 

Жырды зерттегенде, ғалымдардың аса көңіл қойып, қызыға қарағаны, әсіресе, 

Көрпеш пен Баян сұлудың тарихи заманнан келе жатқан ұлы мұнарасы, сәулетті 

етіп жасаған биік кешені. Бұрындары қазақтар ондай құрылысты «дың», «діңгек» 

деп атаған. Мұндай ескерткіштер Қазақстанның көп жерінде осы күнге дейін 

сақталып келеді. Қозы Көрпеш - Баян сұлу күмбезі Аягөздің оң жағасында, 

Таңсық деген ауылға қарсы салынған. Қозы Көрпеш - Баян сұлу аңызы бойынша, 

Сарыбайдың інісі Тайлақ би Тобыл өзені бойынан Аягөзге төрт сан қол (40 мың 

кісі) жіберіп, Қозы Көрпешке ас беріп, ат шаптырып, той жасайды, Қозы мен 

Баян сұлудың күмбезін берік етіп тұрғызып, олардың суретін тасқа түсіреді. Баян 

сұлудың өңін, келбетін әдемілеп келтіреді[2,18б.].  

«Қозы Көрпеш - Баян сұлу» әңгімесінің бір түрі орыс тілінде 1812 жылы 

Қазанда басылып шыққан екен. Барабин татарларының және қазақ арасында 

айтылатын нұсқасын Радлов жазып алып, бастырған. Ойрат тілінде «Қозын 

Еркеш» дейтін жыр бар көрінеді. Солардың бәрі де «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» 
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жырын өздеріне қаратады. Бізге мәлім болған «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» 

жырларының кейбір нұсқалары ертедегі заманның өзіне байланысты айтылса, 

енді біреулері бергі XVIII-XIX ғасырда өңделіп жаңғырған. Кейбір жағдайда 

«ноғайлы» деген ескі атаулары жойылып, оның орнына Кіші жүздің Шеркеш 

руы, не Орта жүздің Бағаналы (Найман) руларының аттары аталады. Бірақ, бұл 

нұсқалардың қай-қайсысын алсаңыз да, алғашқы сюжет асылы - біреу. Әр 

дәуірдің, әр жердің ақындары өз ортасындағы тыңдаушыларының ыңғайына 

тартқанымен, оның негізгі мазмұны, оқиға желісі бір арнаға тоғысады. 

Төңкеріске дейін Шығысты зерттеуші орыстың белгілі ғалымдары қазақ 

арасында айлап-жылдап тұрған. Олардың көбі қазақ халқының салт-дәстүрін, 

мәдениетін зерттеп, бірнеше шығармаларды жарықққа шығарғаны белгілі. 

Қазақтың тұңғыш ғалымы Ш.Ш.Уалиханов «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 

жырының бір нұсқасын Жанақ ақынның аузынан жазып алып,сол нұсқа жөнінде 

пікір жазған. Сонымен қатар «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» дастанының ертеректе 

қағаз бетіне түскен бірнеше нұсқалары Омбы, Ленинград мұрағаттарынан 

табылып отырғанын білеміз. Шығыс әдебиеті мен араб тілін зерттеуші орыс 

ғалымы Саблуков 1830 жылы «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» хикаясын бұрынғы 

Семей губерниясы, Көкпекті маңындағы бір жыраудың аузынан жазып алған 

екен. Орынбор мұражайының басқарушысы, орыс тарихшысы Кастанье өзінің 

«Қазақ даласы мен Оренбург өлкесінің белгілері» дейтін кітабында «Қозы 

Көрпеш - Баян сұлу» жырының 10 түрлі нұсқасынан дерек береді. Сонымен 

қатар, сол еңбекте бұл жырдың толық аудармасын берген. Бұл аударма Ғылым 

Академиясының Петербургте шығатын Веетнигінде басылып шыққан. 

Кастаньенің аудармасы бойынша «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» хикаясының 

мазмұнымен қазақ тілін зерттеуші орыс ғалымы Мелиоранский де таныс болған. 

Жетісу облысының губернаторы Колпаковский 1870 жылы Семейден Қапалға 

бара жатып, жолда Аягөз маңындағы Қозы Көрпеш – Баян сұлудың моласы 

дейтін моланы көріп, Лепсі уезінің начальнигіне осы екі ғашықтың әңгімесін 

жинап алуды тапсырған. Сол Лепсі уез начальнигінің тапсыруы бойынша «Қозы 

Көрпеш - Баян сұлу» жырының бір нұсқасын орман қарауылы Салагаев дейтін 

кісі жинап, кейін орысшаға аударған. Кастанье орысша әңгімелеп бастырған 

нұсқа осы әңгіме делінеді. Одан соң «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» жырын 

Петербург университетінің профессоры Березин жинап, 1876 жылы өзінің «Түрік 

хрестоматиясы» деген кітабында басып шығарған. [3,20б.]. 1899 жылы «Қозы 

Көрпеш - Баян сұлу» хикаясының бір нұсқасын Баранов ел аузынан жинап алып, 

Петербургтегі «Нива» журналының қосымшасында басып шығарған. 

Кеңес үкіметі жылдарында «Қозы Көрпеш- Баян сұлу» жыры бірнеше рет 

басылып шыққан. Жырдың кейбір нұсқалары мектеп оқушыларына арналған 

хрестоматияларға да кіргізілген. Соңғы жылдарда «Қозы Көрпеш –Баян Сұлу» 

жырына арналған тақырыпқа арналған бірнеше диссертациялар қорғалып, 

мақалалар жарық көріп жатыр. Бұл қуантарлық жағдай. 

Негізінен «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» жыры түркі халықтарының көбіне 

тарағандықтан, әр елдің өз нұсқалары бар. Мәселен, бізге мәлім башқұр, ұйғыр, 

барабин татарлары, Алтайлықтардың да нұсқалары бар. Әрине, бұл, нұсқалар 
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бірін-бірі дәлме-дәл қайталап отырмайды, бұлай болуы да мүмкін емес. Әр 

халықтың өмір тіршілігіне әдет-ғұрпымен салт-дәстүріне, тарихи дамуына 

сәйкес өзгертіліп жазылған. Ал, «Қозы Корпец» деп аталатын барабин 

татарларының нұсқасы «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырының қазақшасына 

мазмұн жағынан өте жақын келеді. Ертегінің бас кезінде Ақ хан мен Қара ханның 

аңға шыққаны суреттеледі, кейін шешесі әкесінен қалған сауыт сайман, садағы 

мен атын Қозыға тапсырып, ол Баянды іздеген сапарында садақпен қарға мен 

сауысқанды атып түсіргені баяндалады. Демек бұл нұсқада аңшылық әрекетінің 

басымырақ сипатталатынын аңғарамыз. Барабин нұсқасымен қазақ нұсқасын 

өзара жақын ететін, тағы бір жағдай: мұнда тайпа арасындағы қарым-қатынасты 

нығайта түсу үшін құда түсісіп, туысқандық одағы құрылады.Сондықтан да, 

Қозының әкесі Ақ хан, Баянның әкесі Қара хан екеуі жай достасудан құда-

жекжат болғанды жөн көреді. Әйтседе, Қозы әкесі кенет өлімге ұшырап жетім 

қалған шақта, немесе тағы бір нұсқаларда жұттан кейін жетім бала малдан 

жұрдай болып, айырылғаны себепті Қара хан бұрынғы сертін бұзып,басқа жаққа 

көшіп кетеді. Екі нұсқаның екеуіндеде опасыздық еткен Қара ханға қарама-

қарсы жағымды бейнелерді, олардың адамгершілк қасиеттерінің жоғары 

екендігін суреттейді. Қара ханды адамгершілік ар-намысты аяққа басқан қара бет 

адам деп қарғыс айтады. Қазақ нұсқасындағы Қарабайдың бейнесі осыған 

жақын: дүние қоңыз,сараң,мейірімсіз, пасық адам ретінде суреттейді. Қазақ пен 

барабин татарларының нұсқаларындағы ұқсастыққа, бәлкім осы екі халықтың 

көршілес, жақын өмір сүрулері де әсер еткен болар. Кейде қазақ нұсқасының 

өзіндеде Қарабай мен Сарыбай деудің орнына Барабин нұсқасындағыдай Ақ хан, 

Қара хан деген есімдерді де кездестіріп жатамыз. Әрине бұл сырттай ұқсастық 

болсада, екі халықтың арасында болып келген қарым-қатынасты толық дәлелдей 

алады. 

Солнымен қатар, «Қозы Көрпеш – Баян сұлу » жырының 1876 жылы 

И.Н.Березин бастырған нұсқасының маңызы да зор. И.Н. Березин бастырған 

мәтін әрі толық, әрі бұрынғы жазылып алынған күйінде сақталған басқа 

нұсқалардағыдай емес, мұнда кейін кіргізілген өзгерістер жоқ деуге болады. 

Жырдың негізгі мазмұны екі жастың жалынды махаббатына, өздерінің бас 

бостандығы үшін күресіне арналған. Әрине, бағзы заманда адамның бас 

бостандығына жол берілмейтін, сондықтан Қозы мен Баян махаббатының 

өліммен аяқталуы заңды құбылыс.Тек соңғы кездерде кейбір ақындардың өз 

көзқарастарын немесе өздері қолдаған үстем тап идеологиясын уағыздау үшін 

жырдың аяқталуын өзгертіп жібергенін байқауға болады. Ру арасындағы қарым-

қатынастар мен үй іші, әке мен бала байланысына деген сол кездегі бұқара 

халыққа тән көзқарастарды И.Н.Березиннің нұсқасында өте айқын 

көрсетілген.Бұл нұсқадағы негізгі кейіпкерлер: Қарабай, Сарыбай, Қозы, оның 

анасы, Баян , Қодар. Бұлардан басқа тазша,кемпір, Қарабайдың 60 құлы тәрізді 

эпизодтық кейіпкерлер бар. Мұнда қазақтың ескі әдет- ғұрпы жырдың 

басталуына себеп болады. Екі жақ тумаған балаларын бір-біріне атастырады да 

құда болу салты арқылы екі жағыда өз жағдайларын нығайта түспек болады. 

Сондықтан да аң аулап жүрген Қарабай мен Сарыбай серт жасасады. Ертедегі 
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ұғым бойынша достықтың бір ғана жолы бар: не қаны бір туысқандық, немесе 

құдандалық арқылы жақын болу. Сонымен бірге бірге жақындықтың өзін бет 

алды іздемейді, болашақ туыстың әл-ауқатында есепке алып отырған. Демек 

Қозының әкесі тірі, бай шағында Қарабай Қозыны күйеу деп таныса, Сарыбай 

өліп бала жетім қалған кезде Қарабай онымен санаспайды, қызын бергісі 

келмей,басқа жаққа көшіп кетеді. 

Қозы Көрпеш пен Баян бір-бірін көрмей тұрып, тек өздерін күн бұрын 

атастырғаны үшін сүйсе де, сөйтіп олар әдет ғұрыптың көп заңының біріне 

мойын сұнғандай бола тұрса да, алғаш кездескендерінде-ақ бір-біріне бірден 

ғашық болған. Қозыны сүйген Баян әкесіне қарсы шығады. Жетім қалып, 

кедейлікке ұшыраған Қозы Баянның ауылына келгенде қыз одан теріс 

айланбайды. Қозыны шын ниетімен жақсы қарсы алады. Қозы болса махаббат 

жолында ел - жұртын мал-мүлкін тастап, жалғыз атты қаңғырған адамның күйіне 

түседі. Сөйтіп, жырдағы жағымды кейіпкерлердің сезімдері терең, серттері 

берік, адамгершілікке толы екенін байқауға болады. Қозы мен Баян басындағы 

зор махаббат оларды Қарабайдың зорлық-зомбылығына қарсы қояды. Бірақ олар 

әке қаһарына төтеп бере алмайды.Деректерге сүйенсек, қос ғашық қиын 

заманның құрбаны болады, ойлаған армандарына жете алмайды. Алайда екі 

жастың жарқын бейнелері, сол кездегі қарапайым адамдардың ұмтылған арманы, 

қолжетпес шыңы болды. 

Тарихтың төрінде өшпестей із қалдырған екі ғашықтың махаббат дастанына 

арналып 15 сәуір күні еліміздің бірқатар өңірлерінде жастар арасында «Қозы 

Көрпеш - Баян сұлу», яғни «Ғашықтар күні» аталып өтіледі. Бұл игі бастама. Ал, 

тарихи ескерткішке туристерді тартып, осы аралықтағы киелі жерлердің 

географиясын жасау алда тұрған үлкен міндеттердің бірі. Алдағы уақытта 

жырдың шығу тарихына байланысты материалдарды зерттеп, талдап бір жүйеге 

келтіруді жөн санап отырмын. Сонымен қатар, ескерткішке баратын жолдағы 

киелі орындарды зерттеп, маршруттық картасын жасауды уақыт еншісіне 

қалдырғанды жөн көрдік. Елбасының рухани жаңғыруға арналған мақаласын 

жүзеге асыратын болсақ, өлкемізде әлі де толық зерттелмей жатқан киелі 

орындар көпшіліктің назарын аударатыны сөзсіз.  
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Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан 

  

КАЙҚАУЫСТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫН МЕКТЕПКЕ 

ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУДА ПАЙДАЛАНУ  

 

Мемлекет басшысы Н. Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси амалы атты Қазақстан халқына 

Жолдауында – «Кішкентай бүлдіршіндердің дамуына ықпал ететін үздіксіз білім 

берудің алғашқы сатысы ретіндегі мектепке дейінгі білім беруге баса назар 

аударған жөн» деп аталған саланың тұлға дамуындағы маңыздылығын ескертіп 

отыр [1]. Мектепке дейінгі білім беру ұйымы – жас ұрпақты тәрбиелеуде отбасын 

есептемегендегі алғашқы сатысы болғандықтан, болашақ ұрпақтың азаматтық 

тұлғасы мен патриоттық сезімдерін қалыптастырудың қайнар көзі - мектепке 

дейінгі кезеңнен бастау алатыны ақиқат. 

Расында, мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру, бүгінде мемлекет пен 

қоғамдағы өзгерістерге сәйкес елеулі өзгеріске ұшырап, бала дамуының 

маңызды кезеңі ретінде білім беру қызметіне одан әрі табысты дайындықтың 

негізі ретінде жылдан-жылға артып келеді.  

Қазіргі педагогикалық ғылымның маңызды бағыты - педагог тұлғасының 

ізгіліктік құндылықтарды, рухани адамгершілік қасиеттер мен жоғары 

педагогикалық мәдениетті сақтаушы кәсіби қалыптасуын қамтамасыз ететін 

құралдарын іздеу болып табылады. Білім беру жүйесін ізгілендіру 

педагогикалық кадарларды даярлау мен олардың мамандығының деңгейіне 

талаптарды арттырады, педагогикалық іс-әрекеттің негізгі түрткі болған 

міндеттерін қайта қарауды, олардың қоғамдағы қордаланған жаңа әлеуметтік 

қатынастарға бейімделуін қажет етеді. Ал мектепке дейінгі ұйым қызметі 

қиындығымен және көпқырлылығымен ерекшеленеді. Сондықтан, ол болашақ 

тәрбиешінің адамгершілік тұлғалық қасиеті мен кәсіби даярлық деңгейіне 

ерекше талап қояды, оның білімінің тереңдігі мен әртүрлі салалар бойынша 

білігінің жан-жақтылығына, педагогтың тұлғалық дамуының жоғары деңгейін 

талап етеді. Аталған мәселені шешуде, әлемдік педагогикалық ойлар тарихында 

өзіндік орны бар ортағасырлық шығыстық ғұламалардың, солардың бірі 

Кайқауыстың, педагогикалық идеяларын пайдаланудың мәні зор. Дегенмен, 

«Заманына қарай амалы» дегендей, әр кезеңдердегі бала тәрбиесі мен білім 

берудің өзіндік ерекшеліктері болды. Асылы, сол тәлімі мен тағылымы мол көне 

мұраларды зерттеп-зерделеп, ондағы тәлім-тәрбиелік идеялардың мағынасын 

ашып, жеткіншек ұрпақ тәрбиесі мен маман даярлау үдерісінде тиімді пайдалана 

білу өскелең ұрпақ алдындағы үлкен міндет. Бұл тұрғыда, ортағасырлық ғылым 

мен мәдениеттің көрнекті өкілдері әл-Фараби, ибн Сина, З. Рази, әл-Беруни, 

Кайқауыс, Ж. Баласағұни т.б. педагогикалық көзқарастарын зерттеп, талдау әрі 

оларды педагог мамандарын даярлауда, соның ішінде мектепке дейінгі ұйым 

мамандарын да, үлкен қызығушылық тудыруы оырынды. Олардың 
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мұраларында, білімнің әртүрлі салаларымен қатар, педагогика ғылымы маңызды 

орындардың бірін алады. Оның үстіне, мемлекет басшысы Н. Назарбаев 

ұлтымыздың дәстүрі мен мәдениетін бойына сіңірген ұлтжанды ұрпақ 

тәрбиелеудің мәні мен маңызына тоқтала келе: "Егер жаңғыру елдің рухани 

тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды" дегеніндей [2], мемлекет 

тарапынан халықтық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарымызға, мәдениетіміз 

бен әдебиетімізге, тарихымызға сабақтасып келе жатқан тарихи-мәдени 

құндылықтарға үлкен қамқорлық танытып отыр.  

Ендеше, мектепке дейінгі тәрбеие мен білім беру жүйесінің мазмұнын 

жаңарту, ондағы ізгілендіру мен демократизациялау үдерістері мектепке дейінгі 

ұйым мамандарын даярлау үдерісінде тарихи құндылықтар мен ұлттық 

мұраларды пайдалану қажеттілігіне назар аударғаны жөн. Оның үстіне, қазіргі 

қоғамның осы сатысының дамуы, азаматтардың білімділігінің ғана емес, жалпы 

мәдениеттілік деңгейіне де қойып отырған талаптарын ескере отырып, қазіргі 

заман педагогикалық тұжырымдамаларының авторлары да өскелең ұрпақты 

жалпыадамзаттық мәдениеттің, соның ішінде өз отанының, халқының 

мәдениетінің рухани байлығын көрсететін, мәдени құндылықтар жүйесіне 

тартудың қажеттілігін дәлелдеп отыр. Демек, мектепке дейінгі тәрбие мен білім 

берудің қазіргі сәттегі қызмет ететін жүйесі балалармен жұмыста өткеннің 

рухани-мәдени мұраларын пайдаланудың тамаша мүмкіндіктерін жасап отыр.  

Бүгінде, мектепке дейінгі ұйымдарға арналған білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын: мектеп жасына дейінгі баланың тілін 

фолклордың шағын түрлерін қолдану арқылы дамыту, балалардың бейнелеу 

шығармашылығын халықтық сәндік-қолданбалы өнері үлгісімен дамыту, мектеп 

жасына дейінгі бала тәрбиесінде халықтық ойындарды пайдалану, халықтық 

шығармашылық туындыларын балалардың музыкалық тәрбиесіне кіріктіру 

бағыттары бойынша жұмыстарды қамтиды. Алайда, мектепке дейінгі ұйымның 

болашақ педагогтарының даярлық деңгейін зерттеу міндеттерін шешуге 

арналған бағыттарының жаңа бағдарламалармен, соның ішінде мектеп жасына 

дейінгілерді тәрбиелеу үдерісінде студенттерді балалармен оқу-тәрбие 

жұмыстарына халықтық шығармашылықтың бірі ортағасырлық шығыс 

ойшылдарының даналық идеяларын пайдалануға даярлау процесі көлеңкеде 

қалып отыр. Жоғары оқу орнының түлектері тәрбие үдерісін ұйымдастырудың 

әртүрлі түрлері мен формаларында ортағасырлық ойшылдардың туындыларын 

пайдаланудың әдістемесін меңгермегендіктен, оларды кез-келеген уақытта 

пайдалануға дайын емес.  

Қазіргі студент тұлғасының қалыптасуы, халықтың көпғасырлық 

тәжірибесінен қалған дәстүрлерді, тарихи тұлғалардың педагогикалық 

мұраларын ескермей құрылуы мүмкін емес. Соңғы жылдары пайда болған 

ғылыми зерттеулер көрсетіп отырғанындай, ғасырлар бойы өңделген және 

тәрбиенің жинақталған тәжірибесінен құрылған, ұрпақ тәрбиесінің өскелең 

ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту туралы ғылыми ұғымдары мен түсініктерінің 

негізгі және маңызды қайнар көздерінің бірі ортағасырлық шығыстық 

ойшылдардың педагогикалық-дидактикалық бағыттағы еңбектері болып 
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табылады. Ондағы бейнелі түрде берілген даналық сөздер, мақал-мәтелдер мен 

тағылымдық сипаттағы әңгімелер, өткен ұрпақ ұстанған адамгершілік 

құндылықтар мен идеалдарды түсінуге, оларды тәрбиенің қазіргі идеалдары 

және мақсаттарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Ендеше, жаңа ұрпақтың 

мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту саласындағы көзқарастар өткен ұрпақтың 

эмпирикалық халықтық педагогикалық тәжірибесі мен баланы ерте жастан 

тәрбиелеу мен білім беру мәселелеріндегі қазіргі ғылыми зерттеулер мен 

әдебиеттер арасындағы сабақтас байланысты сақтауды талап етеді. Сондықтан, 

ЖОО-ның оқу-тәрбие үдерісіндегі арнайы пәндер қатарын оқыту барысында 

(жалпы педагогика, мектепке дейінгі педагогика тарихы, және т.б.) 

этномәдениеттік және жалпыадамзаттық құндылықтардан құралған 

педагогикалық білімдердің мазмұндық компонентіне ерекше назар аударған 

жөн. Отандық ғалымдар қатарының қазіргі психологиялық-педагогикалық және 

этнографиялық зерттеулерінде халықтық педагогика, соның ішінде ортағасыр 

ойшылдарының педагогикалық идеяларында берілген тәрбиенің мазмұнына, 

құралдары мен әдістеріне ерекше назар аударылып, оларды әртүрлі жастағы бала 

тәрбиесі практикасында пайдалану мәселесінің мұқият, тыңғылықты таладауы 

жасалған.  

Қазіргі білім беру бағдарламаларында тәрбиенің біртұтас жүйесі өмірмен 

және қоршаған әлеммен байланысы, тұлғаны қалыптастырудың әртүрлі 

факторларының өзара байланыстары, тәрбиеге біртұтас және жан-жақты 

тұрғыдан келу, балалардың бастамалары мен шығармшылығын ынталандыру 

сияқты ізгіліктің принциптеріне негізделеді.  

Зерттеу мақаламыздың мақсаты ортағасырлық ойшыл педагог Кайқауыс 

іліміндегі тәрбие мазмұнын анықтау және оларды жоғары мектеп мекемелерінің 

жұмыс тәжірибесінде болашақ мектепке дейінгі ұйым мамандарын даярлауда 

пайдалану болып табылады.  

Кайқауыс ХІ ғасырда өмір сүрген, көрнекті ортағасырлық Шығыс 

ойшылдарының бірі. Толық есімі – Унсурулмаоли Кайқауыс ибн Искандер ибн 

Кабус ибн Вошимгир ибн Зияр. «Қабуснаманың» авторы, Табаристанның ұсақ 

феодалдық билеушілер әулетінен шыққан (Каспий теңізінің оңтүстік жағалауы). 

«Қабуснама» Кайқауыстың ұлы Гиланшаһты, және соның негізінде бүкіл 

адамзат баласының тұлғалық кемелденуін тәрбиелеу мақсатында жазылған 

педагогикалық-дидактикалық бағыттағы шығарма. Ол 44 тарау, 56 әңгімеден 

тұрады, 1082-83 жж. жазылған [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Шығыс пен Батыста Кайқауыс пен оның еңбегі «Қабуснама» ғалымдар 

назарын өзіне ертеден-ақ аударған. «Қабуснама» Иран мен Үндістанда 8 рет 

басылды. Бұл басылымдардың ішіндегі ең таңдаулысы Риза-Кули-хан 

Хидаяттікі болып табылады. "Қабуснама" 1432 жылы түрік тіліне, 1786-1787 

жылдары ұйғыр тіліне, 1860 жылы парсы, тәжік тілінен өзбек тіліне Огахи 

аударады, 1881 жылы неміс және татар тілдеріне, 1886 жылы француз, орыс 

тілдеріне аударылған 1860 жылы парсы, тәжік тілінен өзбек тіліне Огахи 

аударады. Ф.ғ.к. С.Далимов «Қабуснаманы» 1967 жылы және кейбір 

өзгертулермен 1973 жылы өзбек тіліне аударады. Осы өзбек тіліндегі нұсқасы 



567 
 

негізінде Т.Айнабеков 1992 жылы қазақ тіліне аударады [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

«...менің әрбір сөзім бақыттың бастау бұлағындай»-деп ойшылдың өзі өсиет 

еткендей [3], «Қабуснама» тәрбиелік мазмұндағы құнды жәдігерлердің бірі 

ретінде педагогтар назарын өзіне аудартып отыр. Себебі, еңбектің тәлім-

тәрбиелік маңызы мен әлемдік педагогикалық ой-пікірлер даму тарихындағы 

орны әлі күнге анықталмаған. Профессор М.Раджабовтың: «Қабуснама»-

болашақ ұрпақтың және, әсіресе жастардың өмірлік оқулығы болып табылады»-

деп айтқанындай [4], ағартушының халықты білімге, өнерге, мәдениетке 

ұмтылуға шақыратын үгіт-насихаттары мен ғақлия сөздері кейінгі ұрпақты 

тәрбиелеуде таптырмас өнеге болары анық. Сондықтан, "Қабуснамадағы" автор 

тарапынан ұсынылған тәрбиелік ой-толғамдарға назар аудармау мүмкін 

болмады. Әрі еңбекке ғылыми тұрғыдан келу қажеттілігі өткеннің мұрасын 

ұғынуға тек теориялық қызығушылықтан емес, рухани құндылықтардың озық 

үлгілерін насихаттау мен болашақ ұрпақ тәрбиесінде қолдану мақсатында 

туындауда. Себебі, онда бүкіл адамзат баласына тән рухани құндылықтар 

қатарына сипаттама беріле келе, автордың тағылымдық өнегесі халықтық тәрбие 

құралдары мақал-мәтелдер мен афоризмдерді және өнегелік сипаттағы әңгіме, 

үлгі көрсету, сендіру, мадақтау, жазалау сияқты әдістерді қолдану арқылы жеңіл 

баяндалады. Ал, әр халқытың оқыту мен тәрбие ісі халықтық негізде құрылғаны 

жөн. Шығыс ойшылдарының еңбектеріндегі тағылымдық идеялары ізгіліктік 

тәрбиенің бастауы ғана емес, оның көмегімен бала алдыңғы буын өкілдерінің 

идеяларын, білімдері мен өмірлік тәжірибелерін меңгеріп, өмірлік қажеттілігіне 

пайдаланып, кейінгі ұрпаққа мұра ете алады. Тарихи мұралар – бұл кешегі мен 

бүгінгі ұрпақты ұлы тарихи тұтастыққа біріктіретін нағыз өміршең, ұтымды 

және берік байланыс. Ол тек қана халықтың өміршеңдігін білдіріп қоймайды, ол 

өмірдің өзі.  

«Көргеніңді елестетуге үйренсең, ойыңдағыны жүзеге асыруға көшу де оңай 

болмақ» деп [5] автор өзі айтқандай, «Қабуснамадағы» қанатты сөздер мен 

мақал-мәтелдер еңбектің мазмұнына қарай шебер қолданылған. Кайқауыс 

тәрбиенің, біртұтас философиялық ойлардан тізілген, кең көлемді мазмұнын 

ұсынады және тәрбиенің қоғамдық құрылыммен байланысын ашады. 

Педагогикалық іс-әрекет Кайқауыс өмірі мен ой-толғаныстарының ажырамас 

бөлігіне айналады. Кайқауыстың педагогикалық идеялары оның адам мен әлем 

және олардың байланысы туралы дүниетанымынан туындаған десе де болады. 

Оның бәрі өз көрінісін "Қабуснамадан" тапты. Кайқауыс тәрбиені адам өмірінің 

маңызды іргетасы ретінде бағалады әрі тәрбиені ерте жастан бастағанды жөн 

санады. Кайқауыс тәрбиені құдіретті күш ретінде қарастырды, бірақ тұлғаны 

қалыптастыруда бәрінен күшті тәсіл ретінде санамады. Өйткені, Кайқауысша, 

педагогикалық ықпал ету адамның, күн мен түн, жақсылық пен жамандық 

сияқты күрделі де қарама-қайшылықты жаратылысымен шектеулі. Тәрбиеші 

мұндай қарама-қайшылықтарды ескеріп, тәрбиеленушілерді жағымсыз 

әрекеттер мен өмірлік қиыншылықтарды жеңе білуге даярлауы қажет. Кайқауыс 

пікірінше, тәрбие баланы өмір мектебіне біртіндеп енуін қамтамасыз етуі керек. 
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Мұндай тәрбиені бәрінен бұрын тәжірибелі тәлімгер жүзеге асыра алады екен, 

яғни өмір сүру мәнін түсіне білетін адам. Мұны тәлімгер мен тәрбиеленуші 

арасындағы тығыз рухани байланыс негізінде істеуге болады. Кайқауыс барлық 

адам үшін, мейлі ақылды данышпандар немесе әскерилер болсын, тәрбиенің 

жан-жақтылығын талап етті. Дегенмен, нағыз бағалы білім (даналықтану, 

пәлсапа) Кайқауысша, бәріне бірдей бағынышты емес. Әсіресе, білімді 

өздерінше қажетсінбейтін және өздерінің қараңғылығын түсінгісі келмейтін 

надандардың қолы жете беретін нәрсе емес деп санады. "Қабуснамада" Кайқауыс 

білім мен тәрбиенің жан-жақтылығы туралы айта отыра, тәрбиелеу дәстүрін 

дамыту мақсатында "тән құмарлығы үшін дене шынықтыру мен салауатты өмір 

сүруді, ал жан құмарлығы үшін ғылым мен кәсіпті" меңгеруді насихаттайды [3]. 

Шын мәнінде, білім беру өмірлік тәжірибеден өтуге даярлау ретінде қаралады. 

Осылайша, сөз "Қабуснама" мазмұнына: имандылық, адамгершілік, ақыл-ой, 

отбасы, еңбек, экономикалық тәрбиелер және салаyатты өмір салты сияқты 

әртүрлі мәселелер ендірілген, өмір бойғы тәрбие жайында болып отыр. Ендеше, 

Кайқауыс идеяларының өміршеңдігіне қайран қаламыз. Өйткені, әлемдік 

педагогика 1960 жылдардан бастап тәрбиенің өмірбойғы үздіксіз идеяларын 

қарқынды дамытуда [6]. Ал байқасақ, аталған идеяның тамыры тереңде жатыр 

және "Тал бесіктен, жер бесікке" дегендей [7], халықтық ұғым мен шығыстық 

ойшылдардың еңбектерінде көрініс берген. Қазіргі өркениетте бұл идеялар, 

өндіріс құрылымының өзгеруімен, қоғамдық өмірді интернациолдандырумен, 

жаңа технологиялардың дамуымен, ақпараттық, сандық бағдарланған әлемге бет 

алумен байланысты әлемдік бірлестіктегі түбегейлі өзгерістерге жауап ретінде, 

үлкен мәнге ие. Өмірбойғы тәрбие мектепке дейінгі, мектептен тыс және 

мектептік мекемелердің арасындағы сабақтастықты, өз бетімен білім алуды, 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық өмірінің белсенді мүшелерін даярлау мен 

қайта даярлауды білдіреді. Ол оқытудың кезең-кезеңмен қайталайтын жүйесін 

дамытуды, мектептен тыс білім беру бағдарламаларын байытуды қарастырады.  

Өмірбойғы тәрбиенің алға қойған стратегиялық мақсаты - өздігінен білім 

алуға бағытталған қабілеттілік пен мотивацияны қалыптастыру. Отбасы 

тәрбиесін айтпағанда, балабақша, өмірбойғы тәрбиенің алғашқы алаңы ретінде 

қарастырылады. Оған тек базалық білім беру емес, өздігінен әрекет етіп және 

ойлана алуға, бастамашылдыққа даярлау да жатады.  

Кайқауыс тәрбиенің әлеуметтік қызметтерін де бөле білді. Мақсаты - әділ 

бағына алатын немесе басқара алатын кемелденген азаматты тәрбиелеп шығару. 

Ізгілікті қоғамда тәрбие "дұрыс" болуы керек. Ол тәрбие мен баланы күтіп-

баптауды ажырата білді. Сондықтан біз, Кайқауыс идеяларын зерттеп, зерделей 

келе, тәрбиеге мынадай анықтама бергенді жөн көрдік.  

Тәрбие деп балаларда жігерлілікті оятып және оны дамытуға бағытталған 

іс-әрекетті атаймыз.  

Кайқауыс: "Кәрі де жас та шамасына қарай білім алуы қажет" дей келе [5], 

оқытудың жалпыға ортақтығын міндетті деп санады. Кайқауысша, ізгілікті 

қоғамда білім беру ісінің маманы мемлекеттің бетке ұстары ретінде танылды. Ал 

тәрбиеші баланың болашағын ойлай отырып, олардың салауатты өмір салтын 
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жүргізуіне аса мән беруі қажет. "Салауатты" сөзінің астарында деннің саулығы 

ғана емес, адам жанының, рухани әлемінің де тазалығы, табандылығы мен 

төзімділігі меңзелетінін ескерген жөн.  

Кайқауыс ұсынған жалпы білім беру мәселелеріне сауаттылыққа үйрету, 

ерте жастан білім беру, "қарапайым құралдармен - бүгінгіні жаңғырту" арқылы 

еңбекке даярлау бастамалары ендірілді.  

Сондықтан, зерттеу мақаламыздың негізгі материалы Кайқауыс 

идеяларын негізге ала отырып, баяндалады. Студенттер, педагогикалық оқу 

пәндерін оқыту барысында ерте замандарда-ақ тәрбиенің екі бағыты 

қалыптасқандығымен танысады: отбасында және қоғамдық мекемелерде. Бала 

өміріндегі тәрбиенің басымдығына ешкім дау тудыра қоймасы анық. Ол 

халықтық және ортағасырлық ойшылдардың туындыларында бейнеленген. Оған 

дәлел халықтық педагогиканың тәрбие құралдары мен ойшылдардың 

еңбектеріндегі тәрбие түрлеріне қатысты педагогикалық идеялары мен 

тағылымдық сипаттағы даналық өсиеттері десек те болады. Осы орайда, 

Кайқауыстың педагогикалық идеяларындағы тәрбие мазмұны, психологиялық 

мәні мен балаға ықпалының тиімділігі бойынша бала тәрбиесінің жан-

жақтылығы қоғамдық білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмыстарымен 

сабақтаса ұйымдастырылғанда анағұрлым табысты болатындығына 

студенттердің назарын ерекше аудартқан жөн. Кайқауыс іліміндегі тәрбие 

әдістерінде қоғамдық мекемелерге тән, алдын-ала ойлау шарттары жоқ, оның 

орнына нақты балаға оның өмірлік тәжірибесімен, қызығушылықтары, яғни 

ынта-ықыласы және әдеттерінің табиғилығы мен қайтарымдылығы көп 

байқалады.  

Ғалым педагог Кайқауыс өз замандастарының ізін жалғастыра отырып, 

рухани-адамгершіліктік білімнің маңыздылығына ерекше тоқталады. Ол "істің 

ақырының жақсы болуы, басынан істі жақсы қоя білуден" деп пайымдады. Ал 

істі атқарудың тәсілі, яғни әдістемесі содан кейін барып келеді дегенді алға 

тартады. 

Кайқауыстың педагогикалық ілімінде балаларды тәрбиелеуде табысқа 

жетудің: үлгі көрсету, ойын және еңбек арқылы, кеңес беру, дағдыландыру 

(баулу) және сендіру, түсіндіру және әңгімелесу, мадақтау және алғыс айту, 

айыптау және сөгіс беру, жазалау сияқты әртүрлі әдістері ұсынылған. Дегенмен, 

Кайқауыс іліміндегі тәрбиенің ең құнды әдісі ретінде ата-аналардың үлгісі мен 

беделі, әңгімелесу, жазалау, мадақтау, кеңес беру, түсіндіру болып табылады. 

Мәселен, ертедегі бала тәрбиесінде отағасының жеке бас үлгісі мен оның бала 

алдындағы беделіне ерекше мән берілген. Отағасы тек отбасының үлкен мүшесі 

ғана емес, ең ақылды, дана және еңбекқоры болып саналған. Оның ең басты әрі 

маңызды қасиеті – әділдік. Оған даулы жағдайларда тіпті отбасының өзге ересек 

мүшелері де ақыл сұрап, жүгінетін болған. Өкінішке орай, бүгінде көпшілік 

отбасыларда әкенің тәрбиесі мен беделі шет қақпайлана беретіндігі жасырын 

емес. Бұл ойланатын мәселе. Демек, баланың тұлғалық қалыптасуында әке 

рөлінің басымдығына аса мән берген жөн.   
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Кайқауыс тұлғаның ізгілікті, мейірімділік, адамгершілік сапаларды 

меңгеруі өте ерте жастан басталғанын дұрыс санайды. Оның пікірі бойынша, 

ақиқатты, даналықты үйрену арқылы тану мен қоғамға қызмет ету арқылы тану 

тәрбиенің тікелей міндеті болып табылады. Мысалы, оның ақылдың күшіне 

байланысты: «Аристотель данышпаннан «Ақылдың күші неде?»-деп сұрағанда, 

«Адамның күші – тамақтануда, ақылдың күші – хикмет, фәлсафада»-деп жауап 

беріпті» деген даналығына немесе бірде Хысрау Пәруез атты иран патшасы уәзір 

Абузуржмеһрден: "Дүниедегі барлық нәрсені кім біледі? дегенінде, 

Абузуржмеһр: "Барлық нәрсені халық біледі, халықтың білгенін білетін жан 

анадан әлі туған жоқ" деген [3] сияқты тағылымдық мәндегі әңгімелерді 

қолдануы Кайқауыстың педагогикалық ілімінің негіздерінің бірі халықтық 

даналыққа сүйену екендігін білдіреді. Ал Кайқауыс тарапынан ұтқыр 

қолданылған халық даналықтары өскелең ұрпақты тәрбиелеу әдісі ретінде 

танылады. 

Қабуснамадан байқағанымыздай, ерте кезеңдердегі балаларды тәрбиелеудің 

келесі бір танымал әдісі сендіру болып табылады. Дегенмен, Кайқауыстың 

пікірінше, баланың сеніміне кіріп, сүйіспеншілігіне бөлену өте күрделі 

міндеттердің бірі болды. Сондықтан, ол балаға үнемі мейірімділік қатынаста 

болу керектігін ескертеді. Өзі де ұлына кеңес беруде мейірімділік қатынасты 

ұстанды. Ол тәрбиешіден бәрінен бұрын шынайылылықты талап етеді. Тек үнемі 

қомқорлық көрсету мен дұрыс тәрбие балада ең жақсы адамгершілік сапаларды 

қалыптастыратындығын және соған қоса, тек жақсы тәрбиеленген бала 

нәтижесінде ізгілікті адам болып қалатындығын ескертеді. Оған дәлел 

Кайқауыстың ұлына арналған әрбір кеңесінің "ұлым менің", "перзентім менің" 

деген сияқты әкелік мейіріммен басталатын сөздері [3,5].  

Кайқауыс іліміндегі тәрбиенің басты құралы еңбек болып табылады. Бала 

әрдайым ата-ана жанында болып, олардың еңбекке деген қатынасын, шеберлігін, 

дағдыларын көріп отырып, сабақ алған. Өсе келе ол білімін, еңбек дағдылары 

мен шеберлігін, тәжірибе жинақтаған. Еңбек етуде Кайқауыс тәрбиенің әртүрлі 

тәсілдерін қолданған – ересектер мен тәжірибелі адамдардың беделі мен олардан 

үлгі алу, қоғамдық пікірлер, салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, сендіру, еңбек іс-

әрекетінің әртүрі, үйрету т.б. 

Осылайша, әрбір кезеңде, бала туралы, оған ықпал етудің құралдары мен 

әдістері туралы тұрмыстық түсініктерге негізделген, өзіндік жеке тәрбие жүйесі 

қалыптасқанын аңғаруға болады. Мысалы: Кайқауыстың еңбек тәрбиесі туралы: 

" Еңбек ет, өйткені игілік жалқаулықтан емес еңбекпен жиналады, байлық 

еңбектен жиналғандай, жалқаулықтан жоғалады" дей келе, "Дүниенің рақаты - 

еңбек ете білуде. Бүгінгі рақатың - кешегі еңбегіңнің жемісі" деген ойы арқылы 

баланы адам өміріндегі еңбектің маңыздылығы мен пайдалылығына деген 

сенімін тудыруға, ал "кірісің қанша болса, шығысың да сол көлемде болғаны 

жөн" дей келе, "еңбекпен тапқан табысыңды бір-ақ күнде шашып тастасаң" оның 

ақыры жоқшылық пен кедейлікке апаратындығы туралы ой тудыруға болады [3]. 

Сондай-ақ осы ойлар негізінде баланың ойында экономикалық тәрбие 

негіздерінен де хабардар ету мүмкіндігі бар. Мұндай ойларды Қабуснамада 
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тәрбиенің барлық бағыты бойынша баяндалған идеяларынан байқауға болады. 

"Қабуснаманың" тәрбиелік ықпалы туралы айта отырып, ондағы автор 

тарапынан қолданылған мақал-мәтелдер мен автордың нақыл сөздерінің мәнінің 

ерекшелігін ескерген жөн. Болашақ тәрбиеші мақал-мәтелдер мен автордың 

нақыл сөздері, бала үшін баланың танымдық сезімдері мен қиялын дамыту 

көздерінің бірі бола отыра, оларды, адамзат тәжірибесімен жинақталған, рухани 

байлықтарға құрметін қалыптастыру құралы екенін ұғынуы керек.  

Ересек мектепке дейінгі жастағы бала мақал-мәтелдер мен нақыл сөздердің, 

әңгімелердің идеялық мазмұнын және олардың өнегелік мақсатын түсінуге, 

ненің дұрыс ненің бұрыс екендігін, шындықты өтіріктен, көркемдік мәнерлілік 

құралдарын ажырата білуге қабілетті.  

Өткеннің шығармашылық тәжірибесін түрлендіру мен жаңа қалыптар мен 

түсініктердің мазмұны қиялдың нәтижесінде (Л. Выготский, А. Петровский, С. 

Рубенштейн) жүзеге асырылатындығы, сондықтан да педагогтың басты міндеті 

оның мектепке дейінгі жаста қалыптасуына мақсатты бағытталған ықпал ету 

қажеттілігі болып табылатындығы ғылымда дәлелденген [8,9]. Тіпті болмағанда, 

бала сөздің мәнін әлі толық түсіне білмегенімен, оған Кайқауыстың 

адамгершілік тәрбиесі туралы тағылымдық идеялары арқылы "ненің жақсы, ал 

ненің жаман екендігін" үйретуге болады (құрметтеуге, т.б.). Ол үшін 

"Қабуснамадан" бала түсінуіне ыңғайлы, қабылдауына жеңіл мәнді кеңстерін 

таңдай білген жөн. Мысалы, тәрбиеші Кайқауыстың: «жақсылық істеуді білген, 

жақсылық істеуді үйретуге де міндетті» деген халық даналығын тілге тиек ете 

отырып: «Сортаң жерге сепкен ұрығың өнім бермейді, еңбегің босқа кетеді, сол 

сияқты жақсылықты білмейтін кісіге жақсылық істеу сортаң жерге ұрық сепкен 

сияқты зая кетеді. ... жақсылық істеуден тартынба...» немесе, «... қай кезде 

болмасын жақсылық істеуді жадыңнан шығарма, жақсылықты жалпы халыққа 

жаса, жамандықтан аулақ бол, ... Бидайды көрсетіп, арпа сатпағын. Әр істе 

әділетті бол. Әділ жанға бидің де, қазынаның да қажеті жоқ» [3] деген даналық 

кеңестерімен жақсылық ұғымымен қатар, әділдіктің де мәнін түсіндіре алады. 

Ал: «Біреудің істеген ісін зая кетірме, еңбегіне қарай ақысын төле. 

Жақсылықты ең алдымен өз жақыныңа істей біл...» және «Жаман істерден, 

өтіріктен, қанағатсыздықтан ұял; тура сөз, ізгі тілек, жақсы бастамадан ұялма. ... 

адамдар ұяламын деп, ойлаған мақсатын орындай алмайды. Ұят – иманның 

жемісі дегендей, жарлылық та ұялшақтықтың жемісі. ... Жақсылықтың бастапқы 

шарты – ар-ұятты сақтауда, жамандықтың бастапқы шарты – ар-ұяттан 

айрылуда» деген [3] кеңестері арқылы игілік пен бақытқа апарар жол жақсылық 

істерде деген сенімдерін ұялатуға болады.  

Осылайша, бала, ерте жастан ересектер тарапынан баланың келешектегі бір 

нәрсені білуге деген құмарлығын тудыруға ықпал ететін, түсіндірулер мен 

дәлелдер ортасына түседі.  

Кайқауыс іліміндегі тәрбие әдістерінің жүйесінде кеңес берудің рөлі ерекше. 

Күрделі өмірлік жағдайынданғы жауапты шешім қабылдау барысында біз үнемі 

беделді адамдардың кеңесіне жүгінеміз. Ересектер немесе неғұрлым тәжірибелі 

адамдар тарапынан кеңес беру, қолдау көрсету, шебер басшылық ете білу іс-
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әрекет барысында қиын жағдайдан шығу жолын табуға және жақсы нәтижеге 

жетуге көмектеседі. Мысалы, Кайқауыстың сөз өнері туралы: "Әрдайым 

шындықты сөйле, мәнсіз сөз айтуға әдеттенбе, білмейтін ілімнен сөйлеп, нан 

талап етпе" деген кеңесі мен соған қатысты [3], тәрбиелік мәндегі мынадай 

мазмұндағы әңгімесінің маңызы ерекше: "Ануширван Әділ патша заманында бір 

әйел Абузуржимеһирдің алдына келіп, бір сұрау береді. Абузуржимеһир әйелге: 

"... мен сенің сұрағыңа жауап бере алмаймын. Өйткені мен оны білмеймін" 

дегенде, әйел: "Егер сен оны білмесең, қалайша падишаның нанын жеп жүрсің" 

деген екен. Сонда Абузуржимеһир: "Білген сөзім үшін жеймін де, білмеген сөзім 

үшін нанын жемеймін, егер бірде бір сөз білмесем, патша маған еш нәрсе бермес 

еді" [5]. Тәрбиеші бұл кеңестері мен әңгімесінің желісі арқылы балаға қандай да 

бір іс әрекеттің жүзеге асырылуы адамның білімі мен өнеріне байланысты 

дегенді айта келе, әділдік пен шыншылдықтың, білім мен өнердің адам 

өміріндегі құндылығын түсіндіре алады. 

Кайқауыс іліміндегі балаға деген ізгілікті, құрмет көрсету қатынасын 

ерекше ескеру қажет. Кайқауыс адамды бөтен біреудің көзінше, бөтен біреудің 

алдында сынауға болмайтындығын ескертеді. Өйткені, Кайқауысша, "адамның 

айыбын бетіне басып айту, ақылсыздықтың белгісі" екен [5]. 

Ал жазалау әдісіне қатысты, Кайқауыс жазаның қатаңдығы мен 

жұмсақтығы істелген түріне қарай болғаны дұрыс деп санаған. Сондықтан, 

әділдіктің мәні сол - жаза жасалған айыпты іске сай болуы керек деп пайымдаған 

ол: "Егер кімде-кім жазалауға тұрарлық қылмыс жасаса, онда жазаның түрін 

анықтап, жасаған қылмысына сай жазала... бірақ басқару дәстүрін ұмытпағандай, 

қарапайымдылық пен мейірімділікті де ұмытпаған жөн" дей келе, "өзіңді 

қайырымдылар мен жоғары дәрежелілер қатарынан көргің келсе, бір дирхемдік 

күнәнің орнына, жарты дирхемдік жаза бер" деген тамаша кеңес береді [5]. 

Байқасақ, кінәлау мен жазалау ортағасырлық тәжірибеде тек ерекше 

жағдайларда ғана болмаса жиі қолданылмаған. Дәлел Кайқауыстың: "Егер кімде-

кім айыпты іс жасаса, оның жасаған айыбы үшін өз жүрегіңнен кешірім сұра, 

өйткені ол пенде, ал алғашқа күнәні жасаған Адам" деген ойлары [5].  

Кайқауыс ілімінде жаттығу әдісіне ерекше мән берілген. Кайқауысша, 

оқу-тәрбие үдерісі "бала бейімділігі мен қалауының еркіндігін" қамтамасыз етуі 

тиіс [5], яғни білім беру адамның жеке бейімділіктері мен қоғамдық 

сұраныстарға сай болуы керек. Сондықтан, Кайқауыс адам баласы қандай да бір 

істе табысқа жетуі үшін ерте жастан жаттығуы қажеттілігін ескертеді. Мысалы, 

кім жақсы жер игеруші немесе диқаншы немесе әскербасы болғысы келсе, онда 

алдымен ойын барысында жерді игерумен, диқаншылықпен немесе әскери 

жаттығулармен, дене тәрбиесімен айналысуы керек. Тәрбиеші олардың 

әрқайсысына аталған кәсіп түрлері туралы дұрыс түсінік қалыптасуы үшін 

оларға қажетті білімдер туралы, мысалы диқан жер өңдеу құралдарын қолдана 

білуді, әскери қызметкер атта отыру мен әскери жаттығуларды және т.б. бағыт 

беріп отыруы керек. Демек, Кайқауысша, бала қандайда бір кәсіптің шыңына 

жетуі үшін оларды сол кәсіптерге қатысты қалауы мен бейімділіктеріне, 

икемділіктеріне қарай бағыттап отыратын тәлімгер қажет деп санайды [3]. 
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ҚР-ның білім беруге қатысты нормативтік құжаттарында болашақ педагог 

тәрбиелеу үдерісінде тарихи-мәдени мұраларға, жалпыадамзаттық 

құндылықтарға құрмет қалыптастыруға ерекше мән берілген. Сондықтан, 

рухани мұраларға, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, солардың 

негізінде баланың қоршаған ортаға қатысты жалпы дүниетанымы мен жақын 

адамдарға, жақын ортаға құштарлығын қалыптастыру бойынша жұмыс ерте 

жастан басталғаны жөн әрі мектепке дейінгі ұйымның болашақ педагогтарының 

алдына өткеннің мұраларындағы тағылымдық өсиеттерді меңгеріп қана қоймай, 

оларды іс-тәжірибеде қолдана білу білігі, тәрбиеленушілер мен 

тәрбиеленушілердің отбасыларымен белсенді ынтымақтастықта жұмыс істеуге 

үйрену міндеті қойылады. Ал, тәрбиеленушілердің отбасыларымен өзара 

байланысының негізгі формасы ретінде ынтымақтастық пен бірлескен 

шығармашылық ұсынылады. Бұл орайда, тағылымдық сипаттағы ортағасырлық 

тарихи-мәдени мұралар, соның ішінде Кайқауыстың "Қабуснамасы" да, бала 

тәрбиесінде таптырмас құнды тәрбие құралдарының бірі ретіндегі ықпалы зор.

 Мектепке дейінгі жаста, орташа есеппен, балалардың туыстық 

байланыстар туралы түсініктері кеңейеді, олардың жақын адамдарға 

құштарлығы бекиді; Қазақстан мен қазақтар туралы алғашқы түсініктер беріледі; 

патриоттық сезімдері мен адамдарға ізгілік қатынастары тәрбиеленеді.  

Ал ересек топтарда тәрбиешінің ең маңызды міндеттері баланың қоғам 

туралы түсініктерін қалыптастыру, баланың өзін қоғамға жататындығын 

сезінуіне көмек беру; балаға "туыстық" дегеніміз бұл өзіңдіке, жақындарыңмен, 

ата-аналарыңмен, тегіңмен байланысты екенін түсінуіне себеп болу; балалардың 

Қазахстан туралы, онда әртүрлі ұлт өкілдерінің достық қатынаста өмір сүретін, 

ынтымағы жарасқан бейбіт ел ретіндегі түсініктерін дамыту; ұлттық өзіндік 

сана-сезімін, өз халқына, тіліне, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптары мен әдебиетіне, 

мәдениетіне, рухани мұраларына құрметін қалыптастыру; түркі халықтары, 

соның ішінде қазақ халқы, өте қарапайым, еңбекқор, мейірімді, қонақжай, 

дарынды халық екендігі туралы түсініктерін; туған өлкесінің басты мәдени-

тарихи орындарымен, сондай-ақ кейбір тарихи-мәдени ескерткіштермен 

таныстыру болып табылады. Ал бұл қасиеттер мен құбылыстардың негізі сонау 

ерте замандарда-ақ қалыптасып қойғандығын тәрбиеші Кайқауыс мұрасы 

негізінде ұғып, қабылдай алады әрі балаға жеткізеді.  

Мәселен, болашақ тәрбиеші Кайқауыстың отбасы тәрбиесі туралы идеялары 

негізінде, балаларға ересектерге жылы, сенімділік қатынасты ерте жастан 

орнатуды үйретеді, туыстық қатынастарды тануға ынталандырады, туған-

туысқандары мен жақын адамдарға сүйіспеншілігі мен эмпатиясын тәрбиелейді, 

халықтық шығармашылықтың кейбір элементерімен таныстырады, ұлттық 

мәдени дәстүрлер туралы алғашқы түсініктерін қалыптастырады. Мысалы 

Кайқауыстың: «... егер саған алла тағала ұл берсе, алдымен оған жақсы ат қой, 

өйткені бұл – әкелік парыздың бірі. Содан кейін оны ақылды да, мейірімді 

тәрбиешіге тапсыр, ал сүндетке отырғызу уақыты келгенде дәстүрді орындап, 

шамаңа қарай той жаса. Содан кейін «Құранды» үйрет. Ер жеткен соң өнер-

кәсіпке үйреткін, ... әртүрлі өнер мен ілімді перзентіңе үйретсең, аталық 
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парызыңды өтеп, ... дүниедегі пәлекеттерден құтылуға себепкер боласың» деген 

[5] тұжырымдары арқылы "балаға ат қою рәсімі" мен "сүндет той" туралы 

алғашқы түсініктерін қалыптастыра алады. Сондай ақ, бала тәрбиесіндегі 

тәрбиешінің рөлі мен өнер-кәсіптің маңыздылығына да назар аудартады.  

Сонымен бірге, педагогтар, балалармен Кайқауыстың "Қабуснамада" 

бейнеленген нақыл сөздерін, мақал-мәтелдер мен әртүрлі өмірлік жағдайлардан 

алынған тағылымдық әңгімелерін, тәрбиенің әртүрлі бағыттарына арналған 

даналық сөздерін оқып үйрене отырып, баланы адамгершілік құндылықтармен 

таныстырады. Мысалы, адамгершілік қасиеттің бірі достық туралы: «Жақсы дос 

– ол да бір дәулет», «Жақсы жаныңа жолдас, жаман – малыңа жолдас», «... тән – 

жанмен, жан – деммен, дем – ақылмен тірі. Әрбір адам жансыз емес, жаны бар 

адам демсіз емес, демі бар адам ақыл-ойсыз емес...», «... ақымақ дос ақылды 

дұшпаннан жаман. Ақылсыз достың істеген ісін ақылды дұшпан істей алмайды» 

деген сияқты нақыл сөздері арқылы [5], балаларға достықтың мәнін ұғындырып, 

достыққа қатысты қандай мақал-мәтелдер білетіндігін сұрау негізінде баланың 

ойын ұштап, тіл дамыту жұмыстарын жүргізуге, мына бір әңгемесі арқылы 

адамдық қасиеттің мәнін ұғындыруға болады. Әңгіменің мазмұны бойынша, 

бірде, бір адам моншаға кірер алдында, қараңғыда, жаңылып «орамалға түйілген 

жүз динарын» ұрыға қалдырады. Әлгі адам моншадан шыққанда ұрыға көңіл 

аудармай, кете барады. Ұры оны тоқтатып, сеніп тапсырған алтынын қайта 

алуын өтінеді. Адам: «егер сен ұры болсаң, неге менің алтынымды алып кете 

бермедің»-деп сұрайды. Ұры: «Егер мен өз өнеріммен тапсам, онда бұл мың 

динар болса да сені ойламас едім және саған бір түйірін де бермес едім. Бірақ сен 

маған оны аманат етіп бердің, ал саған менің көмегім керек болғанда олай 

еткенім адамгершілікке жатпайды. Қайырымды жандар бұлай істемейді»-дейді 

[3]. Түсінген адамға әңгіменің тәрбиелік мәні өте зор. Ол ерте жастан бала 

бойына жауапкершілік пен азаматтық парыз қасиеттерін ұялатары анық. Сондай-

ақ, шыншыл да адал, ар-ұятты, заңға бағынушы әрі тәртіпті болу керек деген 

өсиет береді. Ғалым ұрының әрекетін мысалға ала отырып, тіпті құқық бұзушы 

бола тұра, жоғары адамдық қасиетті ұмытпау керектігін ескертеді. Мұндай 

тәрбиелік мәні жоғары әңгімелер "Қабуснамада" жетерлік әрі біздің заманымыз 

үшін де өте бағалы болмақ. 

Мектепке дейінгі ұйымның болашақ педагогтарын этномәдениеттік және 

жалпыадамзаттық құндылықтармен таныстыру жоғары мектептің білім беру 

үдерісіне қазіргі күн тұрғысынан келу сәйкестігімен жүзеге асырылады. Ең 

тиімділері студенттермен жұмыс істеудің интерактивтік формалары мен әдістері 

болып табылады. Мәселен, практикалық сабақтарға даярлық үдерісінде 

"Қабуснамадағы" қазақ халқының дәстүрлері мен мерекелері (студенттердің 

қалауы бойынша) бойынша шағын-хабарламалар; отбасы, еңбек т.б. арналған 

мақал-мәтелдерді іріктеу; өзіңнің туыстық байланыстарыңның ағашын, сондай-

ақ, халықтық ойындар картотекасын құру; өз аты-жөнің туралы хабарлама 

даярлау, презентация жасау, сондай-ақ, жас ата-аналар үшін отбасылық 

мерекелердің үлгілік сценариін жасау (мысалы, баланың туған күніне немесе ат 

қою рәсімдеріне байланысты), "Сабақтың қорытындысын шығару" рефлексия 
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сияқты әдістерді қолдануға болады. Оқытудың мұндай интерактивті әдістері мен 

формалары студенттердің тәрбиелік ықпал етудің маңызды формасы ретінде, 

халықтық педагогика, соның ішінде Кайқауыстың педагогикалық идеяларының 

әртүрлі құралдары туралы білімдерін анықтауға, халық арасында сақталған 

кейбір отбасылық дәстүрлермен, салттармен және мерекелермен танысуға көмек 

береді. Алынған білімдер болашақ мамандардың педагогика ғылымы салалары 

бойынша жеке дүниетанымдық негіздерін қалыптастырудың қоры бола алады 

және оларды әртүрлі жастағы балалармен кәсіби практикалық іс-әрекетінде 

қолданатын болады.     

Кайқауыс өзінің тәрбиенің әртүрлі бағыттары мен өмірлік тәжірибеге 

қатысты педагогикалық идеяларында адамның тәні, жүрегі мен ақылы еңбек 

етуді талап етеді және бұл еңбек адамға ғана тән және адамның ғана бақытына 

лайықты дегенді ескертеді. Сондықтан, оның ақыл-ой, адамгершілік, 

имандылық, экономикалық, салауатты өмір салты мен еңбек тәрбиесіне арналған 

педагогикалық идеяларының барлығы да адамның тұлғалық кемелденуі мен 

даналыққа, жақсылыққа, ізгілікке, жомарттық пен қайырымдылыққа арналған. 

Кайқауыс ағартушы педагог әрі тұлға ретінде адамның жағымды сапаларын 

жоғары бағалады және өзі де үнемі осы сапаларға сай болуға талпынды. Оның 

мәнін автордың жоғарыда келтірілген әртүрлі сипаттағы тағылымдық өсиеттері 

мен даналық тұжырымдарынан, әңгімелері арқылы ашуға тырысқанынан 

байқауға болады.  

Сонымен, Кайқауыстың педагогикалық ілімінде өскелең ұрпақты рухани 

адамгершілікке тәрбиелеу мәселесі, оның рухани жетілуінің жолдары маңызды 

орынға ие. Кайқауыстың бұл тұжырымдамалық зерттеуі философиялық жүйенің 

арнайы құрылған формасы түрінде көрінбейді, ортағасырлық ағартушы-

педагогтың жалпы дүниетанымдық көзқарастары жүйесіне енеді. 
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