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1-секция 

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  

ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Секция 1  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

УДК 908 (574.42) 

 

Р.О. Азангулова, А.Р. Сыздыкпаева 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени  

С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ОЦЕНКА ПОРТАЛА ДИCТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВУЗА 

 

На сегодняшний день перед ИТ-службами вузов встала задача анализа 

состояния систем дистанционного обучения. Оценка состояния позволит 

выявить слабые места в управлении порталом ДО. 

На сегодняшний день нет формализованного подхода к оценке портала 

высшего учебного заведения. Для анализа портала дистанционного обучения 

ВКГУ им.С.Аманжолова были использованы следующие критерии оценки, 

представленные в таблице 1. Основу для построения критериев составляет  

ГОСО РК 5.03.004-2009 Организация обучения по дистанционным 

образовательным технологиям, СТ РК 34.016-2004 «Технические и программные 

средства дистанционного обучения. Общие технические требования». 

 

Таблица 1 –  Критерии оценки  

 

№ Критерии оценки портала дистанционного обучения 

1.  Функциональность.  % (Ф) 

2.  Надежность. % (Н) 

3.  Стабильность. % (С) 

4.  Наличие средств разработки контента. % (Ср) 

5.  Система проверки знаний. % (Пз) 

6.  Удобство использования. % (У) 

7.  Мультимедийность. % (М) 

8.  Качество технической поддержки. (Кп) 

 

Функциональность (Ф) обозначает наличие в системе набора функций 

различного уровня, таких как К1 - наличие форума, К2 - наличие чата, К3 – 

возможность проведения видеоконференций, К4 – наличие блог, К5 – наличие 

анализа активности обучаемых, К6 – наличие управление курсами и 
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обучаемыми, К7 – вики, К8 – наличие удобной системы обмена сообщениями, 

К9- календарь, К10 – использование HTML-редактора WYSIWYG. 

Расчет данного критерия осуществляется по формуле: 

 

,%100*
10

4

1i

iK

Ф  

 

Надежность. Этот параметр характеризует удобство администри- 

рования и простоту обновления контента на базе существующих шаблонов. 

Удобство управление и защита от внешних воздействий существенно влияют 

на отношение пользователей к системе и эффективности ее использования. К 

основным критериям можно отнести следующие:К1 – администрирования, К2 

– простота обновления контента на базе существующих шаблонов, К3 – 

организацией бесперебойного питания технических средств, К4 – 

использование лицензионного программного обеспечения, К5 – защита 

информации, испытания программных средств на наличие компьютерных 

вирусов, К6 – предоставление оборудования, вычислительная мощность 

которого соответствует нагрузкам на Систему, вызываемую потоком 

пользователей, К7 – время восстановления после отказа, К8 – отказы из-за 

некорректных действий оператора, К9 – регулярное выполнение приказа 

министерство образования и науки РК. 

 

%100*
9

5

1i iК
Н  

 

Стабильность. Означает  К1 - степень устойчивости работы системы по 

отношению к различным режимам работы и К2 – степени активности 

пользователей. 

%100*
2

5

1i iÊ
C  

 

Наличие средств разработки контента. Встроенный редактор учебного 

контента не только облегчает разработку курсов, но и позволяет 

интегрировать в едином представлении образовательные материалы 

различного назначения. Возможность использования: К1 – текстовых файлов, 

К2 – гипертекстовых файлов, К3 - графических файлов, К4 – различных 

файловых форматов. 

%100*
4

5

1i iК
Ср  

 

Система проверки знаний. Позволяет в режиме онлайн оценить знания 

учеников. Обычно такая система включает в себя: К1 – тесты, К2 – задания и 
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контроль активности обучаемых на форумах, К3 - глоссарий, К4 – база 

данных, К5 – опрос. 

%100*
6

5

1i iК
Пз  

 

Удобство использования. При выборе новой системы необходимо 

обеспечить удобство ее использования. К1 – модульность, К2 – обеспечение 

доступа, К3 – масштабируемость и расширяемость, К4 – кросс-

платформенность СДО, К5 – перспективы развития платформы, К6 – наличие 

(отсутствие) казахской локализации продукта, К7 – поддержка SCORM.  

 

%100*
7

5

1i iК
У  

 

100% мультимедийность. Возможность использования в качестве 

контента различных файловых форматов, таких как К1 – аудио, К2 – видео, 

К3 – gif- и flash-анимации, К4 – 3D-графика. 

 

%100*
4

5

1i iК
M  

 

Качество технической поддержки. Возможность поддержки работо- 

способности, стабильности СДО, устранения ошибок и уязвимостей как с 

привлечением специалистов компании разработчика СДО, так и 

специалистами собственной службы поддержки организации. К1 – 

надежность, легкая расширяемость и масштабируемость, К2 – автоматически 

синтезируемый в соответствии с ролью пользователя интерфейс, К3 – 

информационная безопасность: использование защищенного протокола 

передачи данных и многоуровневой системы проверки полномочий, К4 – 

легкая интеграция с другими информационными системами, К5 – 

работоспособность на Windows, UNIX, Linux-платформах и Sun Solaris, К6 – 

модульная структура, упрощающая доработку системы под конкретные 

нужды учебного заведения. 

%100*
6

5

1i iК
Kп  

 

Итоговая оценка портала дистанционного обучения вычисляется путем 

вычисления арифметического среднего всех оценок 

 

(%),
8

КпМУПзСрСНФ
ИО  
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В результате проведенного анализа и оценки портала дистанционного 

обучения ВКГУ им.С. Аманжолова по данной модели выявлены задачи, 

требующие решения. 
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ӘОЖ 908(574.42) 

 

А. Ақанов,  Г.Н. Базарбаева 

ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ КӚПЖАҚТАРДЫ ӚСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ 

АРХИТЕКТУРАСЫНДА ҚОЛДАНУ 

 

Тақырыптың ӛзектілігі: 

Ежелгі кезде кӛпжақтарға қҧрылысшылар, ғалымдар, суретшілер, әсіресе 

архитекторлар кӛп қызыққан. Олар кӛпжақтарды архитектура саласында 

қолданып, қаншама ғимараттар тҧрғызған. Осы деректерге сҥйене отырып,  

солар секілді қазіргі кезде де архитектураға геометриялық кӛпжақтарды 

пайдалануға болады. Иә, қазір Ӛскемен қаласының архитектурасы қарқынды 

дамып келе жатқандықтан, мҥмкіншілік ӛте кӛп. Бірақ осы кездегі 

архитекторлардың бҧрынғы архитекторлардың кӛпжақтарға деген 

қызығушылығын пайдаланбауы – ӛзекті мәселелердің бірі болып саналады. 

Кез келген қалаға кӛз жҥгіртсең, барлығы біркелкі ғимараттардан, бір-біріне 

ӛте ҧқсас архитектурамен жасалған ҥйлерден тҧрады. Осы біркелкілікті жою 

ҥшін геометриялық кӛпжақтарды архитектурада қолдану ӛзекті мәселенің бірі 

деп ойлаймын. 

Зерттеу мақсаты:  
Геометриялық кӛпжақтарды пайдалана отырып Ӛскемен қаласының 

архитектурасын кӛркейтетіндей кішігірім ҥй моделін (жаздық кафе, гҥлдер 

сататын, суреттер кӛрмесін ҧйымдастыруға арналған павильон) ҧсыну. 

 

http://inno.cs.msu.su/implementation%20/it-university/07/
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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Зерттеу міндеттері: 

− Кӛпжақтар архитектурасының теориясын талдау ; 

− Қазіргі Ӛскемен қаласының архитектурасын сипаттау ; 

− Ӛскемен қаласында кӛпжақтараға ҧқсайтын ғимараттарды анықтау;  

− Ҧсынылатын моделді қандай жағдайда колданатынын белгілеу; 

2.1. Кӛпжақ туралы ұғым 

Стереометрияда кеңістіктегі фигураларды дене деп атайды. Әрбір денені 

дене бетімен шектелген кеңістіктің бір бӛлігі ретінде қарастыруға болады. 

2.2. Кӛпжақтарды архитектурада қолдану 

Кӛпжақтарды кҥнделікті ӛмірде кӛптеп кездестіруге болады. Мысалға: 

ӛзімізді қоршаған  ғимараттар, табиғатта кездесетін кристалдар, бактериялар 

т.б. Ежелгі пефогерейцтер кӛпжақтарды «қҧдайдың сыйы» деп санап, 

ӛздерінің ӛмірдің қырларын сипаттайтын философиялық шығармаларында 

қолданған. Ежелгі кезде бҧл кӛпжақтарға  қҧрылысшылар, ғалымдар 

суретшілер, әсіресе архитекторлар кӛп қызыққан. Оларды кӛпжақтардың 

сҧлулығы, ҥйлесімділігі қызықтырған. 

Адам бҥкіл тіршілік ету кезеңінде, екі жаста ағаш кубиктармен ойнайтын 

баладан, кемел математикке дейін кӛпжақтарға деген қызығушылығы 

жалғасады. Ал енді осы кӛпжақтарды қандай мақсатта архитектура саласында 

қолданады екен соны анықтау ҥшін жан-жақты зерттеумен айналыстым. 

Зерттеу нәтижесінде мен кӛпжақтарға деген қызығушылықтың неліктен 

пайда болғанын түсіндім. Кӛпжақтардың архитектурада ҥлкен рӛл 

атқаратын себебі қҧрылыста кӛпжақтар ғимаратқа мынадай қҧндылықтарды 

беретіні ҥшін бағаланатынын кӛрдім:  

− Беріктілік; 

− Тҧрақтылық; 

− Сҧлулық (әсемділік және кӛркемділік).[1] 

1- мысал. Пирамидалар 

 

 
 

1-сурет – Египеттегі пирамида 



8 
 

Әрине бҧл ғимарат тӛртбҧрышты пирамида формасында салынған. 

Дәл осы геометриялық форма бҧл ғимараттың тҧрақтылығын сақтап тҧр. 

Пирамиданың биіктігі ӛсу арқылы оның массасы азая тҥседі. Тап осы екі 

сипат пирамиданың тҧрақтылығын, тӛзімділігін кӛрсетеді, ал бҧл дегеніміз 

тӛрт жақты пирамида тҥрінде салынған ҥйлер жер тартылысына берік 

болады.[2] 

2- мысал. Тетраэдр тәрізді 

 

 
 

2-сурет – Париж қаласындағы ғимарат 

 

Ғимарат тетраэдрдың формасында салынған. Менің зерттеуім бойынша 

бҧл ғимараттың су бетінде тҧрғызылған себебі, судағы тетраэдрдің кескіні 

фигуралардың ҥйлесімділігін сақтай отырып, оның жалғасы ретінде кӛрінуі 

ӛте әсем болып тҧратындықтан ба деп ойладым.[3]  

Сәулетші Р.Б.Фуллердің қҧрылыс конструкциясында тетраэдр мен 

октаэдрден қҧралған әсем торларды кең қолданған болатын. Фуллердің бҧл 

жҥйесі алюминийдан тҧратын қҧбырлардан дҧрыс октаэдр мен тетраэдрдің 

формасындағы ара ҧясындағы балауыздың орналасуын кӛрсеткен. Оның 

ҧсынысы бойынша кӛпжақтар архитектурада міндетті тҥрде қолданылуы 

керек деген ойды ҧсынған.  

 

 
 

3-сурет – Астана қаласы 
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Менің зерттеуім кезінде кӛптеген кӛпжақтарға ҧқсас ғимараттардың бар 

екеніне кӛзім жетті. Әсіресе қазіргі кезде Астана қаласындағы кӛптеген 

қҧрылыстар ерекше геометриялық сипаттармен жасалған. Цилиндрге ҧқсас 

ҥйлер, шар сияқты «бәйтерек», кітапхана, тҧрғын ҥйлер мен офистер т.б. 

кӛптеген мысалдарды айтуға болады [4][5]. 

2.3. Ӛскемен қаласындағы кӛпжақтарға ұқсайтын ғимараттар 

 

     
      

4-сурет – Алтай технопаркі 

1) Гексаэдр – ғимараттың негізгі бӛлігі. 

2) Дұрыс пирамида – ғимараттың тӛбесіндегі бӛлік. 

 

 
 

5-сурет – Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті 

 

Менің бҧл жобадағы басты мақсатым геометриялық кӛпжақтардың 

ерекше тҥрін  пайдалана отырып, Ӛскемен қаласының архитектурасын 

кӛркейтетіндей кішігірім ҥй моделін ҧсынып, қаламның архитектурасын 

дамытуға ӛз ҥлесімді қосу болды. Сондықтан мен «ромбоусечѐнный 

кубооктаэдр» деген кӛпжақты таңдап алып, оның әсемдігі мен ерекшелігін 

осы жоба арқылы және оны 3D форматта кӛрсетіп, қаланың архитекторлар 

қауымына ой салу болды [6]. 

2 
          1 
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6-сурет – Ромбо қиылған кубооктаэдр 

 

Кӛпжақ 12 шаршыдан, 8 алтыбҧрыштан және 6 сегізбҧрыштан тҧрады. 

Бҧл кӛпжақтың барлық қабырғаларының ҧзындықтары тең.[7] 

Бҧл кӛпжақтан жасалған ғимаратты саябақтардың ішіне және адамдар 

дем алатын демалыс орындарына салуға болады. Ғимарат жоғарғы сапалы 

шыныдан жасалады. Айтып отырған «ромбо қиылған кубооктаэдр» тәрізді 

ғимаратты әйнекпен, қара рамалардың ҥйлесімімен жасаса ішінен де, 

сыртынан да қарағанда керемет иллюзияны беретін болады. Ғимарат ӛзінің 

ерекшелігімен және әдемілігімен тҧтынушыларды ӛзіне қаратып, кӛп 

тҧтынушы жинау арқылы салуға кеткен шығынды, аз уақыт ішінде ӛтеуге 

болады. Себебі ғимарат келбеті – халықты ӛзіне тез  қаратады. 

Менің ҧсынған моделім осы кӛпжақтарды архитектурада пайдаланудың 

бір мысалы. Қорытындылай келе, менің ӛз қаламның сәулетшілеріне осы 

кӛпжақтарды біздің қаламыздың архитектурасында кӛптеп пайдалану 

арқылы, алдағы уақытта қаламызды кӛркейтетіндей ғимарттар тҧрғызуды 

ҧсынамын. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХАРАКТЕРА ЗАВИСИМОСТИ РАСХОДА 

ЖИДКОСТИ ИЗ КАМЕРЫ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОТ УРОВНЯ 

ЖИДКОСТИ  

В КАМЕРЕ 

 

Исследования по определению зависимости расхода жидкости из 

измерительной камеры прямоугольной формы от уровня жидкости в камере 

проводили в соответствии с методикой. Для различных уровней жидкости в 

измерительной камере параболической формы получены зависимости 

электрического напряжения от времени, которые носят линейный характер. 

Аппроксимация полученных зависимостей линейной линией тренда дала 

возможность определить динамику увеличения выходного напряжения 

tΔ

UΔ
=J  для всех уровней жидкости в измерительной камере, для щелей 

истечения шириной 1 мм, 1,5 мм, 2 мм. 

Результаты эксперимента были подвергнуты регрессионному анализу в 

Microsoft Excel 2003. Анализ данных производился с помощью модуля 

StatPlus V2.5 и с использованием рекомендаций изложенных в руководстве 

по использованию данной программы. Получено уравнение зависимости 

величины J от уровня жидкости в измерительной камере параболической 

формы при различной ширине щели истечения: 

 

J=0,588-0,055h-0,428x+0,064hx+0,0006h
2
-0,024x

2
, (1) 

 

где  J – величина, определяемая как угловой коэффициент линейной 

зависимости выходного напряжения от времени, мВ/с; 

h – уровень жидкости в измерительной камере параболической формы, мм 

х – ширина щели истечения, мм. 

 

Величина достоверности аппроксимации R
2
= 0,9987, что свидетельствует 

о высокой тесноте связи экспериментальных данных и полученного 

уравнения регрессии. Поверхность, построенная по уравнению, представлена 

на рисунке 1 [1].  

Используя тарировочный график накопительной емкости, определили 

расход жидкости из измерительной камеры параболической формы 
tΔ

mΔ
=Q  

для различных уровней жидкости в измерительной камере, при ширине щели 



12 
 

истечения от 1 мм до 2мм. Полученные результаты были подвергнуты 

регрессионному анализу в Microsoft Excel 2003. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость углового коэффициента от уровня жидкости в 

измерительной камере параболической формы при различной ширине щели  

истечения 

 

Получено уравнение зависимости массового расхода жидкости из 

измерительной камеры прямоугольной формы от уровня жидкости в 

измерительной камере при различной ширине щели истечения: 

 

Q = 9,29-0,7h- 7,64х+0,825hх+0,007h
2
+0,2 7х

2
,                    (2) 

 

где Q – расход жидкости из измерительной камеры параболической формы, 

г/с; 

h – уровень жидкости в измерительной камере параболической формы, мм; 

х – ширина щели истечения, мм.  
 

Величина достоверности аппроксимации R = 0,998, что свидетельствует 

о высокой тесноте связи экспериментальных данных и полученного 

уравнения регрессии. Поверхность, построенная по уравнению, представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Зависимость расхода жидкости из измерительной камеры 

параболической формы от уровня жидкости в ней при различной ширине 

щели истечения 

 

 

Используя (4.3), определяем коэффициенты расхода для заданных 

уровней жидкости в измерительной камере параболической формы. 

Полученные значения коэффициентов расхода для щелей истечения 

шириной 1 мм, 1,5 мм, 2 мм при различном уровне жидкости в измери- 

тельной камере параболической формы. 

Используя методику регрессионного анализа [2] и программу Microsoft 

Excel 2003, получили уравнение зависимости коэффициента расхода от 

уровня жидкости в измерительной камере параболической формы при 

различных значениях ширины щели истечения: 

 

μ= 0,389+0,007h+0,0024x-0,0004hx-4,3*10
-5

h
2
+0,0067x

2
+e

-0.2h
,     (3) 

 

где μ – коэффициент расхода; 

h – уровень жидкости в измерительной камере параболической формы, мм; 

х – ширина щели истечения, мм 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента расхода от уровня жидкости в 

измерительной камере параболической формы при различной ширине щели  

истечения 

 

Уравнение  достаточно хорошо описывает зависимость коэффициента 

расхода от уровня жидкости в измерительной камере (R
2
 = 0,994). 

Построенная по этому уравнению поверхность представлена на рисунке 3. 

Анализ поверхности показывает, что большая нелинейность возникает 

при небольших уровнях жидкости в измерительной камере. Это обусловлено 

влиянием сил поверхностного натяжения. При увеличении уровня жидкости 

и соответственном увеличении расхода жидкости через щель истечения, 

коэффициент расхода меняется незначительно, и стремится принять 

постоянное значение. 

Полученные результаты необходимо учитывать как систематическую 

погрешность при использовании измерительной камеры в качестве составной 

части счетчика молока. [3,4] 
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС  

«ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ» 

 

Несколько лет назад на смену бумажным картам и атласам пришли 

электронные, или интерактивные, карты, позволяющие находить любые 

объекты в считанные секунды: достаточно ввести название объекта, щелкнуть 

на соответствующей кнопке, и нужный фрагмент карты окажется перед вами. 

Но дело не только в скорости – в электронных картах, в отличие от обычных, 

реализован интерактивный просмотр, то есть они реагируют на действия 

пользователя. Степень интерактивности может быть разной. В простейшем 

случае (обычно на картах, созданных по flash-технологии) интерактивность 

заключается, например, в отображении какой-то информации по выбранному 

объекту.  

При просмотре интерактивной карты, основанной на технологии 

геоинформационных систем (ГИС), пользователь видит только ту ее часть, 

которая интересует его в данный момент. При желании он может 

переместиться по карте в любом направлении, приблизить или удалить 

рассматриваемый фрагмент, получить по нему краткую справку и т.д. 

Особняком стоят недавно появившиеся интерактивные ГИС-карты с 

визуализацией, в которых карта совмещена с космическими снимками: 

идеально «сшитые» снимки географически привязаны к карте, благодаря 

чему пользователь видит не условные обозначения, а реальные пейзажи, 

снятые со спутника.[1] 

На сегодняшний день электронные карты рассматриваются не только как 

картографический справочник, но как источник самых разнообразных 

сведений, связанных с конкретной территорией. Примером подобных карт 

может служить  Интерактивный картографический Интернет-сервис (ИКС), 

который является одним из обязательных и популярных разделов основной 

линейки сервисов крупнейших Интернет-порталовсовременных ВУЗов. 

В статье предложен к рассмотрению разработанный интернет-сервис 

«Интерактивная карта профориентации». 

1) Серверная часть для обработки запросов от пользователей на выдачу 

геокодированных новостей. В состав этого модуля входят две подсистемы: 

 Загрузчик новостей из RSS лент. Этот модуль осуществляет 

обновление новостей из заданных заранее мест (адресов URL). Новости 

приходят в формате RSS, что значительно упрощает их разбор. В результате 

работы данного модуля в БД формируется (обновляется) таблица с новостями 

и необходимой дополнительной информацией. 
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 Модуль поиска географических названий в тексте, который 

осуществляет анализ всех ранее загруженных, но не проверенных новостей. В 

результате работы данного модуля новости проверенные им помечаются в 

базе, чтобы в следующий раз они не проверялись повторно. В случае 

успешного поиска создается таблица с новостями, в которых было 

определено географическое место. 

Создаваемая системаимеет следующие компоненты (Рисунок 1)/ 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема системы 

 

2) Клиентский модуль с отображаемой картой системой обновления 

списка геокодированных новостей с сервера. Предназначение этого модуля 

заключается в отображении новостей на карте Google. Для этого полученные 

от сервера адреса каждой новости геокодируются и для удобства просмотра 

наносятся на карту. Таким образом, перенеся функцию геокодирования на 

сторону клиента сервер избавляется от дополнительной нагрузки. 

Функциональная схема сервиса представленана рисунке 2. 
 

Клиентская часть 

 

БД 

 

API Google 

- служба 

геокодирования; 

- отображение карты. 

Серверная часть 

 

Загрузчик новостей 

с RSS лент 

 

Модуля поиска  

географических 

названий в тексте 
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Рисунок 2 – Схема функционирования  системы 
 

На рисунке 3 созданный интернет-сервис.  
 

 
 

Рисунок 3 – Интернет-сервис 

 

Кроме того при добавлении маркеров населенных пунктов можно 

добавлять данные в виде таблиц, которые образуют базу данных. Данные в 

таблице доступны для фильтрации и сортировки, что позволяет отображать 

на карте необходимые данные в определенном диапазоне.[2] 
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Представленный интернет-сервис предназначен для автоматизации 

деятельности Центра маркетинга и довузовской подготовки Восточно-

Казахстанского Государственного университета им. С.Аманжолова. Карта 

дает возможность получать актуальную информацию по профессионально-

ориентационной работе университета. 
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«ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЭОР)» 

 

Развитие информационных технологий формируется и развивается в 

одно из перспективных направлений современного образования – 

компьютерное обучение. 

Электронный образовательный ресурс – это учебные материалы 

необходимые для организации учебного процесса, для  воспроизведения 

которых используются электронные устройства. Обеспечивает возможность 

самостоятельного освоения учебного курса, обрабатываемой и 

предоставляемой с помощью компьютерной  техники, опубликованном на 

любом электронном носителе или в компьютерной сети.  

В настоящее  время  внедрению современных технологии  в образование 

способствует появление возможности создания новейших электронных 

обучающих средств при помощи Web-технологий. 

Электронный образовательный ресурс должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) Интерактивность – организация взаимно действия пользователя СПК; 

2) Мультимедиа – представление объектов и процессов с помощью 

графической, текстовой, речевой, видео, фото и другой информации; 

3) Моделирование объектов, процессов и явлении; 

4) Коммуникативность – возможность непосредственного общения, 

оперативность представления информации, контроль состояния процесса; 

5) Производительность – автоматизация различных операции.  

К числу существенных отличий электронного ресурса от традиционного 

можно отнести:  

http://istina.msu.ru/
https://mapsengine.google.com/
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 улучшение качества работы преподавателей и стандартизация знаний 

студентов. 

 за счѐт автоматизации учебного процесса будет достигнуто 

оптимальное сочетание затрат времени и качества полученных знаний; 

 постоянный и быстрый доступ к нужным материалам по дисциплине; 

 при проведении тестов: освобождение преподавателя от трудоемкой 

работы по обработке результатов тестирования; 

 изучение материала и выполнение заданий на компьютере более 

интересно по сравнению с традиционными формами обучения, что создает 

положительную мотивацию у студентов.  

Информационные технологии не стоят на месте, поэтому нужно 

грамотно работать с информацией, самостоятельно и активно действовать, 

принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Образование, разумеется должно шагать в ногу со временем.   
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В последние годы интенсивная добыча нефти, газа, угля в Казахстане, а 

также само функционирование и развитие ТЭК (Топливно-энергетический 

комплекс) республики оказывают чрезвычайно большое и 

дестабилизирующее воздействие как на воспроизводство природных 

ресурсов, так и на окружающую среду. На долю ТЭК приходится около 

половины всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников, более 15 % сбросов загрязненных сточных вод. 

Большая часть загрязнения воздуха в крупных городах приходится на 

транспорт, сжигающий продукты переработки нефти. Разработка открытых, 

наиболее дешевых месторождений приводит к появлению нарушенных 

земель на огромных площадях. Поэтому с точки зрения природопользования 

http://www.nilc.ru/


20 
 

важен поиск альтернативных, природосберегающих вариантов решения 

энергетических проблем. Большой природоохранный эффект может дать 

широкое использование «мягких» (альтернативных) источников энергии, 

являющихся, в отличие от топливно-энергетических, возобновимыми 

ресурсами и, как правило, не загрязняющих окружающую среду. В настоящее 

время получили распространение следующие виды такой энергии [2]: 

 солнечная; 

 геотермальная; 

 ветровая; 

 энергия морских приливов и отливов. 

Сейчас солнечная (гелио-) энергетика получила распространение в 

южных регионах планеты (южные штаты США, Израиль, ряд арабских стран) 

для получения электричества и тепла в коммунальном хозяйстве. 

Источниками геотермальной энергии является вода высокой температуры, 

находящаяся на больших глубинах в земной коре, откуда она поднимается по 

трещинам в коре или извлекается на поверхность по буровым скважинам. 

Наиболее эффективно использование этой энергии в районах вулканической 

деятельности. 

Все большее внимание в мире привлекает ветровая энергия, простая по 

технологии и сравнительно недорогая. Она широко использовалась в Европе 

несколько столетий назад. Классический пейзаж с ветряными мельницами 

был характерен для многих стран. Сейчас ветровые энерготехнологии 

наиболее распространены в Дании, где они позволяют получать уже 

несколько процентов от общего производства энергии в стране. 

К «мягким» источникам энергии относится и энергия морских приливов 

и отливов. Здесь пионером является Франция, где на берегу Ла-Манша 

построена довольно мощная приливная электростанция. В России в 1968 г. 

была введена в строй небольшая приливная электростанция на побережье 

Баренцева моря в губе Кислой. 

Энергетический потенциал «мягких» альтернативных источников 

энергии огромен, однако сейчас их широкое использование связано со 

значительными техническими трудностями и экономическими ограниче- 

ниями. И хотя имеется много примеров удачного и относительно дешевого 

применения технологий для нетрадиционных энергоисточников, массовое их 

распространение возможно лишь по мере удешевления научно-технических 

решений в данных областях. 

Как видно из таблицы, наиболее дешевыми способами получения 

электроэнергии являются энергосбережение и угольные ТЭС. Однако 

последние значительно загрязняют окружающую среду. Ущерб от 

загрязнения при сжигании угля оценивается в 1,5 цента на 1 кВт.ч, что 

существенно удорожает «угольную» энергию. Сейчас наиболее дорогой 

является солнечная энергия. Уже достаточно конкурентоспособны ветровая и 

геотермальная энергия, но их применение ограничено необходимыми 

природными условиями — наличие в районе сильных ветров, близость к 
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поверхности геотермальных вод и т. д. 

 

Таблица 1 – Стоимость производства электроэнергии при различных 

технологиях [4] 

 

Способ получения электроэнергии Стоимость электроэнегрии 

(цент/кВт.ч) 

Теплоэлектростанции, работающие на угле 2 

Ветровая энергия 6,4 

Геотермальная энергия 5,8 

Энергия биомассы 6,3 

Газовые турбины с поддувом пара 4,8-6,3 

Солнечные батареи с фитоэлементами 28,4 

Повышение эффективности использования 

энергии 

2,0-4,0 

 

Обобщая сказанное выше, необходимо на сегодняшний день уточнить 

два ключевых понятия: 

1) что мы понимаем все-таки под термином «альтернативная 

энергетика»;  

2) что такое «инновации» применительно к энергетике в свете 

реализации Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного 

развития РК. 

Термин «альтернативная энергетика» означает энергетику, отличную от 

традиционной углеводородной, которая базируется преимущественно на 

использовании минеральных ископаемых – нефти, газа, угля и других для 

получения электрической и тепловой энергии. Когда говорят об альтерна-

тивной энергетике, то часто используют и такой обобщающий термин, как 

«нетрадиционные источники энергии». Отметим, что в известной степени 

атомная энергетика, появившаяся в середине XX в., была альтернативой 

углеводородной энергетике, но поскольку она использует уран как иско-

паемое и, в конечном итоге, исчерпаемое минеральное сырье, то может быть 

отнесена к альтернативной энергетике весьма условно. [1] 

Говоря об энергетической альтернативе, следует иметь в виду, что речь 

идет не столько о поиске новых видов энергии, сколько о спиралевидном 

возвращении, основанном на новых научно-технических достижениях и 

знаниях, к использованию природной энергии, которая была известна и 

частично использовалась с момента зарождения человеческой цивилизации. 

Это солнце, ветер, вода, тепло Земли, отход жизнедеятельности человека и 

т.д. Эту природную энергию объединяет один важный признак - 

возобновляемостьи, как следствие, неисчерпаемость. Поэтому, на наш взгляд, 

альтернативной является энергия, получаемая преимущественно из 

возобновляемых природных ресурсов за счет использования современных 

научных технологий – нанотехнологий, биоинженерии и т. д. 
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Второе понятие – это «инновации». В работе [4; 2] рекомендуется под 

инновацией (нововведением) понимать использование результатов научных 

исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса 

деятельности производства, экономических, правовых и социальных 

отношений в области науки, культуры, образования и других сферах 

деятельности общества. Под инновацией понимается объект, не просто 

внедренный в производство, а внедренный успешно и приносящий прибыль. 

Важно отличать инновацию от новшества (изобретения) и не смешивать 

эти два понятия, поскольку новшество – это только идея или прототип нового 

продукта или нового технологического процесса, и оно не превращается в 

инновацию до тех пор, пока не достигнет рынка. Большинство изобретений 

никогда не становятся инновациями. Новшество можно рассматривать как 

предмет инновации. 

По нашему мнению, применительно к альтернативной энергетике под 

инновациями следует понимать использование результатов современных 

научно-технических достижений, которые позволяют создать новый или 

усовершенствованный рыночный продукт (например, экологически чистые и 

бесшумные энергоустановки на основе топливных элементов разной 

мощности и предназначения) для повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики в условиях глобализации. С известной долей 

условности можно сказать, что наука – это превращение денег в знания, а 

инновации 

– это трансформация знаний в деньги. Поясним эту формулу. Первая 

часть связана с государственными и частными инвестициями в образование, 

поисковые и научно-исследовательские разработки. В результате мы 

получаем научные кадры, разрабатывающие технологические ноу-хау в 

энергетике, закрепляемые в патентной базе, технических регламентах и т.д. 

Вторая часть – это «материализация знаний», или их техническая 

реализуемость. Речь идет об использовании материалов и современного 

оборудования для производства высокотехнологичной продукции, а в 

условиях рыночной экономики это еще и коммерциализация инноваций 

(вывод продукции на внутренний и внешний рынки, ее реализация и 

получение прибыли). 
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ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҤЗІЛІССІЗ 

ШЕШІМДЕРІ 

 

Функционалдық теңдеулер деп әдетте белгілі және белгісіз бір немесе 

бірнеше айнымалылардан тәуелді функциялардың ӛзара кҥрделі функция 

жасау амалдары арқылы пайда болған байланысын айтады.  

Бҧрыннан белгілі дифференциалдық (қарапайым немесе дербес 

туындылардағы) интегралдық, интегро-дифференциалдық, сонымен бірге 

шекті немесе шексіз алгебралық теңдеулер жҥйесі тағы басқада теңдеулер 

функционалдық теңдеулер (ФТ) класына жатады.  

ФТ классикалық математикалық анализбен бір уақытта дҥниеге келді 

десе де болады. XVIII ғасырдың ортасында параллелограмм мәселесі 

Даламбердің yfxfyxfyxf 2  теңдеуін шешуге себепші болды. 

Бҧл теңдеуді Коши XIX ғасырдың басында зерттеп, ;, RRyx  

тригонометриялық және гиперболалық косинустар ҥзіліссіз функциялар 

класындағы шешімі болатынын дәлелдеген.  

ФТ ішіндегі ең қарапайымдарының бірі болып yf+xf=y+xf  

теңдеуі табылып, оның ҥзіліссіз функциялар класының ішінде жалғыз шешімі 

сызықтық xc=xf  (c-const) функциясы (толық дәлелдеуі әдебиеттер 

тізіміндегі оқулықтарда келтірілген).  

Негізгі элементарлық-кӛрсеткіштік, логарифмдік және дәрежелік 

функциялардың ФТ болып сәйкес тӛмендегі теңдеулер табылады: 

yfxf=yxf,yf+xf=xyf,yfxf=y+xf . Осы теңдеулерді де ең 

бірінші қарастырып, ҥзіліссіз шешімдерін тапқан Коши, сондықтан ғылымда 

Коши теңдеулері деп аталып кеткен. Айта кету керек, ФТ басқа 

математикалық теорияларға қарағанда жалпы шешімдерін табу әдістері аз, 

сол себепті оларды жуықтап шешу әдісі ерекше орын алады. Егер ҥзілісті 

немесе ӛлшенбейтін функциялар класы ҥшін Коши теңдеулерін зерттесе, 

мҥлде басқа шешімдерінің бар екеніне кӛз жеткізуге болады (тақ, жҧп, 

периодты функциялардың анықтамалары да ФТ ҧғымы арқылы берілетіні 

белгілі).  

Негізгі элементарлық функцияларды мектеп курсында аналитикалық 

әдіспен енгізіп, барлық қасиеттерін сол арқылы дәлелдейтін, сонымен қатар 

функцияларды басқа да тәсілдермен анықтап, мысалы ҥшін, дәрежелік 

қатардың қосындысы, шексіз кӛбейтінді, жоғарғы шегі айнымалы анықталған 

интеграл ҧғымдары арқылы қарастырып, барлық қасиеттерін толық солардан 

шығарып алатын әдісі бар. 
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Сӛз соңында ФТ кӛмегімен берілген бірнеше есептердің шешімдерін 

келтірейік:  

1-мысал. 72x422 +=xf++xf  қатынасын Rx  қанағаттандыратын 

сызықтық функция бар екеніне кӛз жеткізейік. 

Шешуі: Анықтама бойынша b+kx=xf  тҥріндегі функцияны 

табуымыз керек, онда берілген теңдеуден ,22 bkxxf  

bxkxf 44 , 7 x2422 +=b+xk+b++xk  шығады.  

Жақшаларды ашып, ҧқсас мҥшелерін біріктіретін болсақ Rx   

3,73b82,72x3b8k =b=+k=k+=++kx

72422 xxfxf  

функционалдық теңдеуді қанағаттандыратын 32x=xf  жалғыз сызықтық 

функция екенін кӛреміз. Мҥмкін теңдеудің басқа да шешімдері (сызықтық 

функциядан ерекше) бар шығар, соған тоқтайық. Ол ҥшін берілген теңдеуде 

x-ті 2x  ауыстырайық Rxxxfxf ,3262 . Теңдікті 

BxfA,=xf 6  екі белгісізді теңдеу деп есептесе, мҧнда  белгісіз х 

параметрдің ролін атқарып тҧр. Соңғы ФТ теңдеуде х-тің орнына (6-х) 

ауыстырмасын жасайық (себебі  х ҥшін дҧрыс, сондықтан кез-келген 

ӛрнекті қоя беруге болады): BARxxxfxf ,,15262  

терминдерінде 152x2B +=A+  тҥріне енеді, сонымен:  

xf=B+=A++=B+ 6152x2B3,2x2A   

болғандықтан 32x=xf=A . 

Расында да, осы сызықтық функцияның бҥкіл сан осіндегі берілген ФТ 

жалғыз шешімі екенін кӛреміз.   

Жауабы: 32x=xf  
 

2-мысал. 72x21 +=xfxf  Rx  теңдеуін 

қанағаттандыратын квадраттық функцияны табайық. 

Шешуі: ФТ шешімін 0ac,+bx+ax=xf 2
 тҥрінде іздейміз. Берілген 

ФТ апарып қойсақ 722211
22

xcxbxacxbxa , 

72х3a2ax +=b+ , белгісіздің бірдей дәрежедегі коэффициенттері бір-

біріне тең болуы керек, сол себепті 73a2,2a =b=  теңдіктерін аламыз, 

бҧдан а=-1, b=-4. Бос мҥше с туралы ешқандай шектеу жоқ, яғни ерікті const, 

олай болса ФТ (a;b;c)=(-1;-4;c) тҥріндегі шексіз кӛп шешімдерге ие болады, 

сонымен c+x=xf 4x2
.  

Жауабы: c+x=xf 4x2
 

3-мысал. 30 <x,x=xf 2
, периоды Т=3 тең функция. 

9362 xfxf  ФТ шешейік, Rx . 
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Шешуі: T=3 xfxfxf 23262 , онда берілген ФТ-дан 

932 xfxf аламыз. 

a) 320
2

3
0 xx  болсын, яғни 

22 42,
2

3
0 xxfxxfx , 

Znnxxxx ,3
7

3

2

3
0,0934 22

. 

б) 62330 xx  болса, 3
2

3
x , ал 932 xfxf  ФТ 

тӛмендегі тҥрге келеді 
7

12
3

2

3
,

7

12
,0,3

2

3
,09332 21

22
xxxxxxx , 

себебі 3
7

12

2

3
, сонымен .,3

7

12
Zkkx  

Жауабы: ;3k
7

12
Zk,+=х .3n,7

7

3
Zkn,+=х  

 

4-мысал. xfxfRx 22  ФТ ҥзіліссіз дифференциалданатын 

барлық шешімдерін анықтайық. 

Шешуі: Іздеп отырған функцияны xf  деп белгілесек, онда 

xfxfRx 22  тепе-теңдігінен 00 =f  және xf=f 22x2  

қатынасынан xf=f 2x  аламыз, Rx  болғандықтан 

..,
242

2
n

x
f

x
f

x
fxfxf  ал екінші жағынан n

x
n

0,
2

 

және ҥзіліссіз xf  функцияны іздеп отырғандықтан анықтамаға сәйкес 

функция таңбасының ішінде шекке кӛшу заңды қҧбылыс, сол себепті  

const0
22

limlim f
x

f
x

fxf
n

n
n

n

.  

xf  - тҧрақты функция болғандықтан ,constba,b;+ax=xf  

00 =x,f=xf=a деп ҧйғарсақ b,=f 0  ал 00 =f бастапқы шартынан 

аламыз 0b , ең соңында ax,=xf  немесе іздеп отырған функциямыз 

сызықтық ax=xf  тҥрінде болатынын кӛреміз, олай болса берілген ФТ 

жалпы шешімі хоу жазықтығындағы бас нҥктеден ӛтетін тҥзулер шоғыры. 

         Жауабы: kx=у  

 

Тӛменде қарастырылған тақырыпқа арналған бірнеше жаттығуларды 

келтіреміз: 

1. 52422 xxfxf  қанағаттандыратын сызықтық функцияны тап; 

2. 
2

121 +x=xf++xf орындалатын c+bx+ax=xf 2
бар ма? 
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3. 02x
1

3x 2 x,=
x

f+xf  ФТ шеш; 

4. yfxfy+x=xyf+yxf  ФТ шеш. 
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С.М. Жарылгапов, С.А. Монтаев 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,  

Қызылорда қ. Қазақстан 

 

ҚАБЫРҒА КЕРАМИКАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУДА  

БАЛАМАЛЫ ОТЫН РЕТІНДЕ МҦНАЙ ҚАЛДЫҒЫН ҚОЛДАНУ 

 

Мҧнай ӛңдеу және мҧнай-газ ӛндіру кәсіпорындарының ӛндірістік 

қызметі табиғи ортаның нысандарына шарасыз әсер етеді, сол себептен 

қоршаған ортаны қорғау және табиғат байлықтарын тиімді пайдалану 

салаларына ӛз маңызын тигізеді. Жерасты суында, топырақ-ӛсімдіктің 

жабынының табиғи ортасында және атмосфералық ауада іс жҥзінде барлық 

компоненттерден ең қауіпті мҧнай шламы ластағыштары болып табылады. 

Қазіргі уақытта мҧнай шламын кәдеге жарату ескерусіз қалмайды. Ал, 

мҧнай шламын ӛндіріс қалдығы ретінде қалдыратын кәсіпорындар арнайы 

контейнерлерге қҧйып оны жерге немесе су қоймаларының тҥбіне, ӛзен-кӛл, 

мҧхиттарға жібереді.   

 
 

1 сурет – мҧнай қоймалары мен мҧнай ӛңдеу зауыттары маңындағы мҧнай 

шламын сақтау мысалдары 
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Қазақстан бойынша мҧнайды ӛндіретін, ӛңдейтін, тасымалдайтын 

кәсіпорындарға және сақтау қоймаларына жасалған сараптама бойынша 

мҧнай қалдығы негізінен тӛмендегі жағдайларда пайда болады: мҧнай және 

мҧнай ӛнімдерін уақытша сақтау қазандықтарында (УСҚ), сонымен қатар 

цистерналарда, мҧнай ӛндіру және мҧнай айдау кәсіпорындарының мҧнай 

амбарларында, мҧнай қҧбырларының жарылуы және басқа да апаттық 

жағдайлардағы тӛгілген мҧнай, мҧнайды ӛңдеу кәсіпорындарының мҧнайды 

тазарту процесінде бӛлінетін қҧрамы мҧнайдан тҧратын суларда. 

Қазіргі таңда аталған кәсіпорындарда мҧнай қалдығын жою мәселесі 

туындады және оның белгілі бір бӛлігін арнайы технологиялық қондырғылар 

арқылы жояды 1 . Соңғы ӛнім битум және кӛлік жолдарына қолданылатын 

битумға шикізат ретінде пайдаланылады. Мҧнай қалдығын жоюдың бҧдан да 

басқа технологиялық шешімдері бар екені белгілі. Соның бірі ретінде Уфа 

мемлекеттік мҧнай-техникалық университеті ғалымдарының зерттеу 

нәтижелерін келтіруге болады 2-4 . 

 

 
 

2 сурет – мҧнайды ӛңдегеннен кейінгі мҧнай қалдығын тӛгу 

 

Осы ғалымдар алғаш рет мҧнай қалдығына зерттеу жҧмыстарын жасап, 

сҧйық кҥйдегі мҧнай қалдығының қатты кҥйге енген шӛгіндісін қҧрылыс 

материлдарын ӛндіруде қолдануды ҧсынды. Алдын-ала ӛңдеумен және 

ӛңдеусіз мҧнай қалдығының кӛмірсутегі бӛлігінің физико-химиялық 

қасиеттерін анықтау барысында оның қазандық отындарының қҧрамына 

сәйкес келетіндігі белгілі болды. Сонымен, зерттеу жҧмыстары мен 

сараптамаларының нәтижесі мҧнай қалдығын жоюдың оңтайлы шешімі оны 

қҧрылыс материалдарын ӛндіру технологиясында қолдануға болатындығын 

кӛрсетеді.  

Біздің ойымызша қолданылуы керек болған бағыт бҧл қазіргі таңда 

қҧрылыс материалдарының ішінде кең таралып және сҧранысқа ие болып 

отырған аглопорит, керамзит, керамикалық кірпіш секілді бҧйымдардың 

ӛндірісінде технологиялық қоспа (ісінуші, жанып кетуші, иілімді қалыпқа 
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келтіруші және т.б). ретінде қолдану болып табылады. 

 

 

 

3 сурет – қатты кҥйге енген мҧнай қалдығы шӛгіндісі 

 

Бҥгінгі кҥні Қазақстан Республикасындағы керамикалық кірпіш 

ӛндірісінде негізгі шикізат ретінде лесті саздар қолданылады. Еліміздің 

барлық аймақтарында дерлік осы шикізат қоры кездеседі және ӛндірудің 

иілімді қалыптау әдісімен бҧйымдар жасалуда. Аталған шикізаттың 

сипаттамасы: иілгіштігі тӛмен немесе шекті (орташа), кептіру кезіндегі 

сезімталдығы жоғары және ісіну қабілеті тӛмен. Арнайы қоспалар қосылмай, 

тек қана осы шикізат негізінде ӛндірілген бҧйымның беріктік кӛрсеткіштері 

(5,0-7,5 МПа) және аязға тӛзімділігі (15 циклден тӛмен) тӛмен болады. Сол 

себепті біздің зерттеулеріміздің мақсаты тӛмен сапалы лесті саздар негізіндегі 

керамикалық кірпіш ӛндірісінде керамикалық массаның және бҧйымның 

технологиялық қасиеттерін жақсарту ҥшін қоспа ретінде мҧнай қалдығын, 

яғни мҧнай шламын қолдану. Ал бҥгінгі кҥні біз ҧсынып отырған қоспа 

орнына дайын ӛнім болып саналатын кӛмірді қолданып келеді. 

Зерттеу жҧмысына Атырау мҧнай ӛңдеу зауытының мҧнай қалдығы 

алынды. Табиғи кҥйіндегі мҧнай қалдығы 3,0%-дан бастап 15,0% -ға дейін 

қҧрғақ керамикалық массаға қосылады. Ҥлгіні кҥйдіру минутына 1,5 
0
С  

температурадан жоғарылату арқылы 950
0
С  температурада электрлі-муфильді 

пеште жҥргізілді. Соңғы температурада ҧстап тҧру 1-сағатты қҧрады. 

Алынған ҥлгілердің физико-механикалық қасиеттері анықталды. 

Керамикалық массаның қҧрамы және экспериментальді зерттеу нәти- 

желері 1-ші кестеде кӛрсетілген. Зерттеу нәтижелері кӛрсеткендей кера- 

микалық масса қҧрамындағы мҧнай қалдығының мӛлшерін жоғарылатсақ, 

сәйкесінше белгілі бір мӛлшерде оттық шӛгу кӛрсеткіштеріде ҧлғаяды. 

 

Кесте 1 – Керамикалық массаның қҧрамдарына байланысты физико-

механикалық қасиеттері 
№ Керамикалық 

массаның қҧрамы 

Шӛгуі, % Сығуға 

беріктігі, 

МПа 

Су 

сіңіргіштігі

, % 

Орташа 

тығыздығ

ы, г/см
3
 Лесті 

саз 

Мҧнай 

қалдығы 

Ауалық Оттық 
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1 97,0 3,0 3,21 5,34 12,32 26,51 1,42 

2 95,0 5,0 3,75 5,67 12,24 27,92 1,412 

3 93,0 7,0 3,86 6,41 11,52 28,4 1,386 

4 90,0 10,0 4,24 6,78 8,71 29,73 1,312 

5 85,0 15,0 4,72 7,15 7,21 31,6 1,279 
 

Экспериментальдық зерттеулер нәтижесі бойынша тығыздығы 1,272 - 

1,455 г/см
3
 және беріктігі 8,0 – 12,0 МПа болатын керамикалық кірпіш 

ӛндіруге болатындығы анықталды, ӛйткені нормативтік талаптарға сәйкес 

тиімді класқа жатады.  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                         а)                                                                     б) 

4 – сурет. Электронды микроскопта экранында кӛрінген 10 % мҧнай шламы 

қосылған керамика массасының қҧрылымы: а) 95 есе ҥлкейтілген, б) 190 есе 

ҥлкейтілген 

 

Кестедегі қатынаста мҧнай шламын қосып жасаған керамикалық масса 

ҥлгілерінің қҧрылымын электронды микроскоппен бірнеше есе ҥлкейтіп 

байқап қарасақ 3-ші және 4-ші ҥлгінің қҧрылымы жақсы тығыз 

байланысқанын кӛреміз. Демек, 7-10 пайыз қҧрамда қосылған мҧнай шламы 

оптималды мәнді кӛрсетіп тҧрғанын байқадық. 

Мҧнай қалдығын керамикалық кірпіш ӛндіруде қолдану ӛндірістің 

технологиялық процесін ӛзгертуді қажет етпейді және ал, мҧнай қалдығын 

жоюда айтарлықтай маңызға ие болады. Зерттеу нәтижесінен керамикалық 

кірпіш ӛндірісінде мҧнай қалдығын қолдану кҥйдіру кезінде мҧнай шламы 

300-400 
о
С-та жануына байланысты ӛзінен энергия шығарып пешке қажетті 

энергияны азайту мақсатында ресурстарды ҥнемдеуде және жанып кеткен 

мҧнай шламының орны бос қалғандықтан кеуектеніп, кірпіштің жеңілдік 

қасиетіне, сонымен қатар кірпішті қалыптау кезіндегі балшықтың 

реологиялық қасиетіне оң нәтиже береді. 
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КЛАССИКАЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕСЕПТЕР 

 

Мақалада қиындығы жоғары дәрежедегі немесе стандартты емес 

есептерді шығару кезінде классикалық теңсіздіктер қалай жҧмыс істейтінін 

кӛрсететін математикада ӛзіндік орны бар әдіс-тәсілдерді ҧсынамыз.  

Жаттығулардың бірталайы басқада жолмен (мысал ҥшін туындыларын 

зерттеу арқылы) шешілетінін білеміз, дегенмен біздің мақсатымыз жоғарғы 

анализ аппаратын қолданбай да тамаша шешімге ие болатынына кӛз жеткізу. 

Ол ҥшін алдымен классикалық теңсіздіктердің тҧжырымдамаларын келтіріп, 

элементарлық математиканың қайсыбір есептерінің шығарылуын олардың 

кӛмегімен қолдануларын кӛрсетеміз. 

1. Коши теңсіздігі. niai ,10  берілсін, онда 2n  

,......
1

2121
n

nn aaaaaa
n

 (оң сандардың арифметикалық ортасы олардың 

геометриялық ортасынан кіші болмайды). Теңдік таңбасы  орындалады, 

егер ,...21 naaa
 
ал 

 
0

1
, 21 a

a
aaa  болса, онда .2

1

a
a

 
2. Коши-Буняковский теңсіздігі. 

Евклид жазықтығында берілген nxxxU ,...,, 21  , nyyyV ,...,, 21  векторлардың 

скалярлық кӛбейтіндісі ,..., 2211 nn yxyxyxVU  ал модульдері 

22

1

22

1 ...,... nn yyVxxU  қатынастармен анықталатыны белгілі, бҧл 

жағдайда Коши-Буняковский теңсіздігі 22

1

22

1

2

11 ......... nnnn yyxxyxyx  

немесе VUVU,  тҥрінде жазылатыны белгілі. 

Теңсіздікте теңдік таңбасы 
 

орынды, егер векторлар коллинеар 

VU
 
болса, яғни kk yxR ,0   .,1 nk  

Енді осы теңсіздіктердің әртҥрлі жаттығуларға қолдануларын 
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қарастырайық. 

I. Теңдеулерді шешуге қолданылуы. 

1 мысал.  zyxxyzxzyyzx 4252625 222  

Шешуі: Тӛмендегі екі векторды алсақ xyzxzyyzxU 2;2;2 222  және 

,5;6;5V  онда  

,4565,222
22222

VzyxUzyxyzxzxyzyxU  

Скаляр кӛбейтіндісі xyzxzyyzxVU 25265; 222  

болғандықтан, берілген теңдеу векторлар арқылы  VUVU ; тҥрде 

болатынын кӛреміз, яғни .eU
 

Онда анықтама бойынша 

,522 xyzVUR  
  

52,62 22 xyzxzy
5

2

6

2

5

2 222 xyzxzyyzx
. 

Осы пропорциядан xyzyzx 22 22 zxyzx 222  бҧдан zx  немесе 

yzx 2  қатынастарын аламыз: 
 

а) Егер 05124
6

2

5

2 22
222

yxyx
xyxyx

zx біртектес теңдеуінен 

xy
5

2
 және xy 2  шешімдеріне ие боламыз. 

б) Егер yzx 2  болса, пропорцияның алғашқы екеуінен 

,0193216225226 2222 yxyxxyxyxyyx  пайда болған біртектес 

теңдеудің дискриминанты теріс сан болғандықтан, оның тек қана нӛлдік 

шешімі бар, яғни ,0yx  онда 0z . 

Сонымен берілген теңдеудің шешімдері болып 0;0;0,;2;,;
5

2
; cccccc  

табылатынын кӛреміз, мҧндағы с – кез келген ерікті сан, соңғы шешімді 0c  

деп ҧйғарып алғашқыларынан алуға болатынын кӛреміз. Теңдеудің 

шешімдері шексіз жиын екен, жалпы ондай болуы да, болмауы да мҥмкін. 

Жауабы: ,0;0;0,;2;,;
5

2
; cccccc  

2 мысал. 42 1222 xxx  

Шешуі: Теңдеудің 5,0x  мәндерінде мағынасы бар, яғни .;5,0D  

Берілген теңдеудің оң жағына Коши теңсіздігін ( 4n  ҥшін) қолдансақ, онда 

.1
4

12111
2121112122 44 x

x
xx  Олай болса берілген теңдеуден 

,1010112
222 xxxxxx  .1 Dx   

Теңдеуге апарып қойсақ 1x  тҥбірі болатынын кӛреміз. 

Жауабы: 1x . 

 

3 мысал. 21231 xxxx  

Шешуі: xxbxa 3,1,1;  векторларын енгізіп, скаляр кӛбейтіндісі ba,  
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табайық. ,31; xxxba  2,12 bxa . Теңдеудің сол жағы болып 

ba; , ал оң жағы ba  кӛбейтіндісі екенін кӛреміз, сондықтан берілген теңдеу 

baba;  тҥріне енеді де Коши-Буняковский теңсіздігінен a
 

және 

b векторларының коллинеар болатынын кӛреміз,
 

,ba  сол себепті сәйкес 

координаталары пропорционал, яғни 13,
3

1

1
xxx

xx

x
 

0121013 223 xxxxxx 21,21,1 3,21 xxx бӛгде 

шешім, себебі 13 xxx  ӛрнегінің сол жағы теріс, ал оң жағының мәні 

теріс бола алмайды. Ең соңында 21,1 21 xx  аламыз.  

Жауабы: 21,1 21 xx . 

 

4 мысал. 1422 44 xyyx  

Шешуі: Коши теңсіздігінен 224444 422222 yxyxyx
 

аламыз. Онда 

берілген теңдеуден .012414
222 xyyxxy  Бҧдан .

2

1

2

1

x
yxy

 

Берілген теңдеуге апарып қойсақ  1
2

1
4

8

1
2

4

4

x
x

x
x  немесе  .1

8

1
2

4

4

x
x

  

zx4  деп белгілеу енгізейік. ,1
8

1
2

z
z  01816 2 zz  

2

1

4

1

4

1
014 242

xxzz ;
2

2
2,1x .

2

2

2

2

2

1

2

1

2,1

2,1
x

y  Ең 

соңында берілген теңдеудің 
2

2
;

2

2
 және 

2

2
;

2

2
 шешімдері болып 

табылатынын кӛреміз. 

Жауабы: 
2

2
;

2

2
 , 

2

2
;

2

2
 

 

II. Алгебралық теңдеулер жҥйесін шешу. 

5 мысал. 
3

1
,1

222 zyx

zyx

 . 

Шешуі:
 

zyxU ;;
 

және 1;1;1e  векторларын енгізсек, анықтамалардан 

;;' eUzyx
  

3;222 ezyxU
 
аламыз, онда жҥйенің екінші теңдеуі 

2

2 1

e
U  немесе 1eU тҥріне енеді, олай болса 1; eUeU  (екі U  және e  

векторларының скаляр кӛбейтіндісі олардың модульдарының кӛбейтіндісіне 

тең)
 

 егер  ,eU  сол себепті U  және e  векторларының сәйкес 

координаталары пропорционал, R  
3

1
1,1,1 zyx   

.
3

1
zyx  
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Берілген жҥйенің шешімі болып ҥш ӛлшемді евклид кеңістігіндегі 

3

1
;

3

1
;

3

1
P нҥктесі табылатынын кӛреміз. Енді сол жҥйедегі теңдеулердің 

геометриялық мағынасына тоқталайық: 

- бірінші теңдеу – әрбір осьтен ҧзындығы бірге тең кесіндіні басып 

ӛтетін жазықтық (кеңістікте симплекс пайда болады – пирамида); 

- екінші теңдеу – центрі 0;0;0O  бас нҥктеде жатқан радиусы 
3

1
r  тең 

сфераны білдіреді, онда жҥйе осы сферамен жазықтықтың жанасу нҥктесінің 

координаталары, себебі P нҥктесінің бас нҥктеден ара қашықтығы радиусқа тең. 

Жауабы: 
3

1
zyx  

6 мысал. 

72

1

222

444

zyx

zyx

  

Шешуі: 222 ;; zyxU
 

және 2;1;1V
 

векторларын қарастырсақ олардың 

скаляр кӛбейтіндісі ,72; 222 zyxVU  ал модульдері 

6,1444 VzyxU  болар еді, VUVU ;76 Коши-Буняковский 

теңсіздігінен олай болуы мҥмкін емес, яғни жҥйе ҥйлесімді емес. 

Жауабы: . 

III. Функцияның ең ҥлкен, ең кіші мәндерін табу. 

7 мысал. xxy 2cos
2

1
2cos

2

1
 функциясының ең ҥлкен мәнін 

анықтайық. 

Шешуі: Тӛмендегі xxa 2cos
2

1
;2cos

2

1
 және 1;1b   векторларын 

қарастырсақ, олардың скаляр кӛбейтіндісі мен модульдерін анықтап, 

,12cos
2

1
2cos

2

1
xxa   211b , Коши – Буняковский теңсіздігінен  

 

,2cos
2

1
2cos

2

1
; xxba  22cos

2

1
2cos

2

1
; xxbaba   

 

қатынасы шығады, олай болса 2maxy  екенін кӛреміз. Ол мәнді  

қабылдайды, егер ,
2

202cos2cos
2

1
2cos

2

1
kxxxxba

 

.,
24

Zkkx
  

Жауабы: 2maxy  

8 мысал. 47
34

1

12

11
x

xxx
y  функциясының 75,0x

 
болғандағы 
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ең кіші мәнін анықтайық. 

Шешуі. 3
321321 3 aaaaaa  Коши теңсіздігінде ,

1
,3 1

x
an  ,

12

1
2

x
a

 

34

1
3

x
a

 
деп ҧйғарайық ,0,,75,0 321 aaax

 
1247 xxx  

321

111
34

aaa
x

 
 

Тағы да Коши теңсіздігін  3

321321

111
3

111

aaaaaa
 

онда берілген функция тӛмендегідей бағаланады. 

 

3412
34

1

12

11
47

34

1

12

11
xxx

xxx
x

xxx
y

.9934123
34

1

12

11
3 min

33 yxxx
xxx

 

 

Ең кіші мәнді  қабылдайды, егер ,3412 xxx  яғни 1x .        

Жауабы: .9miny  

9 мысал. 0x  мәндерінде 
3

3 12

27 x

x
y  функциясының ең кіші мәнін 

анықтайық.  

Шешуі: abba 2  теңсіздігін пайдаланамыз, теңдік таңбасы , егер 

ba . Сонымен .
3

4

3

2
2

12

27
2

12

27 3

3

3

3

x

x

x

x
y  Ең кіші мәнге 

3

4
3

3 12

27 x

x
 

кезінде ие болады, яғни 3 18x . 

Жауабы: .
3

4
miny  

Ескерту. Стандартты әдіспен шешілмейтін есептерде жауаптары ақырлы 

немесе шексіз жиын бола беретінін кӛреміз. Бҧл қасиет теңсіздіктерде де бола 

беретін қҧбылыс, яғни белгісіздердің саны артық болса да. Мысал ҥшін, 

0arcsin22 2 yxy  ҥшін жалғыз жауабы 1;0  болады да, ал  

0sinarccos
4

1 yx
x

tg  ҥшін Znn ,;1  

шексіз жиын табылады. 
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ПОСТАНОВКА ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ МОДЕЛИ МАГНИТНОЙ 

ГИДРОДИНАМИКИ 

 

Рассмотрим краевую задачу магнитной гидродинамики о движении 

жидкости в сосуде конечных размеров, стенки которого сделаны из 

идеальных проводящих материалов. Жидкость при заданных начальных и 

граничных условиях находится под воздействием гидронамических и 

электромагнитных сил. Исследована теорема существования этой краевой 

задачи. 

Постановка задачи и вспомогательные соотношения. Известно, что если 

проводящую жидкость поместить в магнитное поле, то при ее движении 

возникают токи, создающие свое магнитное поле. Оно сглаживается 

первоначальным полем и в свою очередь влияет на движение жидкости и ее 

электромагнитное поле. Возникает сложная картина взаимодействия 

электромагнитных и гидродинамических полей. Если жидкость несжимаемая 

и вязкая, а также изотропная и однородная, то в определенной системе 

единиц она описывает следущую нелинейную систему уравнений 
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              (1) 

,0vdiv                                                     (2) 

tHErot ,                                                 (3) 

0, jHvEHrot ,                                       (4) 

.0Hdiv                                                    (5) 

 

Здесь 

txv ,  – скорость течения жидкости в точке 321 ,, xxxx  во время t , 

txH ,  и txE ,  – векторы магнитной и электрической напряженности, 

txp ,  – давление, 

txf ,  – внешние гидродинамические силы, 

0j  – заданные токи, 

 – магнитная проницаемость, 

 – проводимость, 

 – плотность, которая в дальнейшем для простоты равна единице. 

Здесь токами смещения (они пропорциональны tE ) мы, как принято в 
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магнитной гидродинамике, пренебрегли. Уранения (1)-(4) должны 

выполняться в односвязной области  заполненной жидкостью. 

Требуется определить движение жидкости в электромагнитном поле , 

если начальный момент времени известен: 

xxHHxvv tt ,|,| 0000
,                                  (5) 

и на границе заданы 

,0|,0| SS Hv                                              (6) 

где  – касательный вектор к границе  S . 

Задачи сводится к нахождению вектор-функций EHv ,,  и функций p , 

удовлетворящих в цилиндре TtxTQ ,0,,0  системе уравнений 

(1)-(4) и начально-граничным условиям (5) – (6). 

Пространство  1

2W  – гильбертово пространство вектор-функций, все 

компоненты которых квадратично суммируемы в  и имеют квадратично 

суммируемые обобщенныепроизводные до порядка l . Скалярное 

произведение в 1

2W  равно 

dxvDuDvuvu
l

l ,, , 

где D  – оператор обобщенного дифференцирования порядка . 

Пространством 
0

1

2W  назовем подпространство 1

2W , являющееся 

замыканием в норме 1

2W  множества бесконечно-дифференцируемых 

финитных в  векторов. Мы также будем пользоваться пространствами 
0

1

22 ,, WWL l , элементами которых являются скалярные функции: мы 

обозначаем их теми же символами, что и пространства, состоящие из вектор-

функций[2]. 

Имеет место разложение [1] 

,
0

2 GJL  

где 
0

J  – замыкание в норме 2L  множества гладких финитных в  

векторов xu , дивергенция которых равна нулю (то есть 0
3

1i i

i

x

u
udiv ), а 

G  – подпространство 2L , состоящее из ;,,
321 xxx

grad - 

однозначная функция класса 1

2W . Отметим , что каждая конкретная 

функция xpxuxv  разлагается на соленоидальную 
0

Jxu  и 

градиентную Gxp .  В самом деле, если xuxv ,  и xp  гладкие 

функции, то взяв div  от обеих частей равенства  xpxuxv , получим 

xvdivp , 

Ss nv
n

p
|| . 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
 

В настоящее время информационные технологии широко используются 

во всех областях жизни человека. Система образования не стала 

исключением. Годами накапливалось множество информации о студентах, их 

успеваемости, преподавателях, создавались дистанционные курсы обучения 

студентов, образовательные форумы, системы тестирования студентов, 

продолжать можно бесконечно. Таким образом, накопилась масса 

информации. И в настоящее время крайне актуальным стал вопрос обработки 

этой информации, возможности извлечения новых знаний из уже 

представленных в базах данных, хранилищах и т.д. 

Существует множество задач, в которых методы статистики, машинного 

обучения и извлечения знаний (data mining) очень полезны как для учащихся, 

так и для преподавателя и для людей, ответственных за весь образовательный 

процесс в целом. Анализ данных позволяет лучше понять студентов, узнать 

какие предметы вызывают большие затруднения, как лучше построить курс, 

чтобы получить максимально высокие баллы, с какими тестами студенты 

справляются, какую форму занятий предпочитают, в какой области научных 

интересов преуспевают и т.д. Эти данные могут быть использованы для 

принятия эффективных решения по управлению образовательным процессом. 

Анализ данных – область математики и информатики, занимающаяся 

построением и исследованием наиболее общих математических методов и 

вычислительных алгоритмов извлечения знаний из экспериментальных 

данных; процесс исследования, фильтрации, преобразования и моделиро- 

вания данных с целью извлечения полезной информации и принятия 

решений. Анализ данных имеет множество аспектов и подходов, охватывает 

разные методы в различных областях науки и деятельности.  
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Интеллектуальный анализ данных (DM – data mining) как раз занимается 

обработкой и анализом данных из образовательного процесса. Это область 

науки, связанная с разработкой методов для изучения уникальных типов 

данных, поступающих из образовательной сферы и использование этих 

методов для лучшего понимания студентов и условий в которых они учатся. 

Основные направления в данной области - использование анализа данных для 

поддержки интеллектуальных систем обучения (Intelligence Tutoring Systems), 

анализ образовательных процессов, визуализация данных и паттернов 

образовательного процесса. 

Область Data Mining началась с семинара (англ. workshop), проведѐнного 

Григорием Пятецким-Шапиро в 1989 году. Ранее, работая в компании GTE 

Labs, Григорий Пятецкий-Шапиро заинтересовался вопросом: можно ли 

автоматически находить определѐнные правила, чтобы ускорить некоторые 

запросы к крупным базам данных. Тогда же было предложено два термина - 

Data Mining («добыча данных») и Knowledge Discovery In Data (который 

следует переводить как «открытие знаний в базах данных»). 

Знания, добываемые методами Data mining, принято представлять в виде 

моделей (рисунок1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Модели представления знаний Data Mining 

 

В 1993 году вышла первая рассылка «Knowledge Discovery Nuggets», а в 

1994 году был создан один из первых сайтов по Data Mining. 

Основу методов Data Mining составляют всевозможные методы класси- 

фикации, моделирования и прогнозирования, основанные на применении 

деревьев решений, искусственных нейронных сетей, генетических алгорит- 

мов, эволюционного программирования, ассоциативной памяти, нечѐткой 



39 
 

логики. К методам Data Mining нередко относятстатистические методы 

(дескриптивный анализ, корреляционный и регрессионный анализ, фактор- 

ный анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ,дискриминантный 

анализ, анализ временных рядов, анализ выживаемости, анализ связей). Такие 

методы, однако, предполагают некоторые априорные представления об анна- 

лизируемых данных, что несколько расходится с целями Data Mining (обна- 

ружение ранее неизвестных нетривиальных и практически полезных знаний). 

Одно из важнейших назначений методов Data Mining состоит в 

наглядном представлении результатов вычислений (визуализация), что 

позволяет использовать инструментарий Data Mining людьми, не имеющими 

специальной математической подготовки. В то же время, применение 

статистических методов анализа данных требует хорошего владения теорией 

вероятностей и математической статистикой. 

Разработка информационной системы мониторинга и управления вузом 

обусловлена высокой стоимостью готовых решений, отсутствием жестко 

регламентированных функциональных моделей в системе образования и 

специфическими особенностями вузов. Кроме того, большинство 

функционирующих в вузах информационных систем носят фрагментарный 

характер, не ориентированы на информационные потребности студентов, 

преподавателей, сотрудников вуза и иных заинтересованных лиц, не 

позволяют осуществлять мониторинг образовательного процесса, не 

обеспечивают комплексную поддержку принятия управленческих решений. 
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НА ОСНОВЕ ДОБАВКИ ПАВ И НЕФТЕШЛАМА 

 

Освоение новых высокоэффективных технологий при производстве 

строительных материалов, которые отличаются простотой изготовления и 

мобильностью, ведет к решению задач по ресурсо- и энергосбережению. 

Интенсивное развитие строительной индустрии и рост цен на топливно-
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энергетические носители приводят к необходимости создания и внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий в производство строительных 

материалов и изделий. Получение легких и облегченных поризованных 

бетонов на плотных заполнителях представляется актуальным направлением, 

т.к. это открывает возможность снижения затрат и материалоемкости 

бетонов, сообщения им улучшенных физико-технических свойств, расши- 

рения возможностей их применения с целью оптимизации свойств конструк- 

ций и изделий. Поэтому разработка комплексной добавки, эффективно 

поризующей растворные и бетонные смеси и обеспечивающей стабильную, 

однородную структуру поризованных систем, обуславливает несомненную 

актуальность работы, направленной на получение таких бетонов. 

Исследование набора нарастания пластической прочности газобетонной 

смеси является очень важной технологической задачей, устанавливающее 

время выдержки изделий до срезки горбушки и для резки массива на блоки до 

тепловой обработки. Обычно время необходимое для резки массивов на 

передовых предприятиях находится в пределах 2-3 часов, меньшее 

количество времени выдержки влияет на технические свойства ячеистого 

бетона, так как должны пройти совокупные полные процессы вспучивания 

газобетонной массы и одновременность, и прочность сырца. Увеличение 

времени выдержки изделий более 3-х часов экономичности не оправданно: 

увеличивается время технологического цикла производства, ухудшаются 

физико-механические показатели и качество нарезанных изделий. Для 

получения газобетона с заданными свойствами необходимо оптимальное 

сочетание процессов газовыделения соответствующего газообразователя, 

тепловыделения и гидратации вяжущего и набора пластической прочности, 

обеспечивающих качественную структуру пор и межпоровой перегородки и 

минимальную осадку газобетонной массы. Именно, газобетонная смесь, при 

оптимальных условиях протекания процесса структурообразования, заклады- 

вает основу получения максимальных физико-механических характеристик и 

дальнейшую эксплуатационную стойкость изделий из газобетона любой 

плотности [1]. 

Нами, экспериментально установлено, что наибольшая прочность 

нарастание скорости газообразования и повышение коэффициента исполь- 

зования порообразования происходит при совместном тонком помоле всех 

компонентов в сочетании соотношения  С=0,33 и при вводе в сухую смесь 

поверхностно-активной добавки и нефтяного шлама, при плотности бетона, 

равного 800 кг/м3, которое значительно улучшает пластифицирующие 

характеристики газобетонной смеси и бетона.  

Как видно на рисунке 1, кинетика нарастания пластической прочности в 

начальный период в пределах до 60 минут газобетонной смеси медленнее, 

чем у газобетонной смеси с добавкой ПАВ и нефтешлама на основе ТМС. 

Время достижения пластической прочности, равной 0,012 МПа, необходимой 

для срезки горбушки, достигается в первом случае через 135 минут, а во 

втором случае через 120 минут. Нами также установлено, что интенсивность 
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набора пластической прочности газобетонной смеси с добавкой ПАВ и 

нефтешлама на основе ТМС ускоряется и намного выше, чем у газобетонной 

смеси без добавки.  

 

 
 

1 – неавтоклавный газобетон на основе ТМС 

2 – неавтоклавный газобетон (контрольный состав) 

 

Рисунок 1 – Кинетика нарастания пластической прочности 

 

Время резки массивов на изделия достигается ими практически 

одновременно и лежит в интервале порядка 120-180 минут, т.е. с точки зрения 

нарастания пластической прочности газобетонной смеси, они оба 

удовлетворяют требованиям ГОСТа 21-43-80. И, как правило, сокращение 

длительности выдержки изделий до тепловлажностной обработки может 

позволить увеличения цикла  оборота форм в производственных условиях. 

Исследование кинетики нарастания пластической прочности 

газобетонной смеси на основе ТМС с поверхностно-активной добавкой и 

нефтяного шлама  показало, что рост пластической прочности у этого состава  

идет с равномерным ускорением и через минут 90 минут достигает величины 

0,012 МПа, что достаточно для срезки горбушки.  Спустя  120 минут после 

заливки смесь достигает пластическую прочность, равную 0,02 МПа, и его 

можно разрезать газобетонный массив на изделия. Время резки газобетонного 
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массива на изделия в течение 3-х часов соответствует нормам, принятым на 

заводах по производству газобетона. 

Было установлено, что у состава на основе с добавкой ПАВ и 

нефтешлама значительно быстрее идет рост пластической прочности, т.е. 

масса схватывается и набирает пластическую прочность значительно 

интенсивнее. Это происходило за счет совместного помола всех сухих 

компонентов, в составе которых вводились поверхностно-активные добавки и 

нефтяной шлам, где в процессе приготовления идет механохимическая 

активация всех сырьевых компонентов [2]. 

 

Список литературы 

 
1. Долотова Р.Г. Влияние дисперсности заполнителя на формирование структуры 

газобетона / Р.Г. Долотова, В.Н. Смиренская, В.И. Верещагин // Техника и технология 

силикатов. - 2006. - № 4. - с. 20-22 

2.  Кузнецова Т.В. Механоактивация портландцементных сырьевых смесей / 

Т.В.Кузнецова, Л.М. Сулименко // Цемент. - 1985. - № 4. - с. 20-21.  

 

 

ӘОЖ 517.28 

 

С.С. Сарсекеева, О.Д. Апышев, Н.Б. Алимбекова 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ТУЫНДЫНЫҢ КӚМЕГІМЕН АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ 

 

Элементарлық математиканың есептерін шешуде туындының қолдану 

аясы ӛте ауқымды. Мысал ҥшін, алгебралық ӛрнектерді тҥрлендіру, 

кӛбейткіштерге жіктеу, тепе-теңдікті дәлелдеу, қосындыларды есептеу, 

теңдеу, теңсіздіктер және олардың жҥйелерін шешу, параметрлі есептер, 

функцияларды зерттеу, жанамалар туралы есептер т.б. 

Осылардың ішінен алгебрамен байланысты есептерге қалай туынды 

ҧғымы кӛмектесетініне тоқталып, жан-жақты талқылап, олардың шешу 

жолдарын кӛрсетейік деген мақсатпен бірнеше жаттығулардың шығару 

жолдарын келтіреміз. 

Мысал 1 . 2xy  параболамен 2x
3

4
y  тҥзуінің ең жақын ара 

қашықтығын анықтайық. 

Шешуі: 2x
3

4
x 2  теңдеуінің нақты шешімдері жоқ 0D , сондықтан 

олардың графиктері қиылыспайды. Берілген тҥзуге параллель параболаға 

жанама жҥргізейік. Бҧрыштық коэффициент  
3

4
 тең болғандықтан, 

3

4
x2y , 
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3

4
y

3

2
x  жанаманың теңдеуі болып 

3

4
x

3

4
y  табылады. 

Берілген 2x
3

4
y  тҥзуімен 2xy  парабола осы жанаманың екі жағында 

орналасқандықтан ең жақын ара қашықтық параболада жатқан 
3

4
;

3

2
 

нҥктесінен 2x
3

4
y  тҥзуге дейінгі ара қашықтыққа тең, яғни 

15

14
d . 

( 00 y;x  нҥктесінен bkxy  тҥзуіне дейінгі ара қашықтық 
2

00

k1

bkxy
d  

арқылы табылатыны белгілі). 

Жауабы: 
15

14
. 

Мысал 2 . 06x3x)x(f 3 теңдеуінің жалғыз нақты тҥбірі бар екенін 

дәлелдейік. 

Шешуі: )x(f - ҥшінші дәрежелі кӛпмҥшелік болғандықтан бҥкіл 

);(R - сан осінде ҥзіліссіз, дифференциалданатын функция 

0)1x(33x3)x(f 22
Rx . Сол себепті 0)x(f теңдеуінің жалғыз ғана 

тҥбірі бар, егер 1с  және 2с деген екі тҥбірі бар болса 0)c(f)c(f 21 , онда Ролль 

теоремасы бойынша 1с  мен 2с  арасынан аргументтің cx  мәні табылып, 

0)c(f  теңдігі орындалуы тиіс, бҧлай болуы мҥмкін емес, себебі 

0)x(fRx . Ал нақты тҥбірі болуы )x(f - тің дәрежесінің тақ екендігінен 

шығады. 

Ескерту: 0)x(f  теңдеуінің жалғыз нақты тҥбірінің бар болатындығын 

тӛмендегідей негіздеуге болады: )x(f0)x(f , ал )x(f , егер x , 

)x(f , егер x онда ҥзіліссіз монотонды ӛспелі )x(f  функциясының 

графигі Ох – абцисса осін жалғыз нҥктеде қиып ӛтеді, яғни функцияның мәні 

нӛлге айналады, ол мән – берілген теңдеудің тҥбірі. 

Мысал 3 . Егер 22 )2x()4x()x(f  болса, онда )x(f  функциясының 

4;2  аралығында екі нақты тҥбірі бар екенін  кӛрсетейік. 

Шешуі: Берілген )x(f  кӛпмҥшелігі тӛртінші дәрежелі болғандықтан, 

)x(f  - квадрат ҥшмҥшелік, сондықтан нақты тҥбірлерінің саны екіден 

артпайды. 4;20)4(f)2(f  кесіндісінде Ролль теоремасы бойынша cx  

нҥктесі табылып, 0)c(f  болады. Ал 4x,2x 21  екі еселі тҥбірлері 

болғандықтан 0)4(f)2(f . Олай болса онда тағы бір рет c;2  және 4;c  

аралы қатарына Ролль теоремасын қолдансақ c;2c1  және 

0)c(f)c(f4;cc 212 . Сонымен )x(f  функцияының 4;2  аралығында 

екі 1c  және 2c  нақты тҥбірлерінің бар болатынына кӛз жеткіздік. 

Мысал 4 . 
16x6x

x
y

2
 функциясының бҥкіл сан осіндегі анықталған 

монотонды кемімелі ҥзіліссіз кері функциясының бар болып, оның 
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мәндерінің жиыны 8;2  аралығындажататынын дәлелдейік 

Шешуі: Тӛмендегі шектерді анықтасақ  

)8x)(2x(

x
lim

16x6x

x
lim)x(flim

02x
2

02x02x

, 

16x6x

x
lim)x(flim

208x08x
болып, сонымен қатар 

0
)16x6x(

16x
)x(f

22

2

8.2x  қасиеттерінен берілген )x(f  

функциясының 8;2 интервалында - тен - ке дейін монотонды 

кемитінін және ҥзіліссіз болатынын кӛреміз. Кері функцияның бар болуы 

туралы жалпы теорема бойынша ;  аралығында анықталған мәндерінің 

жиыны ;2  жататын кері )x(y  функциясының (берілген )x(fy  

функциясының графигіне xy  биссектрисасына қарағанда симметриалы ) 

бар болатынын кӛреміз. Іс жҥзінде әдетте берілген )x(fy  функциясында 

y пен x  - тердің орындарын ауыстырып, y -ке қарағанда шешеді, біздің 

жағдайда квадраттық функция, кері функция болып – иррационал функция 

табылатынын кӛреміз. 

Мысал 5 . 2xxx2 59  теңсіздігін шешейік. 

Шешуі: 2xxx2)x(f 59  функциясының монотондық аралықтарын 

анықтайық. 01x5x18)x(f 48 , себебі дискриминанты теріс, бас 

коэффициенті 18 оң сан, сол себепті 0)x(fRx . Бҧдан )x(f  функциясы 

бҥкіл сан осінде ӛспелі екенін кӛреміз, онда оның графигі Ох осін тек бірақ 

нҥктеде қиып ӛтеді, 0)1(f  болғандықтан берілген теңсіздіктің шешімі болып 

;1  аралығы табылады. 

Мысал 6 . )4x)(3x)(2x)(1x(x)x(P  кӛпмҥшелігінің туындысы )x(P - 

тің нақты әртҥрлі тҥбірлерінің бар болатынын дәлелдейік.  

Шешуі: )x(Py  функциясы ҥшін 1;0  аралығында Ролль теоремасын 

қолданайық. 0)1(P)0(P  және 1;0  сегментінде )x(P - ҥзіліссіз, ал 

1;0 интервалында дифференциалданатын болғандықтан 1;0  аралығында ең 

болмағанда бір нҥктесі 1x  табылады да, 0)x(P 1
 теңдігі орындалады. Дәл 

осылайша )x(Py  функциясына әрбір 4;3,3;2,2;1  сегментінде Ролль 

теоремасын қолданып, олардың ішінен 0)x(P  теңдеуін қанағаттандыратын 

x нҥктелері бар екенін кӛреміз. Ал )x(P - кӛпмҥшелігінің дәрежесі 4-ке тең 

болғандықтан, )x(P - тің нақты тҥбірлерінің саны 4-тен аспайды. Сол  

себепті барлық 4321 x,x,x,x  тҥбірлері нақты, сонымен қатар 

4x3x2x1x0 4321 . 

Мысал 7 . 29x263 2x теңдеуінің екі нақты тҥбірі бар болатынын 

дәлелдейік. 

Шешуі: Берілген теңдеу әртҥрлі 321 xxx  ҥш нақты тҥбірге ие болсын 

деп ҧйғарайық. 29x263)x(f 2x функциясына 21 x;x  және 32 x;x  

кесіндісіне Ролль теоремасын қолданайық. Онда 322211 x;x,x;x  
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сандары табылады да, 0)(f)(f 21  қатынасы орындалады. Бірақ та 

0263ln3)x(f 2x  теңдеуінің тек жалғыз тҥбірі бар. Пайда болған 

қайшылықтан берілген теңдеудің екіден артық нақты тҥбірлерінің 

болмайтынын кӛреміз. 

Берілген теңдеудің нақты тҥбірлері болып 1x1  және 2x 2  
табылатынын тексеріп кӛруге болады. 

Мысал 8 . 04x31xx 35  теңдеуін шешейік. 

Шешімі: 4x31xx)x(f 35  функциясыын қарастырайық. Бҧл 

функцияның анықталу облысы 
3

1
;R  аралығы. Осы аралықта )x(f  

ҥзіліссіз, дифференциалданатын функция 0
x312

3
x3x5)x(f 24 , .Rx  

Сол себепті 0)x(f  теңдеуінің жалғыз ғана тҥбірі бар. Бҧл дегеніміз берілген 

теңдеуіміз тек бір тҥбірге ғана ие, 1x  бастапқы теңдеуді қанағаттандыра -

тынын оңай кӛруімізге болады және жоғарыда айтылғандай басқа тҥбірлері 

жоқ. 

Жауабы: 1x . 

Параметрден тәуелді теңдеулер мен теңсіздіктер, олардың жҥйелері 

туралы есептерді мҥлде келтірмедік, себебі ӛзіндік ерекшеліктері бар, оларды 

келешекте жеке – дара қарастырмақпыз. 
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КИНЕТИКА МАССОПЕРЕНОСА И МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ 

 

Проблемы аномально быстрого массопереноса являются предметом 

острых дискуссий при изучении структурообразования в металлах и сплавах.  

Экспериментальные исследования структурообразования в таких материалах 

имеют определяющее значение для выявления и понимания общих 

закономерностей, которым подчиняются нанокристаллические вещества, 

выяснения их природы и новых возможностей использования в технике. 
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Свойства композиционных материалов зависят не только от физико-

химических свойств компонентов, но и от прочности связи между ними. 

Максимальная прочность достигается, если между матрицей и арматурой 

происходит образование твердых растворов или химических соединений. 

Очевидно, что для образования новых фаз необходимо перераспределение 

составляющих компонент сплава, которое может быть осуществлено только 

диффузией. Но классическая диффузия требует времени для ее протекания, а 

при пластической деформации, как правило, нагрузки воздействуют очень 

непродолжительно. Следовательно, для образования новых фаз в таких 

условиях в сплавах должна иметь место аномальная диффузия. 

В настоящее время под аномальной диффузией понимается диффузия, 

для которой среднее от квадрата смещения частицы пропорционально 

времени в дробной степени. Она наблюдается в аэрозолях, гелях, электронно-

ионной плазме, в системах, описываемых статистической физикой открытых 

систем [1]. 

Явления, связанные со структурно-фазовыми превращениями в металлах 

и сплавах, протекающими в условиях экстремальных механических 

воздействий, до конца не изучены [2]. 

Решение проблем выявления природы структурообразования, меха- 

низмов твердофазных реакций важно для создания новых конструкционных 

материалов, используемых в машиностроении, а также для решения 

проблемы соединения металлических конструкций (диффузионная сварка). 

Внешние механические воздействия способны вызывать многочисленные 

фазовые переходы, приводить к изменениям фазового и химического состава 

вещества при достаточно низких температурах.  

Одним из видов твердофазного синтеза являются механохимическая 

реакция,  которой управляет механическое движение. При этом происходит 

сближение молекул и уменьшается энергия активации, т.е. химическая 

реакция инициируется механическим ударом [3, 4]. Пластическая деформация 

твердого тела обычно приводит не только к изменению формы твердого тела, 

но и к накоплению в нем дефектов, изменяющих физико-химические 

свойства, в том числе реакционную способность. Накопление дефектов 

используют в химии для ускорения реакций с участием твердых веществ, 

снижения температуры процессов и других путей интенсификации 

химических реакций в твердой фазе. Механохимическим методом производят 

деструкцию полимеров, синтез интерметаллидов и ферритов, получают 

аморфные сплавы, активируют порошковые материалы.  

Механизмы и кинетика механохимических процессов, в том числе, 

процессов механически активируемого самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза, являются предметом интенсивных 

экспериментальных и теоретических исследований. Изучение критических 

явлений привело к представлению о неаналитичности свободной энергии в 

критических точках. В работе [5], на примере линейной цепочки атомов 

показано, что наступление динамической неустойчивости основного 
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состояния сопровождается нарушением условий термодинамической 

устойчивости. Существует большой класс процессов упорядочения через 

неустойчивость и рост флуктуаций в термодинамически неравновесных 

системах. В этом классе одним из предельных случаев является 

спинодальный распад. 

Одним из факторов химической реакции является скорость, под которой 

подразумевается количество вещества, реагирующего в единице объема за 

единицу времени. Эта величина является функцией от температуры и 

концентрации веществ, участвующих в реакции. Для описания зависимости 

скорости реакции от концентрации компонентов, участвующих в реакции, 

обычно пользуются степенным законом: 

 
nB
B

nA
A CkC ,       (1) 

 

где  – скорость реакции; СА, СВ – концентрации компонентов А, В,…, 

участвующих в реакции; k – константа скорости реакции, зависящая от 

температуры; показатель n – порядок реакции (по компонентам А, В, …). 

Зависимость константы скорости от температуры в работе [4] дается законом 

Аррениуса: 

     )exp(
0 RT

E
kk a ,           (2) 

 

где Т – температура; R – универсальнаягазовая постоянная; Еа – энергия 

активации (энергия, которой должна обладать молекула, чтобы 

прореагировать с другой молекулой); k0  - предэкспоненциальный множитель. 

Мартенситные превращения одной фазы в другую могут служить 

примером твердофазных превращений.  

Диффузия атомов в твердом теле – одно из основных фундаментальных 

свойств, на котором базируется понимание многих явлений. С одной 

стороны, диффузионный массоперенос представляет собой один из основных 

кинетических механизмов, осуществляющих процессы фазовых превращений 

в металлических сплавах. С другой стороны, он является одним из способов 

реализации процессов вязкопластического деформирования материалов и 

релаксации внутренних напряжений. Экспериментально установлено, что при 

пластическом деформировании объемных нанокристаллических материалов 

происходит значительное ускорение процессов диффузии [6]. Во многих 

случаях оно велико, и одними только структурными изменениями в 

дефектной подсистеме металла его объяснить невозможно. В связи с этим 

был поставлен вопрос о влиянии действия механических напряжений на 

диффузионные процессы при деформировании сплавов [6]. 

Согласно Бокштейну Б.С. [7], диффузия – это обусловленный хаоти- 

ческим тепловым движением перенос атомов, он может стать направленным 

под действием градиента концентрации или температуры. Диффундировать 

могут как собственные атомы решетки (самодиффузия или гомодиффузия), 
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так и атомы других химических элементов, растворенных в металле 

(примесная или гетеродиффузия), а также точечные (дефекты кристаллах и 

дефекты структуры кристалла) – междоузельные атомы и вакансии. 

Одним из самых быстрых процессов диффузии является реакционная 

диффузия. При образовании химического соединения, обладающего иной 

решеткой, чем решетки взаимодействующих элементов, под реакционной 

диффузией следует понимать перемещение атомов непосредственно 

соприкасающихся реагирующих веществ. Интенсивное механическое 

воздействие на реагирующие компоненты или смеси приводит к повышению 

реакционной способности (механоактивации) за счет пластической 

деформации кристаллической структуры и удаления оксидных и 

адсорбированных слоев с поверхности частиц порошковой смеси [8,9]. 

Твердофазный режим, возможный после механической активации, позволяет 

сохранить структуру материала, заданную на стадии формирования 

исходного порошкового компакта.  

Процессы диффузии, как известно, в настоящее время описываются 

классическими уравнениями Фика; 

 

      ,
2

2

dx

Cd
D

dt

dC
           (1) 

 

где коэффициент диффузии D является константой, зависящей от природы 

растворителя и растворенного вещества. 

 

      ,
2

n

fd
D           (2) 

 

здесь f – частота атомных прыжков; d – средняя длина прыжка; n – число 

степеней свободы: 2≤n≤6. Параметр fd
2 

зависит от свойства материала и от 

температуры. 

Существует теория супер-Аррениусовской релаксации [10], 

утверждающая, что при динамическом нагружении происходит: локальное 

переключение химической связи и межатомные смещения вдоль направления 

приложенной нагрузки. Такие смещения происходят кооперативно в системе 

возбужденных (активированных) атомов [11]. Считается, что возбужденный 

(активированный) атом сдвинут относительно своего положения равновесия 

на критическое расстояние, т.е. на такое, когда возможно переключение 

химической связи. При этом образуются либо пора (трещина), либо новое 

вещество.  
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КӚРСЕТКІШТІК ЖӘНЕ ЛОГАРИФМДІК ФУНКЦИЯЛАРМЕН 

БАЙЛАНЫСТЫ ЕСЕПТЕРДІҢ ШЕШІЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Айнымалысы тек қана дәрежесінде болса кӛрсеткіштік, ал логарифм 

таңбасының астында болса – логарифмдік теңдеу деп аталатыны ежелден 

тҥсінікті. Оларды шешуде осы екі бір–біріне керікӛрсеткіштік және 

логарифмдік функциялардың қасиеттерін кеңінен пайдаланады.Сондай 

әдістер болып тӛмендегілер табылады. 

-дәреженің негіздерін бірдей негізге келтіріп, теңдеуінен          

теңдеуіне кӛшу; 

- жаңа айнымалы енгізу әдістерін, кейбір жағдайда жасанды әдіспен 

шешуге әкелді; 

- теңдеуді тҥріне тҥрлендіру, оның бір жағында ӛспелі, 

екінші жағында кемімелі функия болады. Осындай теңдеудің шешімі болса, 

онда жалғыз ғана шешімі болады, немесе шешімі болмайтынына кӛз жеткізу; 

- кӛрсеткішті- дәрежелік теңдеуі 

теңдеулер жҥйесін шешуге әкеледі; 

- кейбіреулері алгебралық біртектес теңдеулерді (теңсіздіктерді) шешуге 

апарады,т.с.с. 
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Жоғарыдағы әдістер логарифмдік теңдеулер (теңсіздіктер) ҥшін де 

орындалады, бірақта логарифмнің қасиеттерін пайдаланғанда немесе 

потенциалдаған сәтте олардың бӛгде тҥбірлері, немесе шешімдерін жоғалтып 

алуымыз мҥмкін, осыны қатаң ескеруіміз қажет (яғни анықталу облысы 

кеңеюі мҥмкін). 

Біздің айтайық дегеніміз негізінен стандартты емес әдістерді қажет 

ететін есептерді шешу. Ондай есептерге арналған дағдыланған жол жоқ, әрбір 

есептің ӛзінің шығаратын әдіс- тәсілі бар, тҧжырымдамамыз дәлелді болуы 

ҥшін сол ҧшан- теңіз жаттығулардан бірнеше мысалдар келтірейік (тек қана 

кӛрсеткіштік, логарифмдік функциялардан жасалған ӛрнектерге байланысты). 

1 мысал. теңсіздігін шешейік. 

Шешуі: Мҥмкін мәндер жиыны (ммж) болып  аралығы 

табылады.   функциясын енгізейік. А жиынында 

оның туындысы тең және нҥктесінде нольге айналады. 

Функцияны алдымен аралығында зерттейік. ҥзіліссіз, 

сонымен қатар функциясы жиынында ӛспелі. 

Ал , яғни  жиыны берілген теңсіздіктің 

шешімі болып табылмайды. 

 сегментінде - ҥзіліссіз, ал 

- де .  болғандықтан 

нҥктесі берілген 

теңсіздіктің шешімі екенін кӛреміз. 

Жауабы: . 

 

2 мысал.  теңдеуін шешейік. 

Шешуі:  деп белгілеу енгізейік, онда берілген теңдеуден 

 аламыз. Ортақ бӛлімге келтірілгеннен кейін 

қайтымды теңдеуге айналғанын кӛреміз.  деп тағыда айнымалы 

енгізейік, онда  

                                                                                                       
Жауабы: .    

 

Ескерту:  деп белгілесек онда 

 берілген теңдеуден 

ж

алғыз шешімі екенін кӛреміз, яғни есептің басқа жолмен де шешілетінін 

кӛреміз. 
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3 мысал. теңдеуін шешейік. 

Шешуі. деп ҧйғарсақ, онда теңдеудің оң жағы  тҥріне 

енеді, ал  екені белгілі(Коши теңсіздігі). Ал екінші жағынан 

. Олай болса мини- макс әдісінен теңдеудің  шешімі бар, 

егер бір уақытта  және . Екіншісінен 

аламыз . жҥйенің бірінші 

теңдеуін қанағаттандыратынын кӛреміз, ал - тҥбірі болып табылмайды. 

Олай болса  берілген теңдеудің жалғыз тҥбірі. 

                            Жауабы: . 

 

4 мысал.  теңдеуін шешейік. 

Шешуі: деп ҧйғарайық. Онда , берілген 

теңдеуден  Пайда болған теңдеудің 

тҥбірі болатыны анық, бірақта ол жалғыз боладыдеп айта алмаймыз, 

себебі теңдеудің екі жағында да ӛспелі функциялар тҧр. Сол себепті екі 

жағында бӛлсек, онда теңдеуін аламыз. Сол жағы- 

кемімелі, себебі функциясы– кемімелі, негізі  ал оң 

жағындағы- ӛспелі, себебінегізі . Монотондығы әртҥрлі функциялар тек 

қана бір нҥктеде қиылысатыны  белгілі қасиет, олай болса - жалғыз 

тҥбір. . 

Жауабы:  

 

5 мысал.  теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Теңдеудің ММЖ жиыны екенін кӛреміз. 

, ал Коши теңсіздігінен , 

шығады, сондықтан . Ал екінші жағынан теңдеудің 

сол жағы . Теңдік таңбасы  орын алады, егер бір уақытта екі 

жағыда бірге тең болса, яғни 

екі теңдеуді бірдей қанағаттандыратынын кӛреміз. 

Жауабы: .    

 

6 мысал.  теңдеуін шешейік.  

Шешуі: 
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теңсіздігінен , тағы бір рет осы теңсіздікті 

теңдеудің оң жағына қолдансақ , онда  

 

. 

 

Ал болғандықтан, берілген теңдеу  орынды, егер екі 

жағында 54  тең болса, сонымен , екіншісінен 

. Екі тҥбірде бірінші теңдеуді қанағаттандырады, 

сондықтан . 

Жауабы: . 

 

7 мысал.  теңдеуін шешейік.  

Шешуі: Кӛрсеткіштік – функциясына қарағанда квадраттық теңдеу деп 

есептесек, Виет теоремасынан немесе болатынын кӛреміз. 

теңдеуінің тҥбірі болып табылады, ал – тҥбірі 

және ол жалғыз, себебі сол жағы-ӛспелі,оң жағы- кемімелі функциялар. 

Жауабы:  

 

8 мысал.  

 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Теңсіздіктің мағынасы –тің  

мәндерінде бар болады, бҧдан ММЖ  жиыны екенін кӛреміз.  

 

 

 

болғандықтан, берілген қатынас A облысында    

 

теңсіздігіне эквивалентті. Бҧл теңсіздік  теңсіздіктер 

жҥйесіне мәндес. Екіншісі A- да оң мәндерді қабылдайды, онда бірінші 

теңсіздіктен немесе теңсіздігі шығады. Оның 

шешімі болып интервалы табылады. Олай 

болса берілген теңсіздіктің шешімі A- облысы мен қиылысқандағы 

жиын,яғни . 

Жауабы: . 
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9 мысал.  

теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Теңсіздіктің сол жағы - функциясының графигінде жатқан 

нҥктесімен - биссектрисасында жатқан нҥктесінің ара 

қашықтығының квадраты болып табылатынын кӛреміз.  ал - 

пен - тҥзулері бір- біріне параллель болғандықтан - 

қисығында жатқан - нҥктесімен - тҥзуіндегі - нҥктесінің ара- 

қашықтығы - дағы AB кесіндісінің ҧзындығынан кіші емес, яғни - 

ден.  теңдігі тек қана  орындалады. Сол себепті 

графигіндегі нҥктемен тҥзуіндегі нҥктенің ара қашықтығы 

болады, ол  тең. Бҧл жағдайда сәйкес - тің мәні теңдеуін 

қанағаттандырады, бҧдан . Сонымен  мәні, мҧндағы  және 

, берілген теңдеудің жалғыз шешімі болып табылатынын 

кӛреміз.(1сурет) 

Жауабы: (0; ). 

 

 
 

Ескерту: 

1. Алдағы уақытта логарифмдік және кӛрсеткіштік теңдеулермен 

теңсіздіктер жҥйелері туралы сӛз қозғаймыз, ӛзіндік ерекшеліктері бар 
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болғандықтан оларды арнайы жеке қарастырамыз. 

2. Біз бір немесе бірнеше параметрлерден тәуелді есептер туралы мҥлдем 

мәселені қозғамадық, оны келешектің еншісіне қалдырдық. Қазіргі кезде 

ондай есептер Ресей, Беларусь т.б. мемлекеттердегі әртҥрлі деңгейдегі 

сынақтарда кеңінен қарастырылып жҥр. Осы тақырыпқа арналған бірнеше 

оқу қҧралдары жарық кӛрді, солардың бірі әдебиеттер тізімінде жҥр. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦОРОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «E-LEARNING» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. «E-Learning» – система электронного обучения, 

пришедшая в систему образования всех стран мира с новыми 

инфокоммуникационными технологиями, без которых сегодня немыслима 

жизнь ни в одной сфере экономики и общества. Электронное обучение готовит 

школьников к будущей жизни, где практически все услуги будут электронными, 

а профессиональная деятельность просто будет невозможна без Интернета, 

компьютеров и сетевых социальных и профессиональных сообществ[1]. По 

этому  многие школы оснащены компьютерными классами, и у учителей 

появилась возможность использовать современную технику на уроке.  

В 2011 году МОН РК запустил пилотный проект на базе 44 школ, 

профлицеев и колледжей Астаны, Алматы, Карагандинской области и 

Восточно-Казахстанский области. В Казахстане 581 организация образования 

подключена к проекту «E-Learning». В Восточно-Казахстанской области 

подключены к проекту «E-Learning» 72 учреждения образования, из них 34 

школы и три колледжа в г. Усть-Каменогорске.   

В школах и колледжах рабочие места учителей оснащены компьюте- 
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рами современной модификации, мультимедиными проекторами и 

интерактивными досками. Кроме учительских мест, компьютерами будут 

оснащены библиотеки, кабинеты медицинских работников, учительские 

комнаты. Новинками стали планшетные компьютеры для школьников. 

Школьные компьютеры подключены к Интернету с пропускной 

способностью от 4 до 10 Мбит/сек. В 2014 году электронное обучение будет 

внедрено в 1317 образовательных учреждениях. В 2015 году электронным 

обучением планируется охватить 50% организаций образования, а к 2020 году 

довести этот показатель до 90%, причем в организациях всех уровней 

образования [2]. 

Использование в учебном образовательном процессе цифрового 

образовательного ресурса позволяет повысить интерес к обучению и помощь 

в усвоении учебного материала, а так же комплексное использование 

информационных технологий с другими учебными предметами. 

Использование компьютера при обучении позволяет интенсифицировать 

процесс обучения,  делает его более ярким и наглядным, предоставляет 

возможность вести обучение в индивидуальном для каждого ученика темпе, а 

также позволяет освободить учителя от ряда утомительных функций, 

например, бесконечных записей на доске, отработки элементарных умений и 

навыков, проверки знаний [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Теоретический материал 
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В ходе проведения занятий следует использовать современную 

компьютерную технику и современную видеопроекционную аппаратуру. Во 

время лекции преподаватель демонстрирует разные по дидактическому 

назначению типы ЦОР и образцы их использования для решения различных 

дидактических задач. В портале «E-Learning» имеется библиотека который 

оснащены электронами учебниками. На пример, тема урока «Давление света» 

для учащихся дается текстовая и аудио звучание урока (Рис.1). 

В конце урока учитель может анализировать данный урок с помощью 

тестом и оценить учащихся. Обучение можно провести как индивидуально 

так и группой. Имеется также алгоритм решения типовых задач например по 

молекулярной физики. Для учащихся дается алгоритм решение задач в 

текстовом и аудио озвучивание, а также условия и демонстрационный опыт 

(Рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Решение задачи по физике 

 

В конце урока учащимся дается возможность на самопроверку решение 

задач и тесты рисунок 3.  

Такие обучающий курсы  по физике в проекте «E-Learning», позволят 

ученику самому разобраться в различных вопросах физики, постичь ее 

основы, досконально понять сущность физических законов. 

Целесообразно продемонстрировать компьютерные тестирующие программы 

и программы по обучению решению задач. На практических занятиях и 

лабораторные занятия используется сочетание индивидуальной, групповой и 

коллективной форм работы учащихся. Возможны также разные формы 

сочетания классный и внеклассной работы учащихся. При выполнении 

лабораторных работ учащихся можно воспользоваться виртуальной 

лабораторной работой на сайте учителя физики Агаповой Инги Сергеевны 

http://ingaagapova.ucoz.ru/index/sajty_zanimatelnaja_fizika/0-28 рисунок 4. 

http://ingaagapova.ucoz.ru/index/sajty_zanimatelnaja_fizika/0-28%20�������%204
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Рисунок 3 -Тестовые задания по физике 

 

 
 

Рисунок 4 – Изучение второго закона Ньютона 
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В данное время в Казахстане  существует сайт помощь для учащихся 

«Видео урок  по математике» http://matematik.kz/. Такие сайты нужно 

создавать по физике и химии. Сегодня учитель физики в своей работе может 

использовать следующие сайты: www.kvant.info, www.znanie-sila.ru, 

http://nauka.relis.ru/, http://fiz.1september.ru/, http://physica-vsem.narod.ru/, 

http://school-collection.edu.ru/, http://www.school.edu.ru/, projects/physicexp, 

http://college.ru/physics/. 

Понятие цифрового образовательного ресурса вытекает как из понятия 

обычных «бумажных» информационных источников (таких как книги, 

журналы, газеты, учебники, пособия и пр.) и содержательного материала, 

распространяемого с помощью электронных средств массовой информации 

(таких как радио и телевидение), так и из уже ставшего традиционным 

понятия педагогического программного средства, которое существенно 

изменялось в течение последних тридцати лет [4]. 

Тенденцией современного этапа информатизации образования является 

всеобщее стремление к выработке единых педагогических подходов к 

разработке и использованию различных цифровых образовательных ресурсов, 

таких как электронные справочники, энциклопедии, обучающие программы, 

средства автоматизированного контроля знаний обучаемых, компьютерные 

учебники, тренажеры и другие. Попытки обеспечения подобного 

единообразия явно просматриваются и в стремлении к учету и объединению 

разрозненных цифровых образовательных ресурсов в специализированные 

коллекции (каталоги) для более эффективного дальнейшего использования в 

системе образования. В то же время разработка, каталогизация (создание 

коллекций), экспертиза и использование всех, без исключения, цифровых 

образовательных ресурсов должны осуществляться в строгом соответствии с 

системой требований, порождаемой потребностями современной системы 

образования [5]. 

Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках физики 

позволяет: учитывать индивидуальные особенности учащихся, развивать 

творческие способности школьников, воспитывать интерес к предмету. ЦОРы 

вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку деятельности. ЦОРы позволяют качественно изменять контроль 

деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом. Кроме того компьютер способствует формированию рефлексии у 

учащихся. 

http://matematik.kz/
http://www.kvant.info/
http://nauka.relis.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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КЕЛЕШЕГІ МЕН ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Секция 2  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
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Н.Б. Аксютина, Г.Н. Кузьмина, Н.В. Романова 

ТОО «Опытное хозяйство масличных культур»,  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА К СЕРОЙ И БЕЛОЙ ГНИЛЯМ В ПОЛЕВЫХ  

И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В представленном материале приведены результаты исследований в 

питомниках материнских и отцовских линий подсолнечника. Определены 

наиболее вредоносные виды патогенных грибов. Проведена серия 

искусственного заражения BotritiscinereaPers. и Whetzeliniasclerotiorum (dBy) 

в полевых и лабораторных условиях. Выделены слабо поражаемые 

толерантные линии. 

Исследования иммунитета масличных культур неразрывно связаны с 

текущими задачами селекции. Общеизвестно, что наиболее эффективным и 

рентабельным путем борьбы с болезнями является создание устойчивых 

сортов и гибридов. Селекция на иммунитет добилась неплохих результатов 

по устойчивости к заразихе, вертициллезному увяданию и ложной мучнистой 

росе, однако, в настоящее время, существует целый ряд заболеваний, к 

которым современные гибриды не столь устойчивы.  

В результате исследований последних лет в Восточно-Казахстанском 

регионе в полевых условиях нами были зарегистрированы и определены 

около 10 видов патогенов. Наиболее вредоносными, как во многих мировых 

регионах возделывания подсолнечника, так и в Казахстане, является белая и 

серая гнили, возбудителями которых являются Whetzeliniasclerotiorum (dBy) и 

BotritiscinereaPers.В связи с этим, нами был проведен микологический анализ 

существующего генофонда самоопыленных линий насчитывающий около 

1400 образцов. А так же, опробован метод искусственного заражения 

растений и семян, серой и белой гнилями,как в полевых,так и в лабораторных 

условиях. Анализы и учеты проводились методами фитопатологической 

экспертизы [1,2]. Определение грибов проводилось по ряду определителей 

соответствующих классов грибов [3,4,5]. 
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Так, в полевых условиях серой гнилью было искусственно заражено 266 

образцов, включающих в себя 110 материнских линий (♀) и 156 отцовских 

линий (♂). Полученные семена прошли микологический анализ.По 

результатам микологического анализа все изученные образцы, условно, 

можно разделить на 3 группы: 

1) сильно поражаемые, где развитие болезни в контроле колебалось от 

20% до 90%, а на зараженных семенах от 50% до 100%; 

2) средне поражаемые, где развитие болезни в контроле не превышало 

20%, а на зараженных семенах варьировало от 10% до 45%; 

3) слабо поражаемые, где развитие болезни не превышало 10% не 

только в контроле, но и на зараженных семенах. 

В третью группу можно отнести 16 линий (♀-10; ♂-6) (таблица 1). 

Оставшиеся 250 линий были отнесены в первую (♀-109; ♂-79) и вторую (♀-

37; ♂-25) группы, так как показали слабую устойчивость к изучаемому 

патогену. 

 

Таблица 1 – Коллекционный питомник слабо поражаемых материнских и 

отцовских линий при искусственном заражении грибом BotrytiscinereaPers. в 

полевых условиях 

 

№п/п Происхождение Повторения 
Лабораторная 

всхожесть,% 

Поражение серой 

гнилью,% 

1 ♀ ВКУ 9Б 
Контроль 98 2 

Зараженные 92 8 

2 ♀ ВКУ 14Б 
Контроль 94 6 

Зараженные 90 10 

3 ♀ ВКУ 30Б 
Контроль 98 2 

Зараженные 96 4 

4 ♀ ВКУ 43Б 
Контроль 100 0 

Зараженные 100 0 

5 ♀ ВКУ 46Б 
Контроль 100 0 

Зараженные 97 3 

6 ♀ ВКУ 49Б 
Контроль 98 2 

Зараженные 96 4 

7 ♀ ВКУ 50Б 
Контроль 100 0 

Зараженные 100 0 

8 ♀ ВКУ 102Б 
Контроль 98 2 

Зараженные 90 10 

9 ♀ ВКУ 348Б 
Контроль 90 10 

Зараженные 90 10 

10 ♀ ВКУ 359Б 
Контроль 95 5 

Зараженные 90 10 

11 ♂ ВКУ 9В 
Контроль 94 6 

Зараженные 92 8 

12 ♂ ВКУ 94В 
Контроль 98 2 

Зараженные 92 8 

13 ♂ ВКУ 154В 
Контроль 100 0 

Зараженные 90 10 
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14 ♂ ВКУ 192В 
Контроль 100 0 

Зараженные 90 10 

15 ♂ ВКУ 287В 
Контроль 90 10 

Зараженные 90 10 

16 ♂ ВКУ 258В 
Контроль 95 5 

Зараженные 90 10 

 

Из приведенной таблицы 1 видно, что линии ВКУ 43Б, ВКУ 46Б, ВКУ 

50Б, ВКУ 154В, ВКУ 192В проявили лучшую устойчивость к 

BotrytiscinereaPers. из всех изученных образцов, здесь на зараженных семенах 

процент поражения варьировал до 10%, а в контроле и вовсе был равен нулю.  

Исходя из проведенных исследований мы отобрали 28 образцов (♀-7; ♂-

21) по всем 3-м группам поражения для вторичного искусственного 

заражения в лабораторных условиях грибом BotrytiscinereaPers., а так же 

провели заражение грибом Whetzeliniasclerotiorum (dBy).По полученным 

данным можно выделить 2 линии (♀ ВКУ 9Б; ♂ ВКУ 9В), показавшие 

толерантность к изучаемым патогенам. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты микологического анализа материнских и отцовских 

линий при искусственном заражении грибом BotrytiscinereaPers. и 

Whetzeliniasclerotiorum (dBy) в лабораторных условиях 

 
№ 

п/п 

Проис-

хож-

дение 

Лабораторная всхожесть при 

искусственном заражении 

BotrytiscinereaPers,% 

Лабораторная всхожесть при 

искусственном заражении 

Whetzeliniasclerotiorum (dBy),% 

Здоровые Пораженные Здоровые Пораженные 

1 ВКУ 9Б 60 40 100 0 

2 ВКУ 9В 80 20 80 20 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в 

условиях Восточно-Казахстанской области, по-прежнему, наиболее 

распространенными болезнями подсолнечника являются 

Whetzeliniasclerotiozum (dBy) – белая гниль и BotritiscinereaPers. – серая гниль. 

После проведения серии искусственных заражений данными патогенами в 

полевых и лабораторных условиях мы выделили2 образца (♀ -ВКУ 9Б; ♂ - 

ВКУ 9В), как слабо поражаемые толерантные линии и рекомендуем их для 

использования в селекционном процессе. 
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ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ, ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ МЕТОДОМ 

МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

Сохранение биологического разнообразия - одна из важнейших задач в 

деле охраны природы, которой уделяют большое внимание во всем мире. 

Связано это с ограниченностью необходимых для существования человека 

биологических ресурсов и угрозой их истощения. Особую актуальность 

имеют исследования по разработке методов сохранения растений, как 

дикорастущих, так и декоративных видов.  

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию 

принципиально нового метода вегетативного размножения – клонального 

микроразмножения. 

Клональным микроразмножением называют неполовое размножение 

растений с помощью метода культуры тканей, позволяющее получать 

растения идентичные исходному. В основе получения таких растений лежит 

способность соматических клеток растений полностью реализовывать свой 

потенциал развития, т.е. свойство тотипотентности. Метод клонального 

микроразмножения получает все более широкое распространение во всем 

мире [1]. 

Сущность метода заключается в том, что выделенные кусочки ткани или 

отдельные клетки выращивают на искусственной питательной среде в 

стерильных условиях. Если полностью дифференцированную клетку 

изолировать, то в стерильных условиях на соответствующей питательной 

среде она снова начинает делиться, и затем из нее может развиться целый 

растительный организм.  

 В основе получения таких растений лежит способность соматических 

клеток растений полностью реализовывать свой потенциал развития, т.е. 

свойство тотипотентности. Так, из одной полностью дифференцированной 

клетки, выделенной из луковицы лилии можно получить целое, полностью 

развившееся растение.  

Метод клонального микроразмножения получает все более широкое 

распространение во всем мире. 

Основная цель наших исследований заключалась в разработке и 

совершенствовании методов культуры изолированных тканей растений для 

использования в системе сохранения и воспроизводства растительных ресурсов.  

В качестве исходного материала были использованы луковицы 

завезенная из Южно-Сибирского Ботанического сада Лилия Пенсильванская 

(рис 1).  
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Рисунок 1 – Подготовленные луковицы Лилии Пенсильванской к микро- 

клональному размножению 

 

Методика исследований базировалась на общепринятых классических 

приемах с культурами изолированных тканей и органов растений. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе лаборатории 

биотехнологии УНИЦ Экологии при ВКГУ им.С. Аманжолова. 

Питательная среда – основной фактор, обуславливающий успех 

клонального микроразмножения. Нами была выбрана питательная среда 

Мурасиге-Скуга. Подготовка исходного материала и непосредственно 

микроклонирование было проведено по материалам Ф.Л.Калинина 

«Технология микроклонального размножения растений» [2]. 

Экспланты помещены на агаризованную питательную среду Мурасиге-

Скуга без добавления фитогормоновв стерильную пробирку (Рисунок 2). В 

условиях in vitro растения культивировали в биологических пробирках при 

освещении с интенсивностью 3-5 клк, при 16-часовом фотопериоде, 

температуре 24 С и относительной влажности воздуха 70%. 

 

 
 

Рисунок 2 –Экспланты помещены в пробирки в питательной средой 
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В опытах с клетками лилии при выращивании на питательной среде в 

стерильных условиях сначала клетки быстро делились.  

Получалась недифференцированная масса мелких клеток –

каллюсмеристематической структуры. Затем в массе однородных клеток 

возникали очаги дифференциации, клетки дифференцировались вторично.  

Образование листьев на эксплантах внутренних чешуй декоративных 

луковиц началось на  11 день после помещения экспланта на питательную 

среду (рис 3,4). Через 15 дней молодые растения были высажены в сте- 

рильную почву. А через 2,5 месяца рост листьев в длину составил от 7 до 10 см. 

 

 
 

Рисунок 3 – Появление листьев 

 

 
 

Рисунок 4 – Увеличение массы и количества луковичек 
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Полученные проростки в асептических условиях расчленяли на 

фрагменты и переносили для роста и размножения на питательную среду 

Мурасиге-Скуга с добавлением 0.5 мг/л 6-БАП (рис 5). 

Через 15 дней молодые растения были высажены в стерильную почву. А 

через 2,5 месяца рост листьев в длину составил от 7 до 10 см.  

Образование листьев у дикорастущего вида Лилия Пенсильванская 

происходит значительно быстрее: уже через 7 дней, во всех пробирках были 

хорошо видны молодые сформированные листья.  Через месяц рост листьев в 

некоторых пробирках доходил  до 10 см. Вследствие того, что длина 

образовавшихся листьев в разных пробирках сильно отличалась, то есть одни 

листья были слишком малы, а другие уже перерастали, было принято 

решение расширить опыт и высадить часть эксплантов в почву, а часть 

саженцев поместить  в лабораторные условия для периода адаптации. 
 

 
 

Рисунок 5 - Разделение экспланта на 3 части 
 

При подведении итогов можно сделать следующий вывод: коэффициент 

выживаемости выше у тех растений, которые были высажены из пробирки 

сразу в естественные условия на интродукционном участке. А часть растений, 

оставленных на адаптацию в лаборатории погибла по неизвестным причинам. 

Таким образом, культуры изолированных клеток Лилии Пенсильванской 

характеризовались высокой способностью к регенерации. Результаты 

проведенных исследований показывают реальную возможность 

использования методов изолированных тканей для сохранения генофонда в 

коллекциях in vitro.  Считаем необходимым продолжить исследования по 

данной тематике. В настоящее время нами совместно с лабораторией 

разрабатывается программа по микроклональному размножению редких и 

исчезающих видов растений Казахстанского Алтая, а также некоторых 

хозяйственно-полезных растений.  
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ҚАТТЫҚАНАТТЫЛАРДЫҢ (СOLEOPTERA) ТАБИҒАТТАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 

Бунақденелілерді зерттейтін ғылым – энтомология деп аталады. 

Бунақденелілер класы ҥш жҧп аяқары бар барлық кеңірдектынысты 

буынаяқтыларды біріктіреді. Денесі бас, кеуде және қҧрсаққа айқын бӛлінген, 

ӛкілдерінің кӛпшілігінің ҧшу қабілеті барлық омыртқасыздардың ішіндегі 

осы топқа ғана тән белгі. 

Бунақденелілер класы басқа кластарға қарағанда ӛкілдер санына ӛте бай 

және ең ҥлкен отрядтардың бірі қаттықанаттылар немесе қоңыздар - 

Coleоptera. Қоңыздардың табиғатта 140-тан астам тҧқымдасқа жататын 300 

мыңдай тҥрі кездеседі [1]. 

Қоңыздар ӛте алуан тҥрлі және барлық жерлерде кездеседі. Олардың 

табиғаттағы ролі, маңызы ӛте зор. Қоректену тәсіліне қарай қоңыздардың ҥш 

тобын ажыратуға болады. Бірінші тобы, бҧл әр тҥрлі ҧсақ жәндіктермен, 

негізінде бунақденелілермен қоректенетін жыртқыштар, немесе зоофагтар. 

Екінші тобы, бҧл шіріген ӛсімдік және жануар қалдықтарын тҧтынушылар, 

немесе сапрофагтар. Мысалы, жануарлар ӛлексесін қорекке пайдаланатын 

ӛлексежегіш қоңыздар. Ҥшінші тобы, ӛсімдіктердің кез келген бӛліктерін, 

соның ішінде сҥректі тҧтынатын ӛсімдік қоректі қоңыздар, немесе фито- 

фагтар. Бҧларға мысал, зауза қоңыздары, жапырақжегіш қоңыздар жатады. 

Қоңыздар тіршілік әрекеттері ҥрдісінде топырақты органикалық және 

минералды заттармен байытады. Кейбір тҥрлерінің дернәсілдері топырақты 

қопсытып, оның қабаттарын араластыруға қатысады. 

Қоңыздардың биосферада алатын орны зор, бірақ кейбір тҥрлері 

жойылуда. Сондықтан қоңыздардың сирек кездесетін тҥрлері Қызыл кітапқа 

енгізілген [2].  

Қазақстанда кездесетін қоңыздарды зерттеумен кӛптеген ғалымдар 

айналысқан, олар – Г.В. Николаев, В.О. Козьминых, Н.Г. Скопин, 

Б.А. Вайнштейн, М.М. Сиязов, А.П. Семенов-Тянь-Шаньский, С.И. Медведев, 

Г.И. Савайская, И.А. Костин және т.б. Ғылыми еңбектердің мәліметтеріне 

қарағанда Қазақстанда 6 тҧқымдасының ӛкілдері кездеседі. Негізгі тҧқым- 

дастары: сҥңгуір қоңыздар (Dytiscidae), кіші су сҥңгуіршілер (Haliplidae), су 

айналмалылар (Cyrinidae), барылдауық қоңыздар (Carabidae). Аралас 

қоректілердің (Polyphaga) - артқы аяқтарының жамбас бӛлігі қысқа, 

қозғалмалы болып келетін қоңыздар. Ҥш жҧп аяқтарының табандары әр тҥрлі 

бунақты. Негізгі тҧқымдастары: жапырақ жегіштер (Chrysomelidae), 

тақтамҧрттылар, шыртылдақ қоңыздар (Elateridae), бізтҧмсық қоңыздар 

(Curculionidae), қараденелілер (Tenebrionidae), зерновкалардың (Bruchidae), 

мҧртты қоңыздар  (Cerambycidae), қабық жегіш қоңыздар (Inidae)  және т.б.  
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Қоңыздар ӛте алуан тҥрлі және барлық жерде кездеседі. Олардың арасында 

қоректену типі бойынша жыртқыштары, ӛсімдік қоректілері, сапрофагтары, 

некрофагтары кездеседі және тіршілік ету ортасы бойынша қҧрылықта, 

топырақта, жер тӛсенішінде, суда тіршілік ететін тҥрлері бар. Кӛпшілігі ауыл 

шаруашылығының, орман шаруашылығының қауіпті зиянкестері. 

Қаттықанаттылар табиғаттағы зат алмасуында маңызды роль атқарады.  

Жер шарының қоңыздарын зерттеумен кӛптеген энтомологтар 

айналысқан. Олар қоңыздардың тҥрлік қҧрамына, тіршілік әрекеттеріне, 

ерекше белгілеріне назар аударған. Қазақстан ӛңірінде де қоңыздар бойынша 

зерттеулер жҥргізілген -  Г.В. Николаев, В.О. Козьминых, Н.Г. Скопин, Б.А. 

Вайнштейн, М.М. Сиязов, А.П. Семенов-Тянь-Шаньский, С.И. Медведев, 

Г.И. Савайская, И.А. Костин және т.б. [3]. 

Қоңыздардың жануарлар жҥйесіндегі алатын орны:  

Буынаяқтылар типі - Arthropoda. 

Кеңірдектыныстылар тип тармағы – Tracheata. 

Алтыаяқтылар класс / ҥсті – Hexapoda. 

Ашық жақты жәндіктер класы – Jnsecta-Ectognatha. 

Қаттықанаттылар отряды – Coleoptera. 

Қоңыздардың басы (Cranium) мойын бунағы арқылы кеудесiнен анық 

бӛлектенген. Басы акроннан (acron) жене бiрігіп кеткен тӛрт сегменттен 

қҧралған. Бiрiншi – интеркалярлы (латынша inter – аралық) сегментi 

редукцияға ҧшыраған, аяқтары жоқ. Екiнші - мандибулярлы сегменттің жҧп 

аяғы бiр буынды жоғарғы жақ аппаратына немесе мандибулаларга айналған, 

ҥшінші – максиллярлы сегменттің жҧп аяғы буынды тӛменгi жақ немесе 

максилла-I, ал тӛртiншi – лабиальды сегменттің жҧп аяғы буынды тӛменгi 

ерiн (labellum) немесе максилла-II ауыз аппаратына айналған. Басының 

алдыңғы жағында маңдайында екi мҧртшасы (antennae), екi кҥрделi фасеттiк 

кӛздерi, қарапайым майда кӛзшелерi орналасқан (анимация). 

Қоңыздардың екi мҧртшасы немесе антеннасы акронның ӛсiндісі, 

бiрнеше буыннан қҧралып, негiзiнде дәм және иіс сезу мҥшесiне айналған. 

Мҧртшалардың тҥрi әр қилы: жiп тәрiздi, қыл, тақта, ара, тарақ, ҧршық, 

тҥйреуiш, қауырсын, таспиқ тәрiздес. Акронға жалғасқан тӛрт сегменттерiнiң 

аяқтары тҥрi ӛзгерiп, ауыз аппаратына айналған. Қоректiк заттардың 

тҥрлерiне және қоректену тәсiлдерiне байланысты ауыз аппараты кемiргiш 

болып келеді. 

Қоңыздардың ауыз аппараты кемiргiш типтi және кӛптеген олардың 

личинкаларына тән. Кемiргiш ауыз аппараты жоғарғы ерiннен және ҥш жҧп 

жақ аппаратынан қҧралады: жоғарғы, тӛменгi жақтан және тӛменгi еріннен 

(1-сурет). Жоғарғы ерiн акронның жалғасы, ауыз тесiгiнiң алдыңғы жағын 

кӛмкерiп тҧрады. Келесi жҧп тақта – жоғарғы жақ немесе мандибула 

(mandibula). Оның iшкi жиегi тiстi немесе аралы. Мандибула басындағы 

екiнші сегменттiң тҥрi ӛзгерген аяғы. Ал ҥшiншi және тӛртiншi сегменттердiң 

аяқтары – тӛменгi жақ пен тӛменгi ерiндi қҧрайды. Бҧлар буын-буын болып 

мҥшелiкке бӛлiнген. Тӛменгi жақтың (maxilla I) буындары: негізгi буын, 
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бағанаша, сыртқы қалақша, iшкi қалақша тӛменгi жақ қармалауышы. Тӛменгi 

ерiннiң (maxilla II) буындары: астыңғы иек, иек, сыртқы қалақша, iшкi 

қалақша, тӛменгi ерiн қармалауышы. Барлық жақ аппараттары бiрiгiп ауызға 

тҥскен қатты жемдердi ҧсақтайды, сонымен қатар тӛменгі жақ пен тӛменгi 

ерiн қармалауыштары – дәм және иiс сезу мҥшелерi. 

 

 
 

Сурет 1 – Қоңыздардың кемiргiш ауыз аппараты: 1- жоғарғы ерiн, 2 –

мандибула (жоғарғы жақ), 3 – 7 тӛменгi жақ (3 – негiзгі буын, 4 – бағанаша, 5 

– жақ қармалаушы, 6 – сыртқы шайнау қалақша, 7 – iшкi шайнау қалақша), 8-

12 – тӛменгi ерiн (8 – иек асты, 9 – иек, 10 – ерiн қармалауышы, 11 – сыртқы 

қалақша, 12 – iшкі қалақша). 

 

Кемiргiш ауыз аппараты, қоңыздардың ауыз аппараттарының iшiндегi ең 

байырғысы және алғашқы тҥрi. Тҥрлi қорекпен қоректенуге кӛшуіне 

байланысты насекомдардың ауыз аппараттары едәуiр ӛзгерiстерге ҧшыраған, 

бiрақ кемiргiш ауыз аппаратының негiзгi бӛлiктерi оларда сақталып қалған.  

Қаттықанаттылар немесе қоңыздар отрядына жататын жәндіктердің 

ортаңғы кеудеге бекінген алдыңғы жҧп қанаттары қатты хитиннен тҧрады. Ол 

элитра немесе қанатҥсті деп аталады. Элитра басым кӛпшілік қоңыздар 

тҧқымдасына жҧмсақ сегменттелген қҧрсақты тҥгел жауып жатады да 

қорғаныш қызметін атқарада. Ал кейбір тҧқымдастарында мысалы тақта 

мҧртты қоңыздарда қҧрсақ ҧшы немесе пигидий жабылмай, ашық қалады. 

Енді бір тҧқымдасы стафилинидтерде немесе қосқанаттыларда элитра 

қҧрсақтың тек жартысын ғана жауып тҧрады. Мҧндай жағдайда артқы 

кеудеге орналасқан жҧқа жҥйкеленген жарғақ тәрізді ҧзын екінші жҧп 

қанаттар бірнеше рет қатпарланып, қысқарған элитра астына тығылады. 
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Элитра қоңыздардың сыртқы қанқасының да қызметін атқарады. Қоңыздар 

ауада ҧшқанда жҧқа жарғақ тәрізді артқы жҧп қанаттарының кӛмегімен 

ҧшады. Сондықтан да оларды артқы моторлы қоңыздар деп атайды. Артқы 

қанаттарының жҥйкелері қоңыздарды анықтау кезіндегі систематикалық 

критерийлер. Қоңыздар ауада тек артқы жҧп қанаттары арқылы ҧшатын 

болғандықтан, оларды функциональды қосқанаттылар деп есептеуге болады. 

Олардың ауыз аппараттары кеміруші, ӛйткені қатты қорекпен қоректенеді. 

Кӛздері тек кҥрделі немесе фасетті кӛздер. Қаттықанаттылар отрядына 250 

мыңға жуық тҥрлер біріктіріледі, олар 100 тҧқымдасқа жіктеледі. Олардың 

кӛлемі 0,3-1мм ден (қауырсынқанаттылар) 15 см-ге дейін. Ең ҥлкен қоңыздар 

тропикалық ендіктерде мекендейді мысалы, (голиаф деп аталатын қоңыз). 

Аяқтары 3 жҧп, кеуде бӛлімдерінің тӛменгі жағына бекінген. Басым 

кӛпшілігінің аяқтары жҥгіруші, кейбіреулерінде қазушы, жҥзуші. Саусақтар 

саны 3-5 дейін. Бырылдақ қоңыздарда, жҥзгіш қоңыздарда, тақтамҧртты 

қоңыздарда саусақтар формуласы 5-5-5 яғни ҥш жҧп аяқтарында да бірдей. 

Жапырақ жеуші қоңыздар мен ҧзын тҧмсықты қоңыздар тҧқымдастарында 

саусақтар формуласы 4-4-4 яғни ҥш жҧп аяқтарында да бір мҥшеге кеміген, 

ҥшінші топ тҧқымдастарында саусақ формуласы 5-5-4 яғни алдынғы екі жҧп 

аяқтарында бес-бестен, ал артқы жҧп аяқтарында-4 буынды. Бҧл топ 

тҧқымдастарына ғана қоңыздар - чернотелкалар және нарывниктер (meloidae) 

жатады. Саусақтарының формуласы қоңыздар тҧқымдасын анықтауда ҥлкен 

маңызды критерий болып табалады. 

Қҧрсақтары астынғы жағынан 5-7 стерниттер деп аталатын тығыз 

хитинделген пластинкалармен жабылған, ал ҥстінгі жағынан жҧқа 

жарғақтармен. Ӛйткені қҧрсақты ҥстінен қанатҥсті немесе элитралар жауып 

тҧрғандықтан. 

Қоңыздардың кеуде немесе кӛкiрек бӛлiмi ҥш сегменттен тҧрады; 

алдыңғы кеуде (protothorax), ортаңғы (mesothorax) және артқы кеуде 

(metethorax). Сонымен қатар ортаңғы және артқы кеуде сегментiнде бiр-бiр 

жҧп қанаттары орналасқан. 

Қоңыздардың кӛпшiлiгi жақсы ҧшатын жәндiктер, олардың ҧшуы 

қанаттарының қҧрылысы мен қозғалысына байланысты. Қанаттары кеуде 

бӛлiмiндегі хитинделген терi жамылғысының ӛсiндiсi, дорзо-вентральдi 

бағытта қабысып жҧқа тақтаға айналған, ҧзына бойына да, кӛлденең де 

бiлеуленіп жатқан жiп тәрiздi жҥйкелерi айқын кӛрiнедi. Жҥйкелер – ӛте 

жiңiшке, қанат қуысында таралған трахея мен нерв тҥтiкшелері олар iшкi 

миксоцель қуысымен жалғасқан. Қанаттың жҥйкелену сипаты қоңыздардың 

систематикасындағы басты белгiлердiң бiрi. 

Қанаттың ҧзына бойына орналасқан негiзгi жҥйкелерi: костальдi жҥйке 

немесе коста (С); субкостальдi немесе субкоста (Sс); радиальдi немесе радиус 

(R); медиалдi (ортаңғы) немесе медиа (М); кубитальдi немесе кубитус (Cu); 

анальдi немесе аналис (А) және югальдi жҥйке (Ju). Бҧлар дихотомиялық 

тҥрде бҧтақтанады. Ҧзына бойы жҥйкелермен қоса кӛлденеңiнен орналасқан 

жҥйкелерi де бар, олар орналасуына байланысты кӛршi бойлық жҥйкелердiң 
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атымен аталады. Мысалы, медиокубиталъдi жҥйке – медиальдi және 

кубитальдi жҥйкелердi қосатын, радиальдi жҥйке – бҧтақталған екi радиальдi 

жҥйкелердi қосатын. 

Қорта келе қоңыздардың басым кӛпшілігі ӛсімдік тозаңдандырушылары 

ретінде пайдасы кӛп деп айтуға болады. Кӛптеген жыртқыш қаттықанат- 

тылар адамның шаруашылық саласының әрекетіне зиян келтіретін 

буынқаяқтыларды жойып, биологиялық кҥреске қатысады. Кӛпшілік 

қоңыздар ағаштармен ауыл шаруашылық ӛсімдіктердің ӛте қауіпті 

зиянкестері. Олар ӛсімдіктердің тірі ҧлпаларымен қоректеніп зиян келтіреді, 

ӛсімдіктердің әртҥрлі мҥшелерін: тамыр жҥйесін, сабақтары мен діндерін, 

жапырақтарын, гҥлдерін, жемістерін зақымдайды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ  

ОЦЕНКИ И ОТБОРА УСТОЙЧИВЫХ ФОРМ ПОДСОЛНЕЧНИКА  

К СЕРОЙ ГНИЛИ 

 

В настоящее время в Восточно-Казахстанской области рентабельность 

выращивания подсолнечника доходит до 80%. В общем объеме валовой 

прибыли от реализации продукции растениеводства большую долю занимали 

семена масличных культур (39,1%). В связи с этим увеличение производства 

семян подсолнечника в отрасли растениеводства все больше имеет значимую 

существенность[1]. 

Увеличение производства семян подсолнечника во многом зависит от 

усилия планомерной защиты культуры от вредителей и болезней. 

Существуют более чем 40 видов возбудителей болезней грибного, 

бактериального и вирусного происхождения. Вред, причиняемый болезнями, 

зависит от иммунитета сорта или гибрида и погодных условии в период 

вегетации[2]. Наиболее существенным методом борьбы является выведение 

устойчивых гибридов, для чего применяются жесткие инфекционные фоны. 

Нами была проведена работа по оценке сортов и гибридов на жестком 
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искусственном инфекционном фоне. 

Актуальностью данной работы является выведение генетически-

устойчивых сортов и гибридов, так как устойчивый сорт является основным 

рычагом борьбы в повышении урожая и сокращение ареалов распространения 

патогенов культуры подсолнечника. 

Новизна нашего исследования заключается в следующем: 

1. Совершенствование метода искусственного заражение и оценки 

генетического и селекционного материала подсолнечника в лабораторных  

условиях. 

2. Отбора устойчивых образцов в генофонде подсолнечника к серой 

гнили для введения в селекционный процесс. 

Главной целью наших исследований было совершенствование методов 

искусственного заражения, оценки и отбора устойчивых форм подсолнечника 

к серой гнили.  

В задачи исследования входило: 

1. Выделение патогенных изолятов возбудителя; 

2. Совершенствование  методов искусственного заражения выделенными 

изолятами; 

3. Проведение оценки и отбора устойчивого селекционного и 

генетического материала подсолнечника в лабораторных условиях; 

4. Включение устойчивых образцов в селекционный процесс. 

Для изучения искусственного заражения серой гнилью были выделены 

изоляты из почвенно-климатических зон Восточного Казахстана. Для этого 

использовали семенной материал, который отличался высокой степенью 

поражения серой гнилью. Семенной материал был взят из следующих 

хозяйств: 

1) Кокпектинский район, к/х Арна, сорт Заря 

2) Бородулихинский район, к/х Достык, сорт Заря 

3) Глубоковский район, ТОО ОХМК, Казахстанский 465 

4) Зыряновский район, к/х Антюхов, Скороспелый 87 

Для выделения изолятов провели фитопатологический анализ семян 

подсолнечника рулонным методом. Анализу подлежало 50 семян в 4-х 

кратной повторности. После чего проводилось определение вида возбудителя 

и дополнительно «доращивание» возбудителя во влажной камере.  

К выделению возбудителей болезней в чистую культуру на искусствен-

ные питательные среды прибегают, когда во влажной камере паразитный 

гриб и его спороношение готово к пересеву. Помимо искусственного 

заражения испытуемых образцов, чистые культуры грибов позволяют вы-

явить ряд немаловажных обстоятельств. Так, уже сам характер роста гриба на 

питательных средах может служить надежным указанием на степень его пара-

зитизма.  

Результаты выделения и определения степени заражения сортов 

возбудителем Вotrytis  cinerea в лабораторных условиях представлена в 

таблице1.  
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Таблица 1 Результаты выделения и определения степени заражения сортов 

возбудителем Вotrytis  cinerea в лабораторных условиях (2013-2014) 

 

Как показывают данные таблицы 1, наиболее патогенным оказался 

возбудитель, выделенный из Глубоковского района Восточного Казахстана. 

Выделенная нами чистая культура Вotrytis  cinerea в дальнейшем 

использовалась для отработки метода искусственного заражения. 

Подготовка семян к искусственному зараждению состояло из следующих 

этапов: 

1) подготавливаются семена в трех вариантах, это - семена со снятой 

лузгой, частично снятой лузгой в зоне зародыша и целые семена;  

2) подготовленные семена промываются в марлевом мешочке под струей 

холодной воды; 

3) семена раскладываются пинцетом на двойные полоски 

фильтровальной бумаги, смоченной водой до полной влагоемкости, 

зародышем от себя;  

4) на семена  со снятой лузгой, семена с частично снятой лузгой в зоне 

зародыша и целые семена наносятся мицелиий со тспорами серой гнильи;  

5) таким же образом, как в пункте 3 приготавливается рулон с целыми 

сменами. Этот рулон  будет контрольным и не заражается мицелием серой 

гнили; 

6) сверху разложенные семена закрываются третьим листом 

фильтровальной бумаги, смоченным водой. Затем накладываем полоску 

полиэтиленовой пленки и сворачиваем нетугой рулон; 

7) рулоны с семенами помещаются в стеклянный сосуд, на дно которого 

наливаем 20 мл воды; 

8) после появления проростков рулон раскрывается и проводится подсчет 

пораженных растений, которые представлены в таблице 2. 
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1 Кокпектинский К/х Арна Заря 46,0 54,0 84,0 16,0 

2 Бородулихинский К/х Достык Заря 4,0 96,0 10,0 90,0 

3 Глубоковский ТОО 

«Масличные 

культуры» 

Казахстанский 

465 

0 100 0 100 

4 Зыряновский К/х Антюхов Скороспелый 87 20,0 80,0 58,0 42,0 
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Таблица 2 – Влияние Вotrytis cinerea на характер заражения и прорастания 

семян подсолнечника (сорт – Казахстанский 465) 

 

Результаты, которые приведенные в таблицы 2 показали, что нанесение 

инфекции на семена и дальнейшее их развитие, снизило всхожесть семян с 

76% в контроле до 48% во втором варианте, т.е. на 28%. Общий же балл 

поражения, как проростков, так и семян составляет 100%.  

Это говорит о высокой патогенности использованного нами для 

искусственного заражения изолята возбудителя. При анализе характера 

поражения видно, что поражается стебель выросшего проростка и его семена. 

При этом на стебле отмечается размягчение ткани, слабое потемнение, далее 

развитие мицелия и спороношения, а затем образование мелких склероций.  

Далее проростки погибали, их количество составило 48%. 

Изученные способы подготовки семян показали резкое снижение 

всхожести зародышей, которое составило по обоим вариантам 22%. Процент 

снижения всхожести по сравнению с контролем составил 54%. Все семена 

были полностью поражены, а процент поражения составил 92-98%. На 

семенах со снятой лузгой и на семенах со снятой лузгой в зоне зародыша 

отмечалось сильное поражение семян и оно составляло соответственно 70-

76%, т.е. снятием лузги мы не усилили развитие болезни, а только изменили 

естественный характер поражения. Поэтому считаем, что заражение целых 

семян дает более объективные данные и раскрывает характер поражения 

образцов. 

Таким образом, при оценки генетического материала подсолнечника в 

лабораторных условиях наилучший способ - это нанесение патогенного 

изолята на целые семена и проращивание их в рулонах. 

Оценка селекционного материала подсолнечника на устойчивость к 

серой гнили. 

ТОО «Масличные культуры» проводят работы по селекции гетеро- 

зисных гибридов подсолнечника, и для оценки и отбора устойчивых  

форм нам были предоставлены образцы материнских, отцовских линии  
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1 - семена, не заражен- 

ные серой гнилью 

А) контроль - семена 

целые 
76% 0 0 0 

2 - семена, зараженные 

серой гнилью 

А) семена целые 48% 48% 52% 100% 

Б) семена со снятой 

лузгой 
22% 22% 70% 92% 

В) семена со снятой 

лузгой в зоне зародыша 
22% 22% 76% 98% 
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и высокопродуктивных гибридов.  

Результаты оценки селекционного материала мы разделили на 

следующие 3 группы:  

1. Образцы 100% здоровые при искусственном и естественном 

заражении, т.е. иммунные сорта; 

2. Образцы 100% пораженные при искусственном заражении и 0% 

пораженные при естественном заражении, называются выносливыми;  

3. Образцы, не обладающие выносливостью и иммунитетом, т.е. 

неустойчивые, при искусственном и естественном заражении. 

Из 18 материнских линии, только один образец имел устойчивость к 

серой гнили, и мы внесли его в первую группу: ВКУ47А. Он составил 5,5%. 

Во вторую группу вошли 6 образцов материнских линий. Они составили 

33,3%. 

В третью группу вошли 11 образцов, не обладающие выносливостью и 

иммунитетом, т.е. не устойчивые к серой гнили, которые составили 61,2%. 

Из 31-ой отцовской линий был выявлен один образец, относящийся к 

первой группе, имеющий иммунную устойчивость к серой гнили – это 

ВКУ8В. Он составляет 3,2%. 

Ко второй группе – образцы обладающие признаками относительно 

выносливости, при естественном заражений, вошли 11 образцов. Процент их 

составил – 35,5%. 

Третья группа состоит из 19 образцов отцовских линии, которые не 

обладают устойчивостью, как при искусственном, так и при естественном 

заражении. Их процент составил – 61,3%. 

При подборе пар для скрещивания необходимо знать не только 

иммунитет отцовских, материнских линии, но и высокопродуктивных 

гибридов, отобранных для скрещивания с целью улучшения хозяйственно-

полезных признаков.  
 

Устойчивые

Выносливые

Неустойчивые3,20% 5,50%
0%

35,50%
33,30%

11,10%

61,30% 61,20%

88,90%

 
 

Рисунок 1 – Результаты поражения исходного селекционного материала 
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Данные высокопродуктивные гибриды, не имеют устойчивости. Отсюда 

следует, что первая группа составила нулевой процент. 

  во вторую группу вошѐл лишь один высокопродуктивный гибрид, это – 

ВКУ49А * ВКУ246В. Он составляет 11,1%. 

 третья группа состоит из оставшихся 8 высокопродуктивных гибридов, 

которые составляют 88,9%.  

Результаты пораженности исходного селекционного материала 

объединены и представлены на графике.  

Рассмотрев графический рисунок 1, можно сказать, что иммунных 

отцовских и материнских линий очень мало, но ими необходимо насыщать 

высокопродуктивные гетерозисные гибриды и отбирать в процессе селекции 

те, которые совместят иммунитет с высокопродуктивными свойствами.    
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ  

В УСЛОВИЯХ INVITRO 

 

Введение. Земляника садовая – широко распространенная ягодная 

культура, отличающаяся способностью к быстрому вегетативному 

размножению, скороплодностью, урожайностью, высокой пластичностью. 

Ягоды содержат комплекс жизненно необходимых для организма человека 

биологически активных и легко усваиваемых веществ. 

Землянику поражают более 10 видов вредителей и более 20 болезней. 

Одни из них повреждают и поражают вегетативные части растения, другие – 

генеративные органы и ягоды, иногда повреждения и поражения носят 

комплексный характер. 

Вирусные и фитоплазменные заболевания на землянике обычно 

протекают в хронической форме и передаются с посадочным материалом. 

Лечение пораженных этими патогенами растений в плодоносящих и 

маточных насаждениях невозможно. Поэтому основными методами борьбы с 

http://kai.gov.kz/magazine/vestnik062012/486-3
http://kai.gov.kz/magazine/vestnik062012/486-3
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подобными патогенами и вредителями являются профилактические, и первую 

очередь – использование здорового посадочного материала [1]. 

Для оздоровления посадочного материала широко применяются 

биотехнологические методы и, в частности, микроклональное размножение 

растений. 

Микроклональное размножение – это выращивание в пробирке на 

специальной питательной среде из частей растения-донора полноценных 

дочерних растеньиц, которые затем адаптируют к обычным климатическим 

условиям [2]. 

Растения, полученные методом клонального микроразмножения, 

свободны от болезней, вирусов и вредителей. Это достигается за счет 

использования в качестве эксплантовмеристематических апексов, в клетках 

которых наблюдается наименьшая концентрация вирусов. 

В связи с этим, проведены исследования, цель которых заключалась  

в изучении особенностей регенерации растений земляники при микро- 

клональном размножении. 

Материалы и методика исследований. Растениями-донорами для 

взятия исходных эксплантов послужили сорта земляники: Орлец, 

Первоклассница, Веденсил-7 и Альфа.В качестве материала для введения 

земляники в культуру invitroиспользовали верхушечные столоны (усы) и 

неукоренившиеся розетки в период с июня по сентябрь. Взятые в маточных 

насаждениях в полевых условиях испытуемые объекты подвергали 

стерилизации по следующей схеме: очищенные от земли усы и розетки 

освобождали от верхних листьев, в течение 15 минут промывали водой с 

использованием детергента и в последующмй в течение 30 минут - под струей 

проточной воды. Далее материал, в условиях ламинар-бокса, стерилизовали в 

течение 3 секунд в 70%этиловом спирте, затем с использованием различных 

растворов дезинфицирующих агентов (таблица 1), после чего промывали 

материал стерильной дистиллированной водой 5 раз. 
 

Таблица 1 – Стерилизация исходного растительного материала 
 

Стерилизующий агент Время обработки, мин 

Бытовой препарат «Domestos» (разбавленный водой в 

соотношении 1:3) 

5 

Бытовой препарат «Белизна» (разбавленный водой в 

соотношении 1:3) 

5 

Пероксид водорода, 3%-ный раствор 5 

 

После проведения поверхностной стерилизации производили вычленение 

меристематических апексов из почек усов и розеток. Выделенныеэкспланты 

помещали на модифицированную питательную среду Мурасиге-Скуга(рН-

5,8) (рисунок 1), как на безгормональную, так и на обогащенную 

фитогормонами (таблица 2).Культивирование эксплантов осуществляли в 

световойкомнате при 16 часовом фотопериоде, температуре 23-25
0
С в течение 

3-4 недель[3]. 
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Таблица 2 – Модифицированная питательная среда Мурасиге-Скуга для 

культивирования апикальных меристем земляники 
 

Компоненты Содержание, мг/л 

Минеральные элементы по Мурасиге-Скугу 

Хелат железа по Мурасиге-Скугу 

Аскорбиновая кислота 1,5 

Тиамин 0,5 

Пиридоксин 0,5 

Никотиновая кислота 0,5 

Мезоинозит 100 

БАП (бензиламинопурин) 0,3 

Сахароза 30 000 

Агар-агар 7 000 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспланты земляники сорта «Веденсвил-7» 

 

Результаты исследований. В проведенных нами исследованиях 

отмечено, что успех введения в культуру invitroтканей определяется 

эффективностью стерилизации (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Результативность стерилизации при введении в культуру 

invitroэксплантов земляники 

 
Стерили-

зующий 

реагент 

Эффективность 

стерилизации, % 

Сортообразец Средне

е по 

сортам 
Орлец Первоклассница Веденсви-7 Альфа 

«Domestos» жизнеспособные 38,9 37,5 47,6 36,4 40,1 

инфицированные 27,8 25,0 14,3 22,7 22,5 

погибшие 33,3 37,5 38,1 40,9 37,5 

«Белизна» жизнеспособные 42,3 25,0 57,1 33,3 39,4 

инфицированные 7,7 33,3 28,6 14,3 21,0 

погибшие 50,0 41,7 14,3 52,4 39,6 

Пероксид 

водорода, 

3% 

жизнеспособные 26,1 4,8 25,0 0 14,0 

инфицированные 17,4 9,5 40,0 40,9 27,0 

погибшие 56,5 85,7 35,0 59,1 59,1 
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Как показал сравнительный анализ действия различных стерилизующих 
агентов наименьшим эффектом стерилизации обладалраствор пероксида 
водорода, гдебактериальная и грибная инфицированность эксплантов 
составляла 27,0%. В опыте отмечено наиболее жесткое действие данного 
дезинфицирующего агента на жизнеспособность меристематических 
верхушек, где количество жизнеспособных регенерантов не превышало 14,0 
%.Характер реакции сортов на данный стерилизатор заключается в 
следующем: наибольший выход жизнеспособных эксплантов выявлен у сорта 
«Орлец» (26,1 %), меньшее количество инфицированных – у сорта 
«Первоклассница» (9,5 %) и погибших – у сорта «Веденсвил-7» (35,0 %). 

Применение бытового препарата «Domestos», содержащего гипохлорид 
натрия в концентрации более 5%, обеспечивало больший стерилизующий 
эффект материала –22,5 % инфицированных эксплантов.В данном варианте 
опыта отмечена наибольшая жизнеспособность регенерантов – 40,1%, то есть 
использование агента оказывает наименьшее угнетающеевоздействие на 
возобновление роста и развития тканей растения. 

Водный раствор препарата «Белизна» показал лучший результат при 
стерилизации объектов, инфицированность при котором составила 21,0%. 
Наибольший выход живых меристем (57,1 %) и наименьший процент погибших 
(14,3 %) в анализе сортов выявлен у образца «Веденсвил-7», большее 
количество санитарных эксплантов  отмечено у сорта «Орлец» (7,7 %). 

Наблюдения показали, что экспланты земляники, не проявившие 
признаков бактериальной и грибной контаминаций, через 7-10 дней после 
посадки на питательные среды вступали в фазу активногороста. 

В эксперименте нами было изучено влияние концентрации фитогормона на 
развитие регенерантов и образование ими дополнительных побегов из 
изолированных меристематических верхушек различных сортов земляни- 
ки. Испытанные генотипы проявляли различную реакцию на состав ком- 
понентов индукционной среды при пролиферации пазушных почек (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Влияние гормонального состава на рост и развитие растений 
земляники 

 

Состав среды Количеств

о листьев, 

шт. 

Количеств

о корней, 

шт. 

Высота 

растения

, см 

Фаза 

развития

, балл 

Коэффициен

т 

размножени

я, шт. на 

эксплант 

Сорт «Орлец» 

безгормональна

я 

1,8 0,3 1,2 1,8 0,0 

БАП 0,3 мг/л 2,6 0,2 0,5 2,8 2,9 

Сорт «Первоклассница» 

безгормональна

я 

1,6 0,4 0,9 1,9 0,0 

БАП 0,3 мг/л 2,3 0,0 0,4 1,5 0,7 
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Сорт «Веденсвил-7» 

безгормональна

я 

2,1 1,4 0,8 1,8 0,0 

БАП 0,3 мг/л 2,5 0,8 0,9 2,2 0,3 

Сорт «Альфа» 

безгормональна

я 

1,8 0,5 0,8 1,9 0 

БАП 0,3 мг/л 1,0 0 0,5 1,4 0,9 

Коэффициент размножения земляники в культуре invitro на питательной 

среде с БАП 0,3 мг/л специфичен для каждого сорта и колеблется в пределах 

от 0,3 до 2,9. Среди опытных образцов наибольшим коэффициентом 

размножения характеризовался сорт «Орлец» и минимальным - сорт 

«Веденсвил-7». 

Безгормональная питательная среда, хотя пригодна для развития 

апикальных меристем, но не способствует индукции дополнительных 

микропобегов. 

Растения, развивающиеся на среде, содержащей фитогормон 

образовывали большее количество хорошо сформированных, крупных 

листьев в отличие от регенерантов на среде без гормона. 

Более высокой степенью развития характеризовались регенеранты сорта 

«Веденсвил-7», побеги которых были утолщенные, кустистые и обладали 

хорошо развитой корневой системой (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Микропобеги земляники сорта  

«Веденсвил-7»  в культуре invitro 

 

Отличительной особенностью культуры земляники invitro является то, 

что пролиферация корневой системы осуществляется на среде без 

содержания ауксинов. В нашем опыте данный факт был отмечен у всех 

исследуемых образцов. Среди которых наибольшей корнеобразовательной 

способностью характеризуется сорт «Веденсил-7». 

Согласно данным визуальной оценки по фазам развития изолированных  

тканей выделился сорт «Орлец», обладающий фазой развития в 2,9 балла 

(образование растениями-регенерантами розеток с листьями и зачатками 

почек). Наименьший балл отмечен у микрорастений сорта «Альфа» - 1,4, 



81 
 

проявивших слабое увеличение меристематическогоэкспланта в размерах. 

В данный момент нами проводится работа по микроразмноже- 

ниюinvitroклонов земляники, при которой для индукции образования 

адвентивных почек мы используем 6-банзиламинопурин в концентрации  

0,4, 0,5 и 1 мг/л, а также более слабый цитокинин - кинетин в концентрации  

5 мг/л. 

Как уже было отмечено, на безгормональной среде происходит 

спонтанное образование корней. Выявленная особенность может 

использоваться как этап минующий стадию ризогенезаinvitro. 

Интенсивное образование корневой системы было выявлено у сорта 

«Веденсвил-7», который и послужил в дальнейшем для адаптации 

invivo(рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Растения-регенеранты  

земляники в условиях адаптации invivo 

 

Перед высадкой в почвенныйсубсрат растения-регенеранты промывали в 

1 % растворе КМnО4. В качестве почвенного субстрата использовали перлит, 

вермикуллит, песок в соотношении 1:1:1. Растения высаживали в 

пластиковые контейнеры и закрывали пластмассовыми покрытиями для 

создания условий повышенной влажности. 

Выводы. Таким образом, на основе анализа полученных данных можно 

сделать вывод, что оптимальным стерилизующим агентом для обеспечения 

стерильности от возбудителей и сохранения высокой жизнеспособности 

мериклоновявляется водный раствор бытового препарата «Белизна». На этапе 

введения в культуру invitroдобавление в питательную среду БАП 0,3 мг/л 

способствует наиболее высокому выходу хорошо развитых растений-

регенерантов с одного введенного экспланта. 
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АҚСУ ҚАЛАСЫ ТОПЫРАҒЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҦРАМЫНА 

ӚНДІРІСТІК КЕШЕНДЕРДІҢ ӘСЕРІ 

 

Қазіргі кезде жердің шӛлейтке айналуы – бҥкіл жер шарының қамтитін 

глобальды экологиялық және экономикалық мәселе. Қоршаған ортаның 

адамның денсаулығына әсер тигізе отырып, экологиялық проблемалардың 

таза тҥрде кездеспейтінін ескеру керек. Олар арқашанда тікелей немесе 

жанама тҥрде саясатпен, экономикамен, жаңа технологиялармен, адам мен 

қоғамның жалпы мәдениетімен және әрбір адамның экологиялық сана 

сезімінің жетілген деңгейімен байланысты келеді. Егер жалпы ҧлттың және 

әрбір жеке адамзаттың жауапты экологиялық сезімі қалыптаспаса, ол 

жағдайда экологиялық проблемалар шешіледі деп айту қиын [1]. 

Сондықтан зерттеу жҧмыстың негізгі обьектісі: Ақсу қаласының 

топырағының ӛндірістік кешендердің іс әрекетінің нәтижесінде химиялық 

ластану болып келеді.  

Ақсу қаласында екі ӛндіріс зауыттары орналасқан: «Ақсу ферроқортпа 

зауытты» (АЗФ) және «Еуразиялық энергетикалық корпорация» (ЕЭК). Ауа 

атмосферасының қорғау туралы есеп беру бойынша АЗФ-та 2013 жылдың 

бірінші жартысында барлық зиянды заттардың бӛлінуі 11690,117 тоннаға 

жетті. Бірақ алдығы жылмен салыстырғанда зиянды заттардың бӛлінуі 

тӛмендеді, ӛйткені зауыт газ ӛңдеу қҧралдарын жаңартты.  

Ал Еуразия Энергетикалык Корпорация (ЕЭК) керісінше 2013 жылдың 

бірінші жартысында тіпті 72988,417 тоннаға дейін бӛліді. Алдыңғы жылмен 

салыстырғанда зиянды заттардың бӛлінуі жоғарлады. Ӛйткені 

электроэнергияны кӛп мӛлшерде шығара бастады. 

Ақсу қаласының топырақ қҧрамына мен қасиеттеріне зиян келтіруші, 

ластаушы кӛздер металлургия ӛндірісі болып есептеледі. Ауаға тҥтін – газ 

қалдықтармен бірге кӛптеген қышқыл газдар, металлдар кӛптеген 

канцерогендік заттар бӛлінеді. Топырақ фитоуытты болып, ӛсімдіктер дҧрыс 

ӛсіп ӛңбейді. Бҧл процесс топырақтын шӛлейтке айналуы процессін 

жылдамдатады. 

Зерттеу жҧмысының мақсаты: химялық анализ арқылы топырақ қҧрамын 

зерттеп, антропогендік әсердің зияндылығын ашу, топырақ қҧрамын жақсарту 

шараларын зерттеу. 

Ғылыми болжам: Адам ӛзіне қажет тамақтық, сусындық заттарды 

ӛсімдіктер мен жануарлардың кӛмегі арқылы, негізінен, ӛзіміз кҥнде басып 

жҥрген қара жерден, оның жоғарғы қҧнарлы қабаты - топырақтан алынады. 

Топырақ – жер бетіндегі тіршіліктің тірегі, ҧясы, асыраушы анамыз, халық 

қазынасы. Егер де топырақ қҧрамы тозбаса, адамзаттың да денсаулығы мен 
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материалдық жағдайы да дҧрыс болар еді.  

Зерттеу міндеттері: 

 топырақтың аллея, парк, сквер жарамдылығын анықтау; 

 саяжай топырағының сортаңдану себептерін анықтау; 

 топырақтың химиялық қҧрамының ӛзгеру себептерін анықтау; 

 топырақ қҧрамын жақсартуға арнайы ҧсыныстар жасау. 

Зерттеу әдістері: теориялық шолу; химиялық анализ жҥргізу.  

Тәжірибелік зерттеу кезеңдері: топырақтан сынама алу; химиялық анализ 

жҥргізу. 

Ғылыми зерттеу жҧмысы зертханалық жағдайда Тюрин және Каппен 

әдістер негізінде жасалынды. Аксу қаласының 6 жерден топырақ ҥлгісін 

алып, зерттеу жҥргіздік. 

Яғни:  

1. АЗФ – 500 м 

2. АЗФ – 1 км 

3. Саяжай «Ягодка» (АЗФ – 2 км) 

4. Саяжай «Ягодка» (АЗФ – 2,5 км) 

5. Саяжай «Ягодка» (АЗФ – 6 км) 

6. Ақсу мәдени паркі 

Зерттеу жҧмысында Тюрин әдісі қолданылды. 

Әдістін мәні: гумустын жалпы мӛлшерін жанама жолмен, топырақтағы 

кӛміртегі мӛлшерін бойынша анықтайды. 

Гумустын проценттік мӛлшерін есептеу бойынша келесі формуланы 

пайдаландық:  

Х = ( а – в ) * 0,0010362* N*100 K/С 

Мҧнда:  

10 мл. хромды қоспаны титрлеуге жҧмсалған Мор тҧзыны ерітіндісінің 

кӛлемі; 

гумусты тотықтырғанан кейін колбадағы қалдықты титрлеуге жҧмсалған 

Мор тҧзы ерітінсінің кӛлемі; 

N – Мор тҧзы титріне тҥзету; 

К – гигроскопикалық ылғалдылықтын коэффиценті; 

С – анализге алынған қҧрғақ топырақтың нақты мӛлшері (г) есептеу 100 

г. топыраққа шақанда; 

0,00100362 – қарашіріндіге есептелетін коэффициент.  

Тюрин әдісін қолданып, нәтижесінде: 

АЗФ – 500м әлсіз гумусталған.  

АЗФ – 1км ӛте әлсіз гумусталған.  

саяжай «Ягодка» (АЗФ – 2 км)  

әлсіз гумусталған. саяжай «Ягодка» (АЗФ – 2,5 км), 

саяжай «Ягодка» (АЗФ – 6км),  

Ақсу мәдени паркі әлсіз гумусталған. 

Келесі Каппен әдісі қолданылды. 

Әдістің мәні: Топыраққа бейтарап тҧздың ерітіндісімен әсер еткенде 
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барлық сутегі және алюминий иондары сіңірілмейді. Олардың толық 

ығыструшы топырақты сілтілік металдардың тҧздармен ӛндейді, мысалы 

натрий ацетаты. 

Гидролитикалық қышқылдықтың мәнін мына формула бойынша 

есептедік: 

Н = a*T*0,875 

Мҧнда:  

а – титрлеуге кеткен 0,1 н сілті ерітіндісін кӛлемі. 

Н – гидролитикалық қышқылдылық, мг/экв. 100 г. топыраққа. 

Т – сілтінің титріне тҥзету.  

0,875, 100 г. топыраққа шаққандағы коэффицент.  

Каппен әдісі бойынша қышқылдығын зерттеу нәтижесінде: АЗФ–500 м, 

саяжай «Ягодка» (АЗФ – 2 км), саяжай «Ягодка» (АЗФ – 2,5 км), саяжай 

«Ягодка» (АЗФ – 6 км) орындарында әлсіз қышқылды, ал Ақсу мәдени 

паркінде топырақ қышқылдығы бейтарап.  

Ақсу қаласының қара-қоңыр топырағы эрозияға шалдыққан. Осы 

экологиялық мәселені шешу мақсатымен тәжірибие жҧмыстары жҥргізілді. 

Топырақтың қҧнарлылығын арттыру ҥшін әртҥрлі агро-техникалық 

шараларды жҥргізу қажет, сонымен қатар тыңайтқыштарды қолданып, 

топырақта жетіспейтін қоректік элементтерді ӛсімдіктер тыңайтқыштар 

есебінен ала алады.  

Қорыта келгенде, зерттеу жҧмысының нәтижесі бойынша Ақсу 

қаласының топырағының қҧрамын қалпына келтіру туралы келесідей ҧсыныс 

жасауға болады: 

1. Топыраққа органикалық зат (кӛң) енгізу (әсіресе сортандалған жерде); 

2. Гумус мӛлшері аз орындарға кӛпжылдық шӛптер себілу; 

3. Әк қосу арқылы гумус тҥзілуі карбонатты жерлерде жылдам жҥрудің 

тездету; 

4. Әлсіз қышқылдығы топыраққа әктеу әдісін қолдану; 

5. Ақсу мәдени паркінде топырақ жамылғысын ауыстыру. 

6. Алаң, аллея, скверлерде қҧрғақшылыққа тӛзімді кӛпжылдық 

ӛсімдіктер отырғызу. 

Қоршаған ортаның токсиканттармен ластану дәрежесі олардын 

миграциялануға қабілеттерімен байланысты. Элементтер миграциясы – Жер 

қыртысы мен жер бетінде химиялық элементтердің ауысып отыруы және 

таралып орналасуы. Атмосфералық ауада, жауын-шашында, табиғи суларда, 

топырақта жҥріп жататын биохимиялық ҥрдістердің кҥрделілігі ауыр 

металдардың қандай қосылыстарының табиғи және антропогенді ҥрдістердің 

қайсысында басым болатынын болжауға әзірше мҥмкін етпей тҧр. Топырақ 

қабатының деградациясы трофикалық тізбектің әлсіреуіне әкеледі және ҥлкен 

экологиялық дағдарысты жағдайға жеткізеді [2]. 

Антропогенді фактор әсерінен болатын экологиялық апаттардың алдын 

алу, оларды болдырмау, зардаптарын жою – адамзат қоғамының бірінші 

кезекті міндеті. Ол ҥшін, ең алдымен, биосферада тепе-теңдік тҥрлерінің 
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(химиялық , биологиялық , географиялық , әлуметтік т.б.) сақталуы мен 

гидросфера тепе-тендігінің адам әрекеттері нәтижесінде бҧзылып жатқан 

себептеріне терең ҥңілу – негізгі қажеттіліктердің бірі болып саналады. 

Табиғат байлығын тиімді пайдалану, қоршаған орта, жер су тазалын 

сақтау, олардың зиянды заттармен ластануына жол бермеу – кӛкірегі ашық , 

кӛнілі ояу әрбір азаматтың парызы [3].  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

НА ЭКОСИСТЕМУ ОЗЕРА БЫЛКЫЛДАК 

 

Актуальность данной темы обусловлена экотоксикологической 

опасностью для окружающей природной среды последствий воздействия 

техногенной геохимической аномалии ртути, в связи с ее высокой 

токсичностью, мутагенным и канцерогенным эффектами. 

Цель работы – анализ влияния ртутного загрязнения на экосистему 

накопителя сточных вод - озера Былкылдак. 

Задачи исследования: 

 проанализировать влияние ртути на экосистему; 

 провести литературный обзор характера действия ртути на организм 

человека; 

 указать меры по профилактике ртутных отравлений; 

 определить пути поступления ртути от ПХЗ в окружающую среду; 

 на основе проведенных исследований дать оценку степени ртутного 

загрязнения северной промышленной зоны г. Павлодара; 

 дать оценку риска для окружающей среды, населения и экосистемы в 

целом от загрязнения подземных вод и прилегающих водоемов северной 

промышленной зоны г. Павлодара. 

Озеро Былкылдак, что в окрестностях Павлодара, местные жители 

называют «Ртутным». Тридцать лет Павлодарский химический завод 
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сбрасывал сюда промышленные стоки. Теперь ртуть содержится не только в 

воде, но и в рыбе, которую местные рыбаки незаконно поставляют на 

городские рынки.  

Пятнадцать лет назад на Павлодарском химическом заводе разразилась 

экологическая катастрофа - произошла утечка ртути. В озеро попала ртуть 

при сбросе сточных вод, и, судя по балансовым расчетам, там ее накопилось 

примерно десять тонн. Она лежит в донных отложениях и, растворяясь, 

загрязняет поверхностную воду озера. 

Промышлять рыбалкой на Балкылдаке запрещено, по всему берегу стоят 

предупредительные знаки. Но меры предосторожности не волнуют 

любителей рыбной ловли. Хуже всего, что нередко местный улов попадает на 

городские рынки. Переубедить попавшихся браконьеров в том, что рыба 

отравлена, удается редко. Стихийные рынки города проверяют сразу четыре 

ведомства, ищут рыбу с Балкылдака. Павлодарцы рискуют получить на стол 

опасный для здоровья продукт. Чтобы избежать риска отравлений, 

необходимо запретить всю уличную торговлю рыбой. 

Поступление ртути в организм человека и животных. Поступление ртути 

может быть связано с контаминированной пищей, водой и воздухом. Однако 

в общей популяции в обычных условиях основным путем поступления 

является пищевой за счет употребления рыбы и в меньшей степени в связи с 

употреблением других продуктов. В рыбе ртуть содержится в форме 

метилртути, а в других продуктах чаще всего присутствует как элементарная 

ртуть. При оральном поступлении 94-95% метилртути подвергается 

всасыванию в кровь. Неорганические соединения ртути всасываются в 

кишечнике в гораздо меньшей степени. Piotrowski et al., 1992 сообщает, что у 

крыс при однократном поступлении хлорида ртути всасыванию через 

кишечник подверглось от 3 до 6.5%. По данным Elinder et al. (1988) 

всасывание в кишечнике составляет менее 10%. Эксперты ВОЗ предлагают 

для расчетов поступления ртути в организм человека принимать, что из 

кишечника в кровь абсорбируется 7% неорганических соединений ртути. 

Принять абсорбцию неорганических соединений ртути за 7% предлагает 

также U.S. EPA (1987).  

Ртуть в растениях. Наличие остаточных токсикантов в почве, в 

частности, тяжелыx металлов, может вызвать загрязнение растений, 

произрастающих на ней. Загрязнение почвы ртутью оценивается вблизи 

источника загрязнения, а доступность ртути - по степени ее поглощения 

растениями. По валовому количеству ртути в почве нельзя судить о степени 

ее поглощения растениями, поскольку доступность элемента зависит от 

многих параметров, среди которых рН, количество органического вещества и 

карбонатов в почве [1]. 

Ртуть в почве. Загрязнение почв ртутью определяется функциони- 

рованием предприятий цветной металлургии, применением ртутьсодержащих 

фунгицидов, использованием сточных вод в целях орошения и разработкой 

месторождений ртути. Накопление ртути в окружающей среде некоторые 
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авторы связывают с применением соединений ртути в сельском хозяйстве.  

В настоящее время соединения ртути в большинстве стран используются 

практически только в качестве протравителей семян. Наиболее широкое 

применение получили различные соли метилртути, этилртути, метокси- 

этилртути и фенилртути. Наличие остаточных токсикантов в почве,  

в частности, тяжелых металлов, может вызвать загрязнение растений, 

произрастающих на ней. Загрязнение почвы ртутью оценивается вблизи 

источника загрязнения, а доступность ртути - по степени ее поглощения 

растениями. По валовому количеству ртути в почве нельзя судить о степени 

ее поглощения растениями, поскольку доступность элемента зависит от 

многих параметров, среди которых рН, количество органического вещества и 

карбонатов в почве [1]. 

Ртуть в атмосфере. Много ртути попадает в атмосферу в результате 

производственной деятельности людей: при получении ртути из ее руд, 

металлургической переработке сульфидных, железных, марганцевых и других 

руд, в которых в качестве примеси содержится ртуть, при переработке нефти, 

сжигании каменного угля и другого топлива. Кроме того, ртуть используют 

при изготовлении катодов для получения натрия и хлора электролизом, в 

люминесцентных и ртутных лампах, контрольно-измерительных приборах 

(термометры, барометры) и др. [2]. 

Профилактика ртутных отравлений. Лицам, длительное время 

находившимся в загрязненном помещении, рекомендуется обратиться в 

диагностический центр с целью проведения углубленных медицинских 

обследований [7].  

На основе данных медицинского обследования рекомендуется комплекс 

патогенетических лечебно-профилактических мероприятий, включающий: 

 лечебное комбинированное применение антиоксидантов; 

 интенсивная витаминотерапия с использованием витаминных 

комплексов, применение массивных доз витаминов Е и С; 

 выделительная терапия с использованием тиолсодержащих хелатов 

(унитиол, липамид); 

 индукция синтеза цитохрома-Р-450 и фермента второй стадии 

детоксикации глутатион-S-трансферазы с использованием комплекса 

токоферол - фолиевая кислота - никотиновая кислота. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКРЫТОГО ВИРУСОНОСИТЕЛЬСТВА КАРТОФЕЛЯ 

МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

 

Основными методами определения качества семян в процессе 

сертификации семенного картофеля являются визуальные методы оценки 

растений и клубней. Вместе с тем следует отметить, что при всех очевидных 

преимуществах визуальные методы контроля имеют существенные 

недостатки. С их помощью нельзя выявить и оценить латентные, т.е. скрытые 

формы инфекции, когда присутствие в семенном материале тех или иных 

патогенов еще не проявилось по внешним признакам. В связи с этим возникла 

необходимость разработки и введения в схему сертификации семенного 

картофеля объективных лабораторных методов, позволяющих выявлять в 

семенном материале наличие патогенов до появления внешних признаков 

патологического процесса (болезней). 

В настоящее время разработано достаточно много эффективных 

лабораторных методов для диагностики патогенов картофеля. В качестве 

примера наиболее часто применяемых лабораторных методов можно 

привести следующие: 

 для диагностики вирусов – серологические: метод капельной 

агглютинации и иммуноферментный анализ (ИФА) или ELISA-тест, ПЦР-

анализ; 

 для диагностики возбудителей бактериозов – также серологические 

методы – капельной агглютинации и иммуноферментный анализ или ELISA-

тест, иммунофлуоресцентной микроскопии, ПЦР-анализ; 
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 для диагностики вироида веретеновидности клубней картофеля 

(PSTV) – методы электрофореза, молекулярной гибридизации с кДНК, 

содержащей (диен) Pt метку, ПЦР-анализ. 

Главной целью использования всех перечисленных лабораторных 

методов в области оригинального семеноводства является получение 

качественно оздоровленного исходного материала, соответствующего 

требованиям существующих нормативных документов. 

Следует отметить, что из всех лабораторных методов диагностики 

патогенов картофеля наиболее технологичным и адаптированным для 

проведения массовых анализов является метод иммуноферментного анализа 

или ELISA-тест [1]. 

Этот метод обеспечивает достаточно высокую эффективность 

диагностики вирусов и возбудителей некоторых бактериозов картофеля. 

Наибольшее распространение в семеноводстве картофеля получил 

«сэндвич»-вариант твердофазного ИФА. Принцип его основан на после- 

довательном взаимодействии тестируемого вируса с иммобилизованными  

на твердой фазе и меченными ферментом антителами с последующим 

выявлением фермента-маркера субстратом [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема лабораторного тестирования листовых и клубневых  

проб методом иммуноферментного анализа 

 

В качестве твердой фазы в практике наиболее часто применяют  

96-луночные микроплаты из оптически прозрачного полистирола, позво- 

ляющие проводить весь цикл анализа от стадии иммобилизации до измере- 

ния ферментативной активности в каждой из лунок.   

На первом этапе на поверхность лунок полистироловых плат сорбируют 

специфические антитела к вирусным антигенам, затем отмывают избыток 
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антител и вносят тестируемый образец, предположительно содержащий 

целевые антигены вирусов. После инкубации, приводящей к образованию 

первичных иммунных комплексов, отмывают не связавшийся материал и 

добавляют в лунки конъюгат – ковалентно связанные с пероксидазой х гена 

антитела против вирусных антигенов, взаимодействие которого со 

свободными антигенами вирусы приводит к образованию на стенках лунок 

«сэндвича»: антитело-антиген-конъюгат. После тщательной отмывки не 

связавшегося конъюгата проводят ферментативную реакцию с субстратом, 

сопровождающуюся образованием окрашенного продукта в том случае, если 

в образце содержатся целевые вирусные частицы. Интенсивность окраски 

пропорциональна содержанию тестируемого вируса в пробе и может быть 

выражена в единицах оптической плотности с помощью вертикального 

фотометра (ELISA-ридера) или визуально [3]. 

Для анализа методом ИФА из листьев выжимают сок с помощью 

ручного или механического пресса. Затем сок разбавляют буфером в лунках 

плат, покрытых антителами, в соотношении 1:10 [4].  
 

 
 

Рисунок 2 – Нанесение сока на лунку платы  

 

Методом иммуноферментного анализа летом 2014 года нами было 

проанализировано 43 Казахстанских и Российских сортов картофеля.  

 

Таблица 1 – Скрытое вирусоносительство сортов картофеля 

 
№ Название сорта Проверен

о, кол-во 

Обнаружено вирусов 

X 

n, % 

S 

n, % 

M 

n, % 

Y
n 

n, %
 

L 

n, % 

1 Крепыш  10 0 0 0 0 0 

2 Жуковский ранний 10 0 0 0 2,  

20 

0 

3 Колобок  10 0 0 0 0 0 

4 Ильинский  10 0 0 0 0 0 

5 Великан  10 0 0 0 0 0 
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6 Накра  10 0 0 0 0 0 

7 Метеор  10 0 0 0 0 0 

8 Удача  10 0 0 0 0 0 

9 Аксор  10 0 3, 

30 

6, 

60 

6, 

60 

1, 

10 

10 Сантэ 10 1, 

10 

2, 

20 

4,  

40 

0 0 

11 Тамыр  10 0 0 0 6, 

60 

0 

12 Невский  10 0 0 6, 

60 

2, 

20 

0 

13 Латона  10 0 1, 

10 

10, 

100 

5, 

50 

0 

14 Белоснежка  10 0 0 0 0 0 

15 Ароза  10 0 1, 

10 

1, 

10 

0 0 

16 Улан  10 1, 

10 

4, 

40 

4, 

40 

0 0 

17 Розара  10 4, 

40 

4, 

40 

4, 

40 

3, 

30 

3, 

30 

18 Манифест  10 0 1, 

10 

1, 

10 

0 0 

19 Уладар  10 0 1, 

10 

0 0 0 

20 Лилея  10 0 2, 

20 

0 3, 

30 

0 

21 Янка  10 0 0 0 0 0 

22 Скарб  10 0 6, 

60 

0 0 0 

23 Журавинка  10 0 5, 

50 

0 0 0 

24 Вектор  10 0 1, 

10 

0 0 0 

25 Бриз  10 0 0 0 0 0 

26 Волат  10 0 2, 

20 

0 0 0 

27 Алена  10 0 0 10, 

100 

7, 

70 

0 

28 Гибрид-10 10 0 0 7, 

70 

0 0 

29 Брянский деликатес 10 0 0 7, 

70 

0 0 

30 Жанасай  10 0 10, 

100 

10, 

100 

0 0 

31 Улан мелкий  10 0 2, 

20 

2, 

20 

0 0 

32 Улан крупный 10 0 4, 

40 

3, 

30 

0 0 

33 Аксор 

производственный  

10 0 2, 

20 

7, 

70 

0 0 

34 Тамыр элита  8 0 5, 6, 0 0 
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62,5 75 

35 Аксор №4 8 0 2, 

25 

4, 

50 

0 0 

36 Аксор №6 8 0 0 0 0 0 

37 Аксор №7 8 0 3, 

37,5 

3, 

37,5 

0 0 

39 Хозяюшка  in vitro 8 0 2, 

25 

2, 

25 

0 0 

40 Даренка  10 0 0 0 3, 

30 

0 

41 Хозяюшка  10 0 0 0 0 0 

42 Зарочка  10 6, 

60 

2, 

20 

0 0 0 

43 Майя  10 0 0 3, 

30 

4, 

40 

0 

 

По результатам иммуноферментного анализа наибольшее развитие 

вируса Х наблюдается в сортах Зарочка – 60%, Розара – 40%, вирус S в сортах 

Тамыр элита – 62,5%, Скарб – 60%, Жанасай – 100%, Y вирус в сортах Аксор, 

Тамыр – 60%, Алена – 70%.  
 

 
 

Рисунок 3 – Положительные реакции на сорте Жанасай  

со 100% поражением вирусами S и М 
 

Вирус L определился только в двух сортах: Аксор – 10% и Розара – 

30%. Самым распространенным вирусом является М вирус, который 

определился в 20 сортах, из них в сортах Латона, Алена и Жанасай – 100%.  
 

 
 

Рисунок 4 – Положительные реакции на сорте Алена со 100%  

поражением вирусом М и 70% поражением вирусом Y 
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А в таких сортах как Хозяюшка, Великан, Крепыш, Накра, Удача, 

Колобок, Метеор, Белоснежка, Янка, Бриз и Ильинский вирусы не 

обнаружены. 

 

  
 

Рисунок 5 – Здоровый от скрытого  

вирусоносительства сорт Удача 

 

Полученные данные говорят о серьезности положения данного вопроса, 

необходимости организации определения скрытого вирусоносительства не 

только по листовым пробам, но и на всех этапах оригинального 

семеноводства и осуществлении контроля качества в каждом 

элитпроизводящем хозяйстве.  

Необходимо начать изучение и внедрение метода ПЦР, как наиболее 

мобильного и эффективного. Вопрос стоит в оборудовании и организации 

лаборатории, в которой можно будет проверять как пробирочные растения  in 

vitro, так и растения в разных фазах вегетации в поле и клубнях. 

Таким образом, из проанализированных сортов 11 являются здоровыми 

от скрытого вирусоносительства. В связи с тем, что сорт Удача является 

адаптированным сортом Восточного Казахстана и наиболее урожайным, а 

также здоровым, он может быть вполне рекомендован для использования в 

оригинальном, элитном и репродуктивном семеноводстве Восточного 

Казахстана.    
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СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА ГРУШИ ОЦЕНКА, СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Культура груши уже за 300 лет до н.э. была хорошо развита в Греции. 

23-79 гг. до н.э. описано 35 сортов выращиваемых в Риме. В XVI и XVII вв. 

главным продуцентом груш являлась Франция, а в 1800-х годах здесь 

выращивалось 900 сортов груш. Промышленная культура груши в Англии 

началась в XII веке. В 1826 г. в каталоге Лондонского королевского общества 

были перечислены 622 сорта. В России груша культивируется очень давно. В 

древние времена центром садоводческой культуры была Киевская Русь, куда 

благодаря обширным связям с Византией и другими государствами были 

завезены различные сорта плодовых культур. Многие европейские сорта 

груши начали у нас распространяться через Никитский ботанический сад, где 

в середине XIX века была собрана большая сортовая коллекция [1]. 

 В настоящее время культура груши получила широкое распространение. 

Ее выращивают более чем в 80 странах мира. Мировое производство плодов 

груши в 2003 году составило 10-11 млн. т. Половина этого количества 

приходится на страны Азии, 1/3 часть - на страны Европы и 1/7 - на страны 

Америки. Наиболее крупным регионом по производству плодов груши в мире 

является Китай, где ежегодно собирают по 4 млн. т. плодов этой культуры. В 

Европе самым крупным производителем плодов груши является Италия, где 

ежегодный сбор составляет 950 тыс. т. Крупными производителями являются 

Испания и Германия, где ежегодно собирают около 450 тыс. т. Не уступает 

свои позиции и Франция, где сборы составляют 300 - 350 тыс. т. плодов 

груши ежегодно. В Америке самым крупным производителем плодов груши 

являются США (ежегодный сбор 850 - 900 тыс. т) [2].  

В Казахстане культивируются следующие сорта груши: Ароматная - сорт 

селекции Казахского НИИ плодоводства и виноградарства (КазНИИПиВ) 

рекомендуется для пригородов южного региона. Бере Арданпон – 

Бельгийский сорт рекомендуется для юга и юго-востока Казахстана. Бере 

Боск - Французский осенний сорт  рекомендуется для Южно-Казахстанской 

области. Лесная красавица - Бельгийский летне-осенний сорт основной сорт 

груши, широко распространенный на юге и юго-востоке Казахстана. (Рис.1) 

Любимица Клаппа рекомендуется для Алматинской и Южно-

Казахстанской областей. Масляная - сорт народной селекции рекомендуется 

для северных и восточных областей Казахстана. Талгарская красавица - сорт 

селекции КазНИИПиВ, рекомендуется для всех зон садоводства 

Алматинской, Жамбылской (кроме равнинной), Южно-Казахстанской (кроме 

южной) и Кызылординской областей. Юрьевка – сорт местной народной 
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селекции рекомендуется для всех зон юга и юго-востока Казахстана, 

отмечается высокой урожайностью. 
 

 
 

Рисунок 1 – Лесная Красавица 

 

За последние годы помологическим садом Казахского НИИ 

плодоводства и виноградарства выведены хорошие сорта груши различного 

срока созревания, с высокими товарными и вкусовыми качествами: 

Бостандык, Эддеми,  Карындас, Нагима, Сувенир, Умит. Достоинством этих 

отечественных сортов является устойчивость к бактериальным заболеваниям, 

в частности бактериозу – опасному заболеванию груши в наших условиях. 

Культура груши представлена видами – груша домашняя (P. domestica 

Medik), груша уссурийская (P. ussuriensis Maxim). Селекционером 

Алексеенко С.П. выведены и переданы в ГСИ сорта – Айдана, Нагима, Нурай, 

Шыгыс и другие [3]. 

Проблема сохранения генофонда растений является частью программ по 

сохранению генетических ресурсов. В 1992 году ООН принята Конвенция о 

биологическом разнообразии, цели которой «сохранение биологического 

разнообразия, устойчивое использование его компонентов и современное 

получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с исполь- 

зованием генетических ресурсов» (Статья 1). Конечная цель Глобальной 

стратегии сохранения растений – остановить снижение разнообразия [4].  

Проект Bioversity Intеrnаtiоnаl/ЮНЕП-ГЕФ«In situ/Оn farm сохранение и 

использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие 

сородичи) в Центральной Азии» координируется Bioversity Intеrnаtiоnаl при 

поддержке Программы ООН по Окружающей среде (UNEP). Основная цель 

проекта – сохранение и устойчивое использование местных сортов и диких 

видов плодовых культур. Сохранением старых сортов плодовых культур 

также заинтересована Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация объединенных наций (ФАО).  

Для обеспечения реализации этого принципа каждое государство-
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участник Конвенции разрабатывает и реализует свои мероприятия по 

сохранению биоразнообразия in situ и ex situ. Сохранение «in situ» означает 

сохранение экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и 

восстановление жизнеспособных популяции видов в их естественной среде, а 

применительно к одомашненным и культурным видам – в той среде, в 

которой они приобрели свои отличительные признаки (Глава 2, пункты 12, 

13). Сохранение «ех situ» предполагает проведение мероприятий по 

сохранению видов в искусственно регулируемых человеком условиях вне 

естественных для этих организмов мест обитания и экологических систем. 

Чтобы  сохранить  разнообразие  биологических  ресурсов  Земли,  включая 

сельскохозяйственное  разнообразие, оказывают  помощь  в  разработке  и  

осуществлении  мер  по  его сохранению, такие  международные  центры,  как  

Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ), Программа по Окружающей Среде 

ООН (UNEP), Bioversity International (IPGRI) [5].  

Для создания устойчивых и высокопродуктивных сортов и подвоев и 

улучшения существующих необходимо сохранить генетические ресурсы. 

Традиционные способы сохранения генофонда имеют определенные 

недостатки:  

– живые коллекции содержат лишь случайно представленную часть генома; 

– возрастает риск переопыления с родственными видами, что может 

привести к утере специфичности генотипа;  

– коллекции могут подвергаться действию неблагоприятных факторов; 

– для содержания полевых генных банков необходима большая площадь 

земли и большие материальные затраты.  

Указанные недостатки обусловили необходимость разработки биотех- 

нологических методов сохранения генофонда. Таким образом, биотехно- 

логические методы сохранения растительных тканей, позволяют неограни- 

ченно долго сохранять жизнеспособность, ограждает коллекции от экстре- 

мальных факторов, снижает вероятность генетических изменений, снижает 

затраты и облегчает интродукцию растений из карантинных регионов [6].  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ ПОБЕГОВ ГРУШИ  

 

Груша – вторая после яблони по распространению семечковая культура. 

В связи с низкой зимостойкостью, возделывание груши проводится в 

основном на юге и юго-востоке Казахстана. По долговечности груша намного 

превосходит яблоню. Продолжительность жизни дерева – 95-100 лет. 

Плодоносить груша начинает на 5-7-й год после посадки, дает урожаи – 100 и 

более кг с одного дерева. Использование плодов дикорастущей груши 

перспективно в производстве плодово-ягодных соков и виноматериалов 

благодаря высокому содержанию в них биологически активных веществ [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Талгарская Красавица 

 

В плодах дикой груши содержится 6-13% сахара (глюкоза, фруктоза, 

сахароза), 0,1-0,2% органических кислот (главным образом лимонной и 

яблочной). Грушевый сок богат сорбитом и дубильными веществами. Его 

используют как для потребления в свежем виде, так и для различных типов 

переработки (сок, варенье, джем, сушка). В груше содержатся витамины: А, 

С, РР, К, группы В и микроэлементы (фолиевая кислота, пектин, сера, калий, 

фосфор, цинк, железо, медь, кобальт) [2]. 

Однако под влиянием различных факторов происходит сокращение 

генофонда этой культуры. Сохранение генофонда груши классическими 

способами (в садах и на сортоучастках) имеет ряд существенных недостатков, 

таких как необходимость больших затрат и регулярного ухода, риск 

заражения заболеваниями и вредителями и утраты сортовой специфичности. 

В этой связи необходима разработка биотехнологических методов сохранения 

генофонда, основой которых является клонирование в условиях in vitro. 

Преимущества сохранения in vitro – экономия труда и площади 
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культивирования, независимость от погодных условий и возможность 

длительного хранения в стерильных условиях [3].  

Известно, что, несмотря на широкое практичеcкое применение 

технологий микроразмножения у многих видов растений, имеется ряд 

проблем, снижающих  их эффективность. Это высокая генотипическая 

зависимость процессов морфогенеза in vitro, образование каллуса при 

культивировании меристем, витрификация побегов, низкая частота адаптации 

in vivo и другие [4,5].  

Достаточно важным вопросом является упрощение состава питательной 

среды и снижение ее стоимости, что в конечном итоге будет способствовать 

повышению эффективности биотехнологии и понижению себестоимости 

пробирочных растений. В связи с этим целью оптимизации состава 

питательных сред для микроклонального размножения in vitro груши изучали 

влияние минерального состава среды на побегообразование и пролиферацию 

побегов. 

Обьектом исследования является сорт груши –Талгарская Красавица. 

Эксперименты проводили  на основе 5 групп.  

1 группа – (NH4NO3), 2 группа - (KNO3);  

3 группа – (CaCl2, KH2PO4,  MgSO4 * 7H2O);  

4 группа – (MnSO4.5H2O,  ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, KI, CoCl2.6H2O, H3BO3, 

Na2MoO4.2H2O);  

5 группа – (FeSO4.7H2O,  Na2EDTA) (Табл.1). 
 

Таблица 1 – Приготовление 5 различных минеральных солей 
 

Варианты Объем раствора на 1 л среды, мл 

 

Для изучения 1 

группы: 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

1 25 мл/50% 50 мл/100% 50 мл/100% 1мл/100% 5 мл/100% 

2 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 1мл/100% 5 мл/100% 

3 75 мл/150% 50 мл/100% 50 мл/100% 1мл/100% 5 мл/100% 

Для изучения 2 группы: 

4 50 мл/100% 25 мл/50% 50 мл/100% 1мл/100% 5 мл/100% 

5 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 1мл/100% 5 мл/100% 

6 50 мл/100% 75 мл/150% 50 мл/100% 1мл/100% 5 мл/100% 

Для изучения 3 группы: 

7 50 мл/100% 50 мл/100% 25 мл/50% 1мл/100% 5 мл/100% 

8 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 1мл/100% 5 мл/100% 

9 50 мл/100% 50 мл/100% 75 мл/150% 1мл/100% 5 мл/100% 

Для изучения 4 группы: 

10 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 0,5 мл/50% 5 мл/100% 

11 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 1 мл/100% 5 мл/100% 

12 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 1,5 мл/150% 5 мл/100% 

Для изучения 5группы: 

13 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 1мл/100% 2,5 мл/50% 

14 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 1мл/100% 5 мл/100% 

15 50 мл/100% 50 мл/100% 50 мл/100% 1мл/100% 7,5 мл/150% 
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В каждом варианте МС среды: 

Сахароза – 30 г/л 

Мезоинозит – 100 мг/л 

Глицин – 2 мг/л 

Витамины В1, В6 и РР – по 0,5 мг/л 

ИМК – 0,1 мг/л 

БАП – 0,4 мг/л 

Агар – 3,5 г/л 

Джелрайт – 1,5 г/л 

рН= 5,8 

На каждые варианты питательных сред высаживали побеги в 3 

повторностях (рис.2). Оцениваемыми факторами были размножение побегов, 

высота побегов, общее качество, некроз верхушек побегов, каллус, 

количество узлов, некроз листьев, размер листа, физиологические отклонения  

и субъективный рейтинг внешнего вида растений (основанный на 

промышленных стандартах.) Каждые 3 недели  снимали данные побегов 

учитывая их длину побегов, количество узлов, количество побегов, 

образования каллусов, окраску листа, пятен на листах а также некроз побегов. 
 

 
 

Рисунок 2 – Высаживание побегов груши на различные варианты 

минеральных солей 

 

Результаты эксперимента показали, что наиболее подходящая среда из 5 

групп  – RI  в 3 вариантах RI 25 мл NH4NO3, RI 50мл NH4NO3 , RI 75 мл 

NH4NO3, то есть  на среде содержащей 25%, 50%, 75%  азота. 

Азот – наиболее широко используемый макроэлемент, важнейший 

строительный материал растений, увеличивает зеленую (вегетативную) массу 

растений, и как следствие - урожайность. Участвует в образовании белков. 

Как важная составная часть, находится в нуклеопротеидах и нуклеиновых 

кислотах, входит в состав молекулы хлорофилла, витаминов (например, 

тиамина), алкалоидов [6]. Поэтому считаем что проведенные исследования 

значительно показали положительные результаты по измеренным 

показателям, такие как длина побегов, количество побегов, количество узлов, 
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окраска листа, размер листа/ширина, пятнистость листа/некроз. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были 

выявлены особенности влияния минеральных растворов питательной среды 

на развитие растений груши. Наиболее подходящая среда из 5 минеральных 

растворов являются  25%, 50%, 75% азот содержащие МС среды. 

Предложенный опыт даст возможность протестировать применение этого 

способа для улучшения in vitro размножения побегов груши. 
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ОРМАН ҚҦРАМЫН ҚҦРАЙТЫН  

АҒАШ ТЕКТІ ӚСІМДІКТЕР ЖАЙЛЫ ДЕРЕКТЕР 

 

Орман – жер бетіндегі табиғи қорлардың, оның ішінде ӛсімдіктер 

жамылғысының басты бір типі. Қҧрамында бір-біріне жақын ӛскен ағаштың 

бір немесе бірнеше тҥрлері бар табиғи кешен. Ол топырақ тҥзілуіне, 

климатқа, ылғал айналу процесіне әсері кӛп, тропосферамен ӛзара белсенді 

әрекетте болады да, оттек пен кӛміртектің алмасу деңгейін анықтайды. Орман 

– ауаны жақсартып қана қоймайды, ол ауаны шаң – тозаңнан тазартады. 

Орман - ӛсімдіктермен қоса,аңдар және қҧстар,кӛптеген насекомдар мен 

микроорганизмдер тіршілік ететін нағыз табиғи комплекс. Орман – таза ауа, 

демалыс орны, мол сулы ӛзендері бар, қҧнарлы топырақты аймақ… Орманда 

ағаш, бҧта, шӛптесін ӛсімдіктер, мҥк, қына ӛседі [1]. 

Орман қҧрамындағы ағаш текті ӛсімдіктер қылқан жапырақты және 

жалпақ жапырақты деп бӛлінеді. Қылқан жапырақты ағаштарға: шырша, 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BD%D0%B0
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самырсын, қарағай жатады. Оларға сипаттама берсем: 

Шырша. Ель – Pіcea.  Қарағай тҧқымдасына жататын биіктігі 30-50 м, 

баяу ӛсетін қылқанжапырақты ағаш. 15-20 жылға дейін ӛте жай, кейін 

жылына 30 см-ге дейін ӛсетін болады. Мәңгіжасыл ӛсімдік болғанымен, 6-12 

жылда қылқандарын кезекпен тҥсіріп, жаңарып отырады.  
 

 
 

1-сурет –  Шырша ағашы 

 

Шыршаны ауа тазартатын ерекше қасиетіне қарай, аурухана, 

шипажайлардың маңына кӛптеп еккен дҧрыс. Шыршаның тҥрі ӛте кӛп. Оның 

ішінде қылқаныныңтҥсі кӛк, қызғылт, сарғыш және ашық жасыл тҥрлері 

кӛгалдандыруда ҥлкен қолданыста.  

Дҥние жҥзінде 50-ге жуық тҥрі бар. Тҥрлеріне қарай 50-150 жыл 

аралығында ӛмір сҥреді [2].  

Қарағай. Сосна – Pinus. Еліміздің таулы аймақтарында бірнеше тҥрі 

кездесетін қылқанжапырақты мәңгіжасыл ӛсімдік. 500-600 жылға дейін ӛмір 

сҥреді. Ең биік тҥрлері 50-60 метрге жетеді. Шыршанікіндей емес қарағайдың 

қылқаны ҧзын, жуандау. Қылқанының тҥсі тҥріне қарай сары, кӛкшілдеу, 

жасыл және қою жасыл болады. Қарағай сондай-ақ тез ӛсетін 

қылқанжапырақтылардың бірі.  

Қарағайдың ағашы мықтылығымен және қаттылығымен ерекшеленеді. 

Оны кеме қҧрылысында, авиацияда, теміржолда және қҧрылыста кеңінен 

қолданады. Қарағайдың діңінде шайыр кӛп мӛлшерде болады. 
 

  
 

2-сурет   – Қарағай ағашы  

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB_%D3%A9%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Самырсын. Кедр – Abies.  майқарағай — қарағай тҧқымдасына жататын 

кӛп жылдық мәңгі жасыл ағаш. 40-тан астам тҥрі белгілі. Қылқан 

жапырақтары таспа пішіндес, ҧзындығы 4 см-дей. Аналық тҧқым бҥрі жасыл 

не қызыл тҥсті, аталық гҥлі масақты, алдыңғы жылғы бҧтақтарының ҧшында 

орналасады. Жетілген тҧқым бҥрлері цилиндр тәрізді, қошқыл не қоңыр тҥсті, 

бірінші жылы піседі. Тҧқымы тӛңкерілген жҧмыртқа тәрізді, ҧзындығы 8 - 10, 

ені 8 мм-дей, қанаты болады. Самырсын 200 жылдай ӛмір сҥреді. 

Самырсынның діңі жҧмсақ, жеңіл, ол целлюлоза ӛндірісінде, қҧрылыста 

қолданылады. Тҧқымының қҧрамында лак, бояу ӛндіру ҥшін қолданылатын 

май болады. Қабығынан шайыр алынады, сағызы желім ретінде, қылқаны 

медицинада майқарағай майын алу ҥшін пайдаланылады. Самырсындар — 

аязға тӛзімді ағаштар, бірақ мәдени тҥрде ӛсіру ҥшін ылғалды және салқын 

климат керек [3]. 

 

 

 

3-сурет – Самырсын ағашы 

 

Сонымен қатар орман қҧрамында қылқан жапырақты ағаштардан басқа 

жалпақ жапырақты ағаштар да бар.  

Емен. Дуб – Quercus. Шамшат тҧқымдасына жататын, жапырақ 

тастайтын не мәңгі жасыл ағаштар [4]. Емен баяу 20-80жылдай ӛседі. Жарық 

сҥйгіш ағаш. 15-60 жылда жеміс бере бастайды. Әрбір 4-8  жыл сайын 

жаңғағы кӛбейе береді. Бес жҥз – мың жыл және одан да кӛп уақыт ӛсіп 

тҧрады. Оның дҥние жҥзінде 450-дей  тҥрі кездеседі. Қазақстанда сирек 

кездесетін бір тҥрі – кәдімгі емен бар. Оның биіктігі 40 – 50 м. Діңі бірнеше 

жуан бҧтақтан тҧрады, тілім-тілім болып жарылған, қоңыр сҧр тҥсті қалың 

қабықпен қапталған. Жас ӛркені жапырақсыз, қызғылт-қоңыр болып келеді. 

Жапырағы ірі ҧзындығы 7 – 20 см-дей, дӛңгелек, қою жасыл тҥсті. Реңсіз 

гҥлдері дара жынысты, аталық гҥлі сырға тәрізді, аналық гҥлі жеке-жеке не 

екі – ҥштен бірігіп, гҥл сабағына шоғырланған. Тҧқымы – жаңғақ. 

Жаңғағынан мал азығы және кофе қоспасы дайындалады. Емен қабығының 

қҧрамы илік зат – танинге бай, олар медицинада, тері ӛнеркәсібінде 

қолданылады. Сҥрегі қатты әрі берік, аса бағалы қҧрылыс материалы ретінде 

пайдаланылады [5]. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%BC%D0%B3%D1%96_%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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4-сурет –  Емен ағашы  

 

Терек. Тополь  -   Pоpulus. Тал тҧқымдасына жататын жапырақ тастайтын 

ағаштар. Қазақстанның барлық аймағында кездеседі. Ӛзен жайылмасында, 

далалық жерлерде, тау етегінде, бҧта арасында ӛсетін 15 тҥрі бар. Бҧтақ 

шоғыры пирамида пішіндес. Жапырағы жалпақ, сағақты келген, қандауырға 

ҧқсайды. Гҥлі қос ҥйлі, гҥл сырғасының  ҧзындығы 3 – 15 см, салбырап ілініп 

тҧрады, онда аталығы не аналығы ғана болады, жел арқылы тозаңданады. 

Негізінен, жапырағы шыққанша гҥлдейді. Тҧқымынан және атпа тамырынан, 

шыбығынан кӛбейтіледі. Гҥлінде шырынды торлы дискісі болады. 150 

жылдай тіршілік етеді. Жемісі – қорапша, тҧқымы ҧсақ. Терек әсемдік ӛсімдік 

ретінде ӛсіріледі.  

 
 

5-сурет – Терек ағашы 

 

Ҥйеңкі. Клен -  Аcer. Әдемі жапырақты бҧталы немесе ағаш тектес 

ӛсімдік. Ерте кӛктемде гҥлдейді. Канада, Америка, Еуропа, солтҥстік Африка, 

Азия аймақтарында таралған. Қазақстанда негізінен ―Татар ҥйеңкісі‖ деп 

аталатын тҥрі кӛбірек ӛседі. Ҥйеңкінің жалпы 150-ге жуық тҥрі бар. Биіктігі 

20-55 метр аралығында болады. Жапырақтарының пішіні әр тҥрлі: шеті 

тілімденген саусақ салалы, жиегі иректелген және шілтерлі болып келеді. 

Тҥстері тҥрлеріне қарай жасыл, сары және қызыл болады. Ҥйеңкіні  

әдемі жапырақтары ҥшін кӛгалдандыруда кеңінен қолданады. Жазда  

жасыл қанатты жемістерін береді. Кҥзде қанаттары қоңырқай тартқанда, 

жемісі пісіп жетіледі [6]. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B5%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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6-сурет – Ҥйеңкі ағашы  
 

Қайың. Береза – Реndula.  Ӛмір сҥру ҧзақтығы - 100-150 жыл. Ол 

кӛктемде ерте бҥршік жарып, кеш жапырақ тҥсіретіндігімен ерекшеленеді. 

Ағаштың биіктігі 20 -30 м-дей, діңінің диаметрі 60 – 80 см-ге дейін, қабығы 

ақ тҥсті. Жапырағы сағақты, жиегі ара тісті, тілімденген, кезектесіп 

орналасады. Аталық гҥлшоғыры сырға тәрізді, бҧтағының ҧшында жетіледі. 

Аналық гҥл шоғының жасыл тҥсті сырғалары, аталық сырғасына қарағанда 

едәуір қысқа болады, олар кӛктемде ағаш бҥрінен дамиды. Қайың ағашы бір 

мезгілде жапырақ жарып, гҥлдейді. Жемісі – ҧсақ жаңғақша (оның ҧзындығы 

1,5 – 4 мм). Тҧқымы тамыз – қыркҥйекте піседі [7]. 
 

  
 

7-сурет –  Қайың ағашы 
 

Еліміздің орман байлығы 800 миллион гектарға жуық алқапты алып 

жатыр. Алайда ӛкінішке орай, соңғы он ҥш жылда ӛрттер мен қатты 

желдердің, сонымен қатар қалыпқа келтіру ҥрдістерінің тӛмендігі кезінде 

ағаштарды аяусыз кесу себептеріне байланысты орманның ауқымы азайып 

кетті. Бҧл табиғат ҥшін орасан зиян болса, экологиямызға соққы болып тиіп 

отыр. Осының салдарынан ӛзендер жыл сайын бір жарым миллиардтан аса 

шаршы метр сарқынды сулардан айырылады [1]. 

Орманды ҧлғайтып, кӛркейтіп, кӛбейту әрқайсымыздың қолымыздан 

келеді және әр адамзат оған кӛмек бере алады. Бҧл істі жҥйелі тҥрде жҥзеге 

асыру ҥшін алдағы уақытта орманда ӛсетін ағаш тектіӛсімдіктердің 

биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, қҧрып бара жатқан ағаштарды 

қайта қалпына келтірудің тиімді тәсілдерін ҧсыну менің ары қарайғы 
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зерттеуім болып табылмақ.  

 Жер бетінде тіршілік ететін адамзат табиғаттан тыс ӛмір сҥре алмайды. 

Сондықтан біздің ата бабамыздан бізге аманат етіп берген орасан зор жерді 

қҧртып, жою емес, керісінше, оны сақтап одан әрі кӛркейту яғни, халық 

мақалы «Бір тал кессең, он тал ек» деген сӛз орай айтылған. Орман біздің 

досымыз, оны қорғап сақтау - біздің міндетіміз, ӛз ӛміріміздің мәні десек 

қателеспеспіз. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫНДА КЕЗДЕСТЕТІН ЖАПЫРАҚ 

ЖЕМІРЛЕР 

 

Ҧлан байтақ Қазақстан жерінде алуан тҥрлі жануарлар әлемі кездеседі, 

омыртқасыз жануарлардың 50 мыңға жуық тҥрі тіршілік етеді,соның ішінде  

жәндіктердің  тҥрі 30 мыңнан асады. Жануарлар тҥрінің алуан тҥрлі болуы 

республиканың географиялық орнына, жер бедерінің дамуы мен жануар 

тҥрлері қалыптасуының ҧзақ та кҥрделі тарихына байланысты. 

Жапырақ жегіш зиянды қоңыздар қатты қанатты жәндіктер тҥріне 

жатады. Бҧлардың тҥрлері ӛте кӛп. Орман ӛсімдіктеріне, жеміс-жидектерге, 

ауыл шаруашылығы дақылдарына зиян келтіретін бҧл жәндіктермен кҥресу 

шараларын ҧйымдастырмас ҥшін ең алдымен, олардың  биологиялық 

ерекшеліктерін, ӛсіп-ӛну кезеңдерін, тіршілік кезеңдерін білу қажет.  

Жапырақ жегіш қоңыздар қатты қанаттыларColeoptera отрядының 

ішіндегі ең ірісі. Олардың кӛпшілігі жабайы және мәдени ӛсімдіктердің 

қауіпті зиянкесі болып саналады.  

Бҧл қоңыздардың тҧрқы шағын олардың кӛпшілігі 1 см аспайтын, 
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денелері әр қилы және бояуы да алуан тҥрлі. Мҧрттары кішірек және 

жапырақ жегілер ешқашан да оны арқаларына аспайды. Есесіне қҧрсақ 

астына жасырады. Қауіп тӛнген сәтте олар аяқтарын серпіп жерге қарай 

қҧлдилайды, ал олардың кейбіреулері жаудан бой тасалау ҥшін улы 

гемолимфа бӛледі. 

Қазақстандағы 42 тҧқымдас 300 тҥр жапырақ жемірлері жоғары 

сатыдағы жабық тҧқымдылардың гҥлімен тікелей байланыста. Қазақстан 

жапырақ жемірлері кӛпшілік жағдайда, қосжарнақтылармен (тал, терек, 

қайың, қарақҧмық, шегіршін, алабҧталар тҧқымдасы, тҧңғиық, крестгҥлділер, 

бҧршақ тҧқымдастары, жыңғыл, ерінгҥлділер, кҥрделігҥлділер), аздап 

даражарнақтылармен (елекшӛптәрізділер, қияқ тҧқымдастары, дәнді 

ӛсімдіктермен) қоректенеді. 

Біздің ғылыми әдебиет деректерімен жасаған зерттеулеріміз бойынша 

Шығыс Қазақстан аймағындаChrysomelidae тҧқымдасының кӛптеген тҥрлері 

кездесетіндігін анықтадық. Атап айтсақ, жапырақ- жемірлерінің 5 тҧқымдас 

тармағы, Zeugophorinae тұқымдас тармағына Zeugophora тҧқымдасы 

жатады, бҧл тҧқымдас 40 тҥрді біріктіреді. Қазақстанда тек 2 тҥрі 

кездеседі.Соның бірі Шығыс Қазақстанда тіршілік етеді, Zeugophora 

scutellaris Suffr- ҧзындығы 3-4 мм. Орман мезофилі.Donaciinaeтұқымдас 
тармағы –Қазақстанда 3 тҥрі кездедеі. Оның екі туысы Шығыс Қазақстанда 

кездесді. Donacia Fтуысы бірнеше тҥрді біріктіреді.D. Clavipes F. – Шығыс 

Қазақстанда Зайсан ауданында кездеседі. Ҧзындығы 7-12 мм. Мамыр-маусым 

айларында кездестіруге болады. D.Dentate Hop - Шығыс Қазақстанда  Зайсан 

ауданында кездеседі. Ҧзындығы 6,5-10 мм.D. Impressa Payk.- Ҧзындығы 6.5-

9.5 мм, маусым, шілде айларында ӛзен, кӛл  жағалауларында және қамыс 

арасында кездеседі. D.kirgizkaisaka Jcbs. – Ертіс, Бухтырма ӛзендерінде 

маңында кездеседі. Ҧзындығы 7-8 мм. Алтайлық гигрофил.D. bactriana Wse. –

Зайсан қазаншҧңқырында  кездеседі. Ҧзындығы 6-9 мм. Маусым айларныда 

су ӛсімдіктерніде кездеседі. D. bactrianasahlbergiJcbs. -  ҧзындығы 7-8 мм.D. 

vulgaris Zschach. – ҧзындығы 6-9 мм, гигрофил. Ертіс ӛзенінің маңында 

маусым, тамыз айларында кездеседі. D. tomentosa Ahr.–ҧзындығы 7-10 мм, 

шілде, тамыз, айларында су жағалауларындағы ӛсімдіктерден кездестіруге 

болады.   Plateumaris Thoms. туысының2 тҥрі Қазақстанда тіршілік етеді. 

Соның бірі Шығыс Қазақстанда кездеседі. P. sericea L. – Зайсан ауданына 

қарасты шілікті ауылында кезедеседі. Ҧзындығы 7-10,5 мм,  маусым, шілде 

айларында ылғалды шӛптерде жиі кездеседі. Criocerrinae тұқымдас тармағы 

бірнеше туыстарды біріктіреді, олар Oulema Gze.туысы –10 тҥрді біріктіреді. 

Қазақстанда 3 тҥрі таралған. Соның екі тҥрі Шығыс Қазақстанда кездесді. O. 

Lichenis Voet. – Шығыс Қазақстан Алтай ӛңірінде кездеседі. Ҧзындығы 3-4 

мм. Қоңыздар – маусым, шілде айларында батпақты жерлерде тіршілік етеді. 

O. Tristis Hbst. –ҧзындығы 3,5-4 мм. Далалы аймақтарда, тауда кездеседі. 

Қоңыздар жабайы және мәдени ӛсімдіктерді зақымдайды.Lema F. туысы - 

кең таралған, Қазақстанда 3 тҥрі кездеседі. Соның екі тҥрі Шығыс 

Қазақстанда кездесдеі. L. decempunctata Gebl. – ҧзындығы 4-5,8 мм, алтайлық 

мезофил. Ағаш, бҧта жапырақтарымен қоректенеді. L.cyanella L. – ҧзындығы 



107 
 

4 - 5,5 мм, ксеромезофил. Дала, шӛп арасы тіршілік етеді. Crioceris 

Mull.туысы  -  кеңінен таралған, Қазақстанда 5 тҥрі тіршілік етеді. Соның екі 

тҥрі Шығыс Қазақстанда таралған. C.quatuordecimpunctata Scop. – Ҧзындығы 

5-6,5 мм. Олигофаг. Маусым, мамыр айларында ӛзен жағалауларында, далалы 

аймақтарда, орманды жерлерден кездестіруге болады. C.oschanini Dohrn. –

ҧзындығы 4,2-5 мм, мамыр, маусым айларында жас ӛсімдіктермен 

қоректенеді. Қҧмды дала, ӛзен жағалауларыннан кездестіруге болады. 

Lilioceris Reitt.- денесі толық келген, бҧл туыс 1 тҥрді қамтиды.L. merdigera L. 

– ҧзындығы 6-7 мм, Шығыс Қазақстан Қалбы қыратында жиі кезедеседі. 

Маусым, шілде айларында кездеседі.Labidostomis Germ. Туысы L. longimana 

L. - Шығыс Қазақстан Қалбы қыратында жиі кезедеседі, ҧзындығы 7-8 мм, 

маусым, шілде айларында ӛсімдіктермен қоректенеді.L. Tridentata L. - Шығыс 

Қазақстан Қалбы қыратында жиі кезедеседі, ҧзындығы 7-10 мм. Қоңыздар 

шілде айында шалғындықтарда кездестіруге болады. Кӛбінесе, қайың 

жапырақтарымен қоректенеді. L. sibirica Germ.–ҧызындығы 6-8,5 мм, шілде, 

маусым айларында далалы, таулы аймақтарда жиі кездеседі.  L.sibirica 

transitoria Jabs.- ҧзындығы 6-8,5 мм, мезофил.L. cyanicornis Germ. – ҧзындығы 

5- 8 мм, қоңыздар шілде, маусым айларында орман, дала, ӛзен 

жағалауларында кездеседі. L. metallica Lef. –ҧзындығы 5-8 мм, мезоксерофил. 

Қоңыздар мамыр, маусым айларында шабындықтарда, ӛзен жағалауларында 

кездеседі.L. metallica steppensis L. Medv. –ҧзындығы 5,5- 8 мм, маусым, мамы 

р айларында далалы аймақтарда кездеседі. Мезоксерофил. Chilotoma 

Redtb.туысыCh. Musciformis Goeze. – ҧсақтау келген қоңыз, ҧзындығы 3,5 – 

5,5 мм. Дала, жартылай даланың мезоксерофилі. Қоңыздар шілде, маусым 

айларында кездеседі.Smaragdina Chevr.туысы – Дҥние жҥзінде Австралияны 

есептемегенде 100 тҥрі бар. Қазақстанда оның 8 тҥрі таралған, соның 2 тҥрі 

Шығыс Қазақстан аймағында таралған.S. cyanea F. –қоңыздың ҧзындығы 4,5 -

6,5 мм, мезофил. Маусым айларында әртҥрлі шалғындықтарда кейде талдарда 

кездесуі мҥмкін. S. discolor viridiceps Wse.–Шығыс Қазақстанда Тарбағатай 

қыратында таралған. Денесі ҧзынша келген Маусым, шілде айларында ӛзен 

жағалауларында, талдардан кездестіруге болады.Coptocephala Lac.туысының 
- 30 тҥрі бар, Қазақстанда 4 тҥрі таралған, оның 3 тҥрі Шығыс Қазақстан 

аймағында кездеседі.C. chalybaea apicalis Lac.–Шығыс Қазақстанда Қалбы 

қыратында кездеседі. Қоңыздар- маусым, шілде айларында қамыстар 

арасында, сексеуілден кездестіруге болады.C.rubicunda rossica L.Medv.–

Шығыс Қазақстан аймағындағы сарымсақты қыратында кең таралған. Далалы 

аймақтарды тамыз айында кездестіруге болады.C.unifasciata unifasciata Scop.–

ҧзындығы 3,5- 6,5 мм, қоңыздар маусым айында шалғындықтарда 

кездеседі.Clytra Laich туысы.- 50 тҥрді біріктіреді, Қазақстанда 6 тҥр 

кездеседі. Оның 3 тҥрі Шығыс Қазақстанда таралған. C. atraphaxidis punctate 

Wse. –қоңыздың ҧзындығы 5,3- 9,7 мм, ксерофил. Маусым, шілде айларында 

шалғындықтарда кездеседі.C. quadripunctata L. – ҧзындығы 7,5- 11,5 мм, 

мезофил. Орманды, далалы аймақтарда, ӛзен жағалауларында мамыр, маусым 

айларында қайың, терек ағаштарыннан кездестіруге болады.C. arida Wse.–

ҧзындығы 7-11 мм, мезофил. Шығыс Қазақстан аймағында Нарым қыратында 
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таралған. Шілде, тамыз  айларында орман алқаптарынан кездестіруге 

болады.Cryptocephalinae тұқымдас тармағы- кең таралған, тҥрлері ӛте кӛп. 

Қазақстанда 5 тҥрі кездеседі. Cryptocephalus Geoffr.туысы - жер шарында кең 

таралған, Қазақстанда 89 тҥрді біріктіреді. C. Schaefferi Schrk.–ҧзындығы 5-

6,5 мм, мезофил. Қоңыздар мамыр, маусым айларында  далалы аймақтада 

кездеседі. Терек, тал, қараған жапырақтарымен  қоректенеді. C. Macrodactylus 

Gebl.-ҧзындығы 5-6 мм, мезоксерофил. Шығыс Қазақстан Қалбы қыратында 

кездеседі. Қоңыздар маусым, тамыз айларындатерек, тал, қараған, барбарис, 

итмҧрын жапырақтарымен  қоректенеді. C. Laetus F. – ҧзындығы 4-5 мм, 

мезофил. Далалы, жартылай далалы аймақтарда маусым,шілде айларында 

кҥрделігҥлділермен қоректенді. C. aureolus Suffr.–ҧзындығы 6,5-8 мм, 

мезофил. Шығыс Қазақстанда Шыңғыстау, Нарым қыратында кең таралған. 

Шалғындықтарда, далалы аймақтарда, қҧмды жерлерде маусым, шілде 

айларында кездестіруге болады. Кҥрделігҥлділермен қоректенеді.C. 

Hypocoeridis L.–ҧзындығы 4,5-5,5 мм, мезофил. Шығыс Қазақстан 

облысындағы Ивановский қыртаында, Азутау аймақтарынан кездестіруге 

болады. Қоңыздар – маусым, шілде айларында кҥрделігҥлділерден байқауға 

болады. C. virens Suffr. – ҧзындығы 4,5-5,5 мм, мезоксерофил. Қоңыздар 

әртҥрлі шӛптесін ӛсімдіктер ӛсетін аймақтарда маусым, шілде айларында  

мекендейді. C. Tataricus Gebl.–ҧзындығы 4-5 мм, мезофил. Қоңыздар қҧмды 

жерлерде, таулы, тал-бҧтақты аймақтарда мекендейді. Маусым, шілде 

айларында қамыс, тал- терек жапырақтарымен қоректенеді.C. Coryli L. –

ҧзындығы 6-7 мм, мезофил. Маусым, шліде айларында тал, қайың 

жапырақтарымен қоректенеді. C. laevicollis Gebl.–ҧзындығы 4-5 мм, 

ксерофил. Қҧмды, жартылай қҧмды, орман алқаптарында мекендейді. 

Маусым, шілде айларында қараған гҥлдерінен кездестіруге болады.  

C. Octopunctatus Scop.–ҧзындығы 5-6 мм, мезофил. Шығыс Қазақстан 

аймағындағы Қалбы, Нарым қыраттарында жиі таралған. Маусым, Шілде 

айларында әртҥрлі ӛсімдіктердің гҥлдерінен байқауға болады.  

C. quadriguttatus Richt. – ҧзындығы 5-5,5 мм, мезофил. Шығыс Қазақстан 

Ҥлкеннарымкездеседі. Маусым, Шілде айларында әртҥрлі ӛсімдіктердің 

гҥлдерінен байқауға болады. C. biguttatus Scop.–ҧзындығы 4,5-6 мм, мезофил. 

Шығыс Қазақстанда Қалбы, қыратында жиі кезедеседі. Қоңыздар маусым, 

шілде айларында шиповник, шӛптесні ӛсімдіктерде тіршілік етеді.  

C. pallidifrons Gyll.–ҧзындығы 2,5-3,5 мм, мезофил. Қоңыздар – маусым, 

шілде айларында тал, терек, қайың, ӛзен жағалауларында кездеседі.  

C. Bilineatus L.–ҧзындығы 2-3 мм, мезофил. Әртҥрлі шӛптерде ӛсетін 

шалғындықтарда, орманды зоналарда таралған. Полифаг, әр тҥрлі 

ӛсімдіктермен қоректенеді.C. Frontalis Mull.–ҧзындығы 2-3 мм, мезофил. 

Орманды, дала аймақтанда мекендейді. Маусым, шілде айларында тал, терек, 

қайың ағаштарынның жапырақтарымен қоректенеді.Cassidinae тҧқымдас 

тармағыбірнеше туыстарды біріктіреді. Chiridula Wse.- 1 тҥрді қамтиды.  

Ch. Semenovi Wse. - Ҧзындығы 5,5-6 мм, ксерофил. РIschyronota Wse.туысы – 

6 тҥрді біріктіреді, тек Қазақстанда 5 тҥрі кездеседі. Оның бір тҥрі Шығыс 

Қазақстанда кездесдеі. I. conicicollis Wse. – ҧзындығы 4-5,5 мм, ксерофил. 
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Далалы аймақтардан сәуір, маусым айларында сексеуілден байқауға 

болады.Pilemostoma Desbr.Қазақстанда 1 тҥрі кең таралған.P. Fastuosa Schall. 
-  ҧзындығы 4,5-6 мм, мезофил. Шалғындықтарда, далалы аймақтарда мекен 

етеді.Cassida L. Туысы  – Қазақстанда 30 тҥрі кездеседі. Оның 9 тҥрі Шығыс 

Қазақстанда кең таралған, соның кейбіріне тоқталсақ, C. subreticulataSuffr.– 

мезофил, ҧзындығы 4-5 мм.C. murraeaL. – орман мезофилі, кҥрделігҥл- 

ділермен қоректендеі. Ӛзен жағалауларында, шалғындықтарда кездеседі. 

C. Stigmatica Suffr.–ҧзындығы 5,5-6 мм, мезоксерофил. C. sanguinosa Suffr.- 

ҧзындығы 6-8 мм, мезофил. C. denticollis Suffr.- ҧзындығы 5,5-7 мм, мезок- 

серофил. Қоңыздар маусым, шілоде айларында кҥрделігҥлділермен қоректе- 

неді. C. sanguinolenta Mull.–ҧзындығы 5-6 мм, маусым айында мыңжапы- 

рақтармен қоректенеді. Шығыс Қазақстанда Қалбы қыратында кездеседі. 

Қазіргі таңда, Қазақстанда жапырақ-жегіш қаттықанатылар фаунасы 562 

тҥрімен сипатталады. Бҧл тҥрлер 20-25 тҥрмен толықтырылуы мҥмкін 

Қазақстанның шығыс аймақтарында орналасқан  таулы-аймақтармен мысалы, 

Сібір, Қазақстан - Моңғол, Алтай ӛңірінің тҥрлерімен толықтырылуы мҥмкін.  
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1 Агибаева А.Ж., Тулеева А.К, Сулейменова З.Ж. Ауылшаруашылық дақылдарын 

зиянкестермен аурудан қорғау. - Алматы, 2010 – 163 б. 

2 Уалиева Қ. Бау-бақша зиянкестері.- Алматы, 1976 – 188 б. 

3 Куленова К.З. Жапырақ жегіш қоңыздар.-  Алматы, 1978 –175 б. 

4 Лопатин И.К., Куленова К.З. Жуки-листоеды Казахстана.-Алматы, 1969 197 с. 

5 Торыбаев Х., Ашықбаев Н. Ӛсімдік карантині. - Алматы, 2007 –198б. 

 

 

УДК 371.02 
 

Л. Лиакын, Б.К Шаихова 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени 

С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В УСЛОВИЯХ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении 

инновационных технологий в образовании. Это не только новые технические 

средства, формы и методы преподавания, но и новый подход к процессу 

обучения. Задачей преподавателя становится создание условий практического 

овладения учащимися информацией, выбираются методы обучения, которые 

позволяют каждому ученику проявить свою самостоятельность, творчество. 

Современные педагогические технологии, такие как проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, информационные технологии, помогают 

реализовать личностно ориентированный подход в обучении, обеспечивают 



110 
 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 

детей. Чтобы быть конкурентоспособным нынешнему человеку нужно уже 

сегодня осознать необходимость получения не просто образования, а 

образования, соответствующего новым требованиям времени. В условиях 

непрерывного образования оказывается недостаточным ориентироваться на 

необходимость передачи и усвоения опыта, накопленного человечеством. 

Важно умение приобретать знания, уметь работать с информацией, 

анализировать ее. Не просто усвоение знаний, а умение их творческого 

применения, развитие самостоятельного критического мышления школьника 

становится важным 

Совершенствование методики преподавания химии явились предметом 

исследования многих российских и казахстанских ученых-методистов, таких 

как: О.С. Зайцев, В.В. Сорокин, Н.Е. Кузнецова, Г.М. Чернобельская, Н.Ф. 

Талызина, Штремплер Г.И., Е.М. Соколовская, З.А. Решетова, И.Н. 

Нугуманов, Б.А. Беремжанов, Н.А. Бушнева, К.А. Сарманова, С.Т. 

Сатбалдина, У.М. Маканов, Ж.А. Шокыбаев, К.А. Аймагамбетова, Н.К. 

Ахметов, С.Ж. Жайлау, К.О. Шайхеслямова, Т.Т. Омаров, К.А. Аханбаев, 

Н.Н. Нурахметов, Х. М. Рахимбек и др. 

В современных условиях значительно меняется содержание среднего 

химического образования, утверждены многочисленные альтернативные 

учебные программы и учебники по химии для средней школы, появились 

школы, гимназии, лицеи с различным уровнем изучения отдельных 

предметов или циклов учебных дисциплин. В связи с переходом системы 

полного среднего образования на профильное обучение в учебные планы 

включаются различные элективные курсы. С одной стороны, содержание этих 

курсов призвано углубить и расширить знания и умения учащихся по 

определенным предметам. С другой стороны, элективные курсы должны 

максимально реализовать как межпредметные связи и связь с жизнью, так и 

возможности выхода школьника на будущую профессию. 

Программы курсов «Химия и промышленость Восточного Казахстана», 

«Химия и экология Восточного Казахстана» рассчитана на учащихся 10-11 

классов, которые сделали выбор соответствующего профилирующего 

направления в обучении и проявляют определенный интерес к профессиям 

химика, эколога, лаборанта и т.д. Материал данного элективного курса 

вариативен по построению и содержанию и вполне приемлем для проведения 

в 8-9 классах также и предпрофильных краткосрочных курсов по отдельным 

модулям: «Техника лабораторных работ»; «Предмет и задачи химии 

металов»; «Анализ  воды, почвы, воздуха, пищевых продуктов на содержание 

в них отдельных компонентов»; «Состав отдельных геосфер и химические 

процессы, протекающие в природе». После изучения соответствующих 

разделов органической химии учащимся может быть предложен модуль 

«Биосфера. Химические процессы, протекающие в биосфере»; «Анализ 

объектов окружающей среды на содержание в них веществ неорганической 

природы»; «Состав отдельных геосфер и химические процессы, протекающие 

с участием биосферы» [1]. 
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Программы и содержание элективных курсов «Химия и 

промышленность Восточного Казахстана», «Химия и экология Восточного 

Казахстана» полностью соответствуют положениям Концепции 

профильного обучения:  

– обладают определенной актуальностью и связью с жизнью для 

учащихся, интересующихся химией, экологией и родственными науками;  

– включают новые для обучающихся современные научно 

подтвержденные знания, не содержащиеся в базовых программах, но 

базирующихся на изученном материале;  

– позволяют проводить практические работы, планировать работу 

учащихся над творческими проектами;  

– дают возможность учителю использовать активные методы обучения и 

соответствующие виды контроля усвоения изучаемого материала;   

– окажут учащимся помощь в профессиональном самоопределении; 

– построение и содержание курса отвечает основным дидактичес- 

ким принципам доступности, систематичности, научности, последо- 

вательности и т.д. 

Основной теоретической базой курса служат химия, биология, 

география. Знания, получаемые учащимися при изучении школьного курса 

химии, биологии и других дисциплин, вполне достаточны для усвоения 

данного элективного курса. Для более осознанного усвоения материала 

учителю необходимо составить краткие словари необходимых химических, 

экологических, биологических и других терминов, соответствующих 

содержанию курса.  

Программы курсов предполагают: 

– ознакомление с основами химии цветной металлурги и хими 

окружающей среды, основными понятиями, задачами и целями этой науки;  

– развитие интересов учащихся в области химии, биологии и экологии; 

проведение профориентационной работы; 

– дальнейшее развитие познавательных и мыслительных способностей 

учащихся, умений самостоятельно овладевать знаниями, а также понимания 

роли химической науки для металлурги, в проведении мониторинга объектов 

окружающей среды и в разработке мероприятий по профилактике 

загрязнения природы и устранения уже имеющихся загрязнений среды.; 

– расширение и углубление знаний учащихся о строении, свойствах, 

применении и методах изучения металлических элементов, веществ и 

материалов;  

– расширение научного мировоззрения учащихся и уточнение 

естественнонаучной картины мира в их сознании, преодоление хемофобии и 

безразличного отношения к современным экологическим проблемам; 

– воспитание гражданской нравственности, трудолюбия, аккуратности, 

внимательности, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

– подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим 
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конференциям и поступлению в вузы. 

Наряду с образовательными, курсы предполагают решение 

воспитательных задач и развитие личности учащихся, формирование у них 

гуманистических чувств и отношений в общении с окружающими людьми и 

во взглядах на природу в целом.   

В задачи курсов входит также более детальное ознакомление учащихся с 

техникой и правилами лабораторных работ с химическими реактивами, 

лабораторным оборудованием и химической посудой. 

Учащиеся приобретают навыки работы с нагревательными приборами, 

весами, мерной посудой и реактивами, учатся самостоятельно проделывать 

анализы некоторых объектов окружающей среды. Учащиеся смогут 

оценивать результаты анализов, сравнивая их с величинами, соответствую- 

щими требованиям государственных нормативных документов (Стандарты, 

Санитарные правила и нормы, Гигиенические нормы и др.). В качестве 

объектов исследования на практических занятиях отобраны объекты внешней 

среды, химическое строение и свойства которых легко анализируются на 

основе содержания школьного курса химии. 

Основные идеи курсов:  

– химическая наука служит интересам человечества, и при правильном  

и рациональном использовании ее достижений способствует решению многих 

проблем, стоящих перед обществом; 

– человек и окружающая среда взаимосвязаны и находятся во взаимной 

зависимости;  

– между составом, строением и процессами, протекающими в различных 

геосферах и на планете в целом существуют объективные, познаваемые 

разумом  и экспериментально причинно-следственные связи; 

– химические аналитические лаборатории  являются важнейшим звеном 

для мониторинга состояния экологической обстановки на Земле; 

– без прочных знаний химии нельзя стать высокопрофессиональным 

металлургом, химиком-лаборантом, экологом, агрохимиком, геологом;  

– профессии химика, эколога, агрохимика, геолога являются сложными, 

однако интересными, востребованными и нужные людям.[2] 

Таким образом, элективные курсы дают возможность активизировать 

учебно-познавательный процесс, вызвать интерес к изучению дисциплины 

химия, мотивацию в  выборе направления обучения согласно концепции 

профильного обучения 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ФЛОРАСЫ САРҒАЛДАҚТАР  ТҦҚЫМДАСЫНЫҢ 

ТҤРЛІК ҚҦРАМЫ 

 

Қазақстан аумағында 6000 астам жоғары  сатылы ӛсімдіктер тіркелген. 

Қазақстан флорасының ірі тҧқымдастарының бірі болып Сарғалдақтар 

тҧқымдасы [1]. Сарғалдақтар тҧқымдасының ӛкілдері Солтҥстік жарты 

шардың суық, қоңыржай және субтропиктік, тіпті кейбір тҥрлері тропиктік 

аймақтарында таралған. Бҧл тҧқымдастың  50-ге жуық туысы және 2000-нан 

аса тҥрі бар. Қазақстанда 33 туысқа бірігетін 208 тҥрі кездеседі. 

Қазақстан флорасының таксономиялық қҧрамын анықтау ҥдерісі әлі де 

аяқталған жоқ. Сонымен қатар, аймақтық флораның кӛптеген таксономиялық 

бірліктері әрдайым тексерісті қажет етеді, сондай аймақтың бірі Шығыс 

Қазақстан.  

Ranunculaceae L. тҧқымдасы біріншіден, тҥрлік қҧрамы жағынан, 

екіншіден, ӛсімдіктер жамылғысындағы алатын орны жағынан Шығыс 

Қазақстан облысының флоралық әралуандылығының маңызды бӛлігін 

қҧрайды. Аталмыш тҧқымдастың кӛптеген тҥрлері жоғары белсенді 

химиялық қҧрамдарымен ерекшеленеді. Шығыс Қазақстанның Сарғалдақтар 

тҧқымдасының тҥрлік қҧрамында әлі де жетік зерттелмеген, қорғауды қажет 

ететін сирек кездесетін, жойылып бара жатқан тҥрлері де бар [2, 3].  

Шығыс Қазақстан облысының флорасында Сарғалдақтар тҧқымдасы 27 

туысқа енетін 107 тҥрі кездеседі [1, 2, 3]. Осы тҧқымдастың тҥрлік қҧрамы 1-

кестеде келтірілген.  
 

1-кесте Сарғалдақтар тҧқымдасының тҥрлік қҧрамы  
 

№ Туыстар атауы Түрлерінің саны 

1.  Aconitum L. 10 

2.  Actaea L. 1 

3.  Adonis L. 5 

4.  Anemonastum L. 1 

5.  Anemone L. 1 

6.  Anemonoides L. 3 

7.  Aquilegia L. 3 

8.  Atragene L. 1 

9.  Batrachium S.F. Gray. 6 

10.  Callianthemum C.A. Mey 3 

11.  Caltha L. 1 

12.  Ceratocephalus L. 1 

13.  Cimicifuga L. 1 
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14.  Clematis L. 4 

15.  Consolida DC. 1 

16.  Delphinium L. 13 

17.  Halerpestes Green. 1 

18.  Hegemone Bge. 1 

19.  Myosurus L. 1 

20.  Nigella L. 1 

21.  Neoleptopyrum Hutch. 1 

22.  Oxygrphis Bge. 1 

23.  Paropyrum Ulbr. 1 

24.  Pulsatilla Adans. 5 

25.  Ranunculus L. 27 

26.  Thalictrum L. 11 

27.  Trollius L. 2 

 БАРЛЫҒЫ: 107 
 

Шығыс Қазақстанның Сарғалдақтар тҧқымдасының туыстық спектрі 

келесі суретте кӛрсетілген. 
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1-сурет  Шығыс Қазақстанның Сарғалдақтар тҧқымдасының туыстық спектрі 

 

Сарғалдақтар тҧқымдасының туыстарының арасында  алғашқы 

орындарды Сарғалдақ - Ranunculus L. туысы алады, оның тҥрлік қҧрамының 

ҥлесі 25,2%, (Delphinium L.) – 12,1%, Василистник (Thalictrum L.) – 10,2%, 

Бәрпі (Aconitum L.) – 9,3%. Аталған туыстар жалпы Сарғалдақтар 

тҧқымдасының тҥрлік қҧрамының 57 %-ын қҧрайды.  
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Тҥрлерінің саны 3-6-ға дейін болатын, екінші орындағы туыстарға 

Anemonoides L., Aquilegia L., Callianthemum C.A. Mey., Clematis L., Adonis L., 

Pulsatilla Adans. Batrachium S.F. Gray. жатады, олар жалпы Сарғалдақтар 

тҧқымдасының тҥрлік қҧрамының 27 %-ын қҧрайды. 

Қалған 15 туыс ҥшінші орынға жинақталды (тҥрлерінің саны 1 немесе 2): 

Actaea L., Anemonastum L., Anemone L., Atragene L., Caltha L., Ceratocephalus 

L., Cimicifuga L., Consolida DC, Halerpestes Green., Hegemone Bge., Myosurus 

L., Nigella L., Neoleptopyrum Hutch., Oxygrphis Bge., Paropyrum Ulbr., Trollius 

L. Олар жалпы тҧқымдастың тҥрлері ҥлесінен  15,8% қҧрап, 17 тҥрді 

біріктіреді. 

Сарғалдақтар тҧқымдасының 3 тҥрі Delphinium sauricum Schischk., D. 

cyananthum Nevski. және D. altaicum Nevski. Шығыс Қазақстан флорасының 

энедемді тҥрлері болып табылады. 

Trollius altaicus C.A Mey., Delphinium altaicum Nevski, D.grandiflorum L., 

Aconitum apetalum (Huth) D. Fedtsch., Adonis vernalis L. Тҥрлері қорғауды 

қажет ететін сирек және жойылып бара жатқан тҥрлерге жатады. 

Шығыс Қазақстан флорасының Сарғалдақтар тҧқымдасының ерекше- 

ліктерін зерттеу жҧмысы әлі де жалғасын табатындықтан, берілген жҧмыс 

аталмыш тҧқымдастың тҥрлік қҧрамына бастапқы шолу болып саналады. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АДАПТИРОВАННЫХ СОРТОВ 

КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО 

РЕГИОНА 

 

Научно-исследовательская работа по созданию и клонированию сортов 

картофеля для пополнения и рационального использования генетических 

ресурсов Восточного Казахстана была вызвана неудовлетворительным 

состоянием отрасли картофелеводства. 

Все районированные и ввозимые производителями на свой страх и риск 

сорта (Голландия, Россия, Германия) не адаптированы к резко-конти- 
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нентальному климату Восточного Казахстана, и зачастую отсутствия по ним 

хорошо поставленного семеноводства, вырождаются и резко теряют, после 

двух – трех лет  засушливой погоды и отсутствия полива,  продуктивности. 

Изменить это положение можно только отбором гибридом уже в F1 и 

ведением дальнейшего селекционного процесса  в условиях Восточного 

Казахстана, используя генетический материал, полученный в результате 

скрещивания лучших сортов и образцов, несущих наивысшую продук- 

тивность, устойчивость к стрессовым состояниям и поражению болезнями и 

вредителями. 

Отечественными и зарубежными селекционерами уже давно 

рассмотрены современные направления селекции сортов картофеля нового 

поколения: на высокую устойчивость к распространенным болезням, 

вредителям и неблагоприятным факторам окружающей среды; на повышение 

урожайности, содержания сухого вещества, крахмала и белка; на улучшение 

качества столовых сортов и специальных сортов, пригодных для переработки 

на готовые картофелепродукты и полуфабрикаты. А также для диетического 

питания. Также рассмотрены проблемы повышения эффективности 

интрогрессивной гибридизации, методов подбора родительских компонентов 

по количественным признакам, повышения результативности оценки и 

отбора селекционного материала путем применения молекулярно-

генетических технологий.  

Прогресс в увеличении валовой продукции отрасли картофелеводства, в 

наибольшей степени достигнутый во многих  европейских странах, позволил 

установить, что селекция является наиболее эффективным средством 

повышения уровня урожайности картофеля, улучшения качества продукции и 

снижения энергозатрат на ее производство. Селекции принадлежит ведущая 

роль в расширении ареала возделывания культуры картофеля и 

проникновения его на новые территории. Никакое другое вложение средств 

не может сравниться с селекцией по размерам получаемой прибыли [1]. 

Поэтому успешное развитие картофелеводства определяется в основном 

внедрением новых сортов, имеющих определенные преимущества перед 

ранее использованными. Вклад селекции в повышение урожайности 

картофеля составляет 30-50 % [2]. 

В настоящее время существенное увеличение эффективности отрасли 

картофелеводства ожидается от внедрения нового поколения сортов, 

обладающих высокой адаптивностью в сочетании с повышенной 

урожайностью, способных противостоять стрессовому действию биотических 

и абиотических факторов внешней среды. 

В этой связи приоритетные направления селекции картофеля должны 

быть ориентированы на сочетание широкой адаптивной способности сортов в 

изменяющихся условиях среды со стабильным уровнем потребительских 

качеств полученной продукции, характеризующихся высокой питательной 

ценностью, способных повысить уровень здорового питания основной массы 

населения. 
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Известно, что современная схема селекции во многих селекционных 

центрах построена по одному принципу: создание исходного материала на 

основе межвидовой и интрогрессивной гибридизации предшествует 

проведению практической селекции [3, 4, 5]. 

В селекцентре Всероссийского научно-исследовательского института 

картофельного хозяйства, новый исходный материал для селекции создан на 

основе межвидовой гибридизации и последующих возвратных скрещиваний, 

в результате которых в исходные формы, а в последующем и в сорта были 

введены доминантные гены иммунитета к вирусам X, Y и гены устойчивости 

к патотипу Ro-1 3KH. В процессе беккроссирования, выполненного по типу 

накапливающих скрещиваний, обеспечена концентрация полигенов, 

контролирующих высокий уровень полевой (горизонтальной), устойчивости 

картофеля к фитофторозу и полигенов, контролирующих содержание 

крахмала в клубнях и урожая. 

Благодаря перекомбинации родительских компонентов при каждом 

возвратном скрещивании, а также отбору по урожайности, форме гнезда и 

клубней получен генетически разнообразный исходный материал, который 

обладает комплексом хозяйственно-ценных признаков. 

Исследования по этой важной проблеме нами начаты путем сочетания в 

сортах следующих количественных признаков: 

- комбинирование раннеспелости и хорошего вкуса у сортов со средней 

крахмалистостью (16-18 %) и полевой устойчивостью к фитофторозу; 

- комбинирование раннеспелости с повышенной крахмалистостью (18-20 

%) полевой устойчивостью к фитофторозу у сортов для переработки на 

картофелепродукты; 

- комбинирование раннеспелости и среднеспелости с высокой 

крахмалистостью (21-27 %) и высокой полевой устойчивостью к фитофторозу 

у сортов для переработки на крахмал и этанол. 

Для начала работ по селекции адаптированных сортов в 2012 г. из 

селекционного центра «ВНИИКОХ им. А.Г. Лорха» нами получены семена 32 

гибридных комбинаций отличающихся высокой урожайностью, 

раннеспелостью и  наиболее ценными признаками по иммунитету и 

устойчивости, что видно из данных таблицы 1. 

 

Таблица 1-Характеристика гибридных комбинаций 

 
№ 

гибрид-

ной 

комбина-

ции 

Происхождение 

Год 

скрещи-

вания 

Наличие ценных признаков 

иммунит

ет к 

вирусам 

устойчивость к: 
раннес

пелость 
фитофтор

е 

картоф. 

нематоде 

1 Оредежский х 

88.16/20 

2004 + ± + + 

2 2292-20 х Кондор 

(2 экз) 

2004 + ±  + 

3 2414-73 х Маэстро 2004 + + + ± 
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4 95.16-24 х 2029-5 2004 + ±   

5 2374-34 х 2372-66 2004 + +   

6 2107-13 х 88.34/14 2004 + + +  

7 92.2-234 х Утенок 2004 +   + 

8 92.3-234 х 2144-8 2004 + +   

9 Аврора х 

Жуковский ранний 

2008  + + + 

10 Ирбитский х 

Аусония 

2008   + + 

11 Памяти Осиповой х 

Жуковский ранний 

2008   + + 

12 Никулинский х 

Корейский 

2008 + +   

13 Невский х 

Жуковский ранний 

2008   + + 

14 Киви х Чародей 2008 + +  + 

15 Киви х Вектор 2008 + +  ± 

16 Наяда х Жуковский 

ранний 

2008  + + + 

17 Наяда х Крепыш 2008  + + + 

18 Юбилей Жукова х 

Петербургский (2 

экз) 

2008 + +   

19 2292-19 х 

Пушкинец 

2008 + + + + 

20 Аврора х Колете 2007  + + + 

21 Блакит х Русский 

сувенир 

2005 + + +  

22 Крепыш х Русский 

сувенир 

2005 + ± + + 

23 Батя х Крепыш 2005  ± + + 

24 Надежда х 88.16/20 2008 +  +  

25 Кураж х 88.16/20 2005 +  + ± 

26 3-86-9 х Виктория 2005 + + + ± 

27 Чародей х 

Виктория 

2008 +  + + 

28 Каменский х 

Дубрава 

2008   + + 

29 Колобок х Романце 2005 +  + ± 

30 Невский х Романце 2005  ± +  

31 Колобок х Дубрава 2005 +  + + 

32 Северный х 

Дубрава 

2005   + + 

 

Для ведения селекционного процесса нами выпалнены следующие 

работы: 

 отобранные семена гибридных комбинаций высевали в емкости на 

почвогрунт, их располагали в культивационном помещении под блоки 

освящения, в котором поддерживалась температура 20-25
о
С. влажность 

воздуха 70 %, освещенность 5-10 тыс. люкс при 12 часовом фотопериоде. 
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 выращенные сеянцы гибридных комбинаций были высажены в 

весенние теплицы к/х «Екимбаев Т.К» в количестве 1800, из которых 

прижились 1400. 

В 2012 г. из них отобрано - 697 одноклубневых гибридов, которые 

включены в селекционный процесс. Данные гибриды (рисунок 1), выросшие 

из семян в 2012 году имеют следующие средние показатели: 

 максимальная урожайность от 1000 до 1600 грамм на кусте; 

 количество клубней от 12 до 33 в кусте. 

Отобранные одноклубневые гибриды в 2013 г. были высажены в 

питомник гибридов 1-го года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Одноклубневые гибриды картофеля урожая 2012 г. 

 

Анализ выращенных гибридов I года показал, что в условиях 2013 г. 

отобрано 267 гибридов при 25 лидерах. Продуктивность отобранных 

гибридов составила до 1,5 кг/куст, а у лидеров до 2,4 кг/куст, при количестве 

клубней 15-20 штук в кусте. 

Анализ выращенных гибридов II года в 2014 г. показал, что продук- 

тивность, отобранных гибридов для питомника предварительного испытания 

в 2015 г.  составляет 1,0-4,1 кг/куст при количестве клубней от 6 до 12. 

Анализ выхода  гибридов из 32 гибридных комбинаций показал, что 

только 9 (28,1 %) дали наилучшие результаты, что видно из данных таблицы 

2. Из них наиболее продуктивными оказалось следующие гибридные 

комбинации: 92.3-234 ♀ х 21144-8 ♂; Ирбитский ♀ × Аусония ♂; 2374-34 ♀ × 

2372-66 ♂. 

 

Таблица 2 – Колебание продуктивности гибридов в выделившихся гибридных 

комбинациях 

 
Номер 

гибридной 

комбинации 

Количество 

гибридов 

Происхождение Продуктивность кг/куст 

Минималь-

ная 

Максималь-

ная 

1 6 Оредежский ♀× 88.16/20 ♂ 1,5 1,99 

3 8 2417-73 ♀×Маэстро ♂ 1,54 2,70 

5 5 2374-34 ♀×2372-66 ♂ 1,98 3,00 

8 2 92.3-234 ♀×2144-8 ♂ 1,94 3,14 

10 6 Ирбитский ♀×Аусония ♂ 1,44 4,06 

11 2 Памяти Осиповой ♀ × 1,78 1,86 
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Жуковский ранний ♂ 

12 2 Никулинский ♀ × Корейский ♂ 1,16 1,44 

17 7 Наяда ♀ × Крепыш ♂ 0,94 1,10 

21 7 Блакит ♀ × Русский сувенир ♀ 0,86 1,36 

 

Полный анализ наиболее продуктивных гибридов по гибридным 

комбинациям представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Перспективные гибриды для агроклиматических условий 

Восточного Казахстана 

 

№ 

гибр

ида 

Продук-сть 

Кол-во 

клубней 

(шт./кус

т) 

В том 

числе, шт. 

Абсолютный 

вес клубней, 

г 

Соотношение количества 

клубней и веса 

круп. сред. круп. сред. 
штук в % вес в % 

круп. сред. круп. сред. 

1/33 1,99±0,10 8,8 2,4 6,4 346,2 145,3 27,2 72,8 34,8 65,2 

3/5 2,32±0,11 8,4 2,0 5,4 380,5 162,7 23,8 76,2 38,1 61,9 

5/26 3,00±0,15 11,6 5,0 6,6 384,0 157,6 43,1 56,9 38,4 61,6 

8/1 3,14±0,16 12,6 6,2 6,4 338,7 150,0 49,2 50,8 66,9 33,1 

10/19 4,06±0,20 11,4 6,2 5,2 454,8 196,2 54,4 45,6 69,5 30,5 

11/24 1,86±0,09 6,8 3,4 3,4 411,8 129,4 50,0 50,0 75,2 24,8 

12/4 1,44±0,07 6,2 2,2 4,0 372,7 155,0 35,5 64,5 56,9 43,1 

17/2 1,10±0,05 10,2 2,4 7,8 200,0 79,4 21,4 78,6 43,6 56,4 

21/15 1,36±0,07 4,2 1,6 2,6 200,0 115,4 38,1 61,9 23,5 76,5 

 

Приведенные результаты говорят о том, что с полной уверенностью 

можно отобрать сорта из выделившихся девяти гибридных комбинаций, с 

лучшим комплексом хозяйственно-полезных признаков и адаптированных к 

агроклиматическим условиям Восточного Казахстана. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ ОСИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (POPULUS TRÉMULA L.)  

МЕТОДАМИ БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

Для семенных растений характерно два способа размножения: семенной 

и вегетативный. Оба этих способа имеют как преимущества, так и недостатки. 

К недостаткам семенного размножения следует отнести генетическую 

пестроту получаемого посадочного материала и длительность ювенильного 

периода. При вегетативном размножении сохраняется генотип материнского 

растения и сокращается продолжительность ювенильного периода. 

Однако для большинства видов, в первую очередь для древесных пород 

проблема вегетативного размножения остается до конца не решенной. 

Осина – быстрорастущая древесная порода, возраст спелости ее 

древостоев наступает в 2-2,5 раза быстрее чем у хвойных пород и дуба. 

Древесина здоровой осины пользуется большим спросом как строительный и 

поделочный материал, а также в спичечной, целлюлозно-бумажной 

промышленности, производстве мебели и т.д. в большинстве стран, таких как 

США, Италия, Франция, Великобритания, Венгрия, Словакия. В Канаде 

осина признана одним из самых популярных источников баланса для 

целлюлозно-бумажной промышленности и деревообработки [1]. 

К сожалению, осина сильно поражается грибными болезнями 

вызывающими сердцевинную гниль стволов, вследствие чего древесина 

осиновых древостоев характеризуется весьма низкой товарностью. Особенно 

сильно поражается осина грибами после 30-40 лет, поэтому и возраст 

технической спелости и рубки осинников установлен в 40 лет. Таким 

образом, осина, с одной стороны, полезнейшее дерево, если оно здоровое, с 

другой - сорняк, понижающий экономический и экологический потенциал 

лесов республики Казахстан.  

Размножение осины семенами -  задача не из легких, так как они быстро 

теряют всхожесть. Кроме этого, при размножении семенами, полученное 

потомство будет наследовать ценные качества лишь частично.  

Вегетативное размножение осины путем черенкования затруднено из-за 

плохой укореняемости осины, также при черенковании имеется опасность 

распространения скрытых инфекций, которые проявляются в лесных 

культурах.  

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию 

принципиально нового метода вегетативного размножения - 

микроклональное размножение.  

Впервые этот метод применил французский исследователь Ж.Морель в 



122 
 

1960 г. для размножения орхидей. Из исходного экспланта ему удалось в 

течение года получить около четырех миллионов новых растений, свободных 

от инфекции. [2]. 

По сути микроклональное размножение протекает в пробирке в условиях  

in vitro, где из клеток можно получить огромное количество оздоровленных 

растений.  

Преимуществами этого метода являются оздоровление растений от 

грибных и бактериальных патогенов, вирусных инфекций и возможность 

размножения и укоренения растений. [3] 

В условиях интенсификации озеленения г. Усть-Каменогорск все 

большее значение приобретает разработка эффективных технологий 

производства высококачественного посадочного материала древесных пород, 

особенно быстрорастущих, с использованием биотехнологических приемов.  

Внедрение этих приемов в лесоводстве позволяет не только повысить 

морфогенетический потенциал насаждений, ускорить создание новых 

генотипов с ценными признаками, но и  повысить эффективность отрасли в 

целом. 

Целью нашего исследования является освоение и усовершенствование 

методов биотехнологии для получения здорового посадочного материала 

осины в условиях Восточного Казахстана. 

Поставлены такие задачи, как разработка наиболее эффективных 

приемов регенерации осины обыкновенной, освоение технологии 

размножения ценных клонов осины методом «in vitro», изучение влияния 

питательных сред Мурасиге-Скуга (MS) и Woody Plant Medium (WPM), 

получение достаточного количества клонового посадочного материала для 

практического использования в питомниках.  

Программой нашего исследования является освоение методов клеточной 

биотехнологии для размножения и получения высококачественного 

посадочного материала осины в условиях in vitro, получение хорошо 

растущей стерильной культуры из изолированных апикальных и боковых 

меристем осины, подбор оптимальных условий культивирования изолиро- 

ванных эксплантов, обеспечивающих получение растений-регенерантов 

осины путем активации развития уже существующих в растении меристем. 

Объектом исследования является осина обыкновенная (Populus trémula L.). 

Для клонального микроразмножения в качестве первичного экспланта 

использовали молодые побеги.  

В основе исследования используется методика для размножения осины в 

условиях in vitro, разработанная отделом биотехнологии и цитохимии 

Башкирского филиала АН СССР и Института физиологии растений АН СССР [4]. 

В опыте был использован основной метод клонального микроразмно-

жения растений - это активация развития уже существующих в растении ме-

ристем. 

В качестве первичного экспланта были использованы вегетативные 

почки с молодых побегов 
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Для выращивания регенерантов осины использовали питательную среду 

Мурасиге - Скуга (MS). Состав среды Мурасиге - Скуга приводится в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Состав питательной среды Мурасига и Скуга (MS) 

 

Компоненты питательной среды Мурасиге-

Скуга (MS) 

Концентрация, мг/л 

Макросоли,  мг на 1 л маточного раствора 

NH4NO3 1650 

KNO3 1900 

CaCh * 2Н20 440 

MgSÖ4 * 7Н20 370 

КН2РО, 170 

Na2 ЭДТА 37,3 

FeS04 *7Н20 27,95 

Микросоли, мг на 1 л маточного раствора 

НЗВОЗ 6,2 

MnS04 * 4Н20 22,3 

ZnS04 * 7 Н20 8,6 

KI 0,83 

Na2Moö4 * 2Н20 0,25 

CuS04 *5Н20 0,025 

СоС12 *6Н20 0,025 

Глицин 2,0 

Мезоинозит 100 

Никотиновая кислота 0,5 

Пиридоксин - IIC1 0,5 

Тиамин - HCl 1,0 

Сахароза 30000 

 

Для нарезки черенков использовали однолетние побеги. Для 

стерилизации нарезанные черенки помещали в марлевые мешочки и в 

ламинар-боксе погружали в 0,2%-й раствор диацида на 20 минут. После этого 

черенки промывали в 3-5 объемах стерильной дистиллированной воды и 

слегка подсушивали. Затем готовили черенки для введения в культуру in 

vitro: 

1)отделяли часть побега от почки (верхнюю часть); 

2)снимали чешуйки с поверхности почки, отделяли листочки от 

меристемы; 

3)отделяли меристему от побега вместе с небольшой частью основания 

(посадка на ножке). 

Готовый растительный материал с помощью длинного пинцета 

помещали в питательную среду MS, содержащую БАП (0,5 мг/л) и НУК (0,02 

мг/л). Пробирки закрывали фольгой и ставили в световую комнату. 
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Образовавшийся в пробирках конгломерат побегов делили, удаляли 

скальпелем листочки и черенковали на сегменты стебля с одной или двумя 

пазушными почками. После чего переносили на свежую питательную среду 

MS, содержащую БАП (0,1 мг/л). После 3-х пассажей микропобеги укореняли 

in vitro, добавляя в питательную среду ИМК в концентрации 2 мг/л (табл. 2). 

 

 

Регенеранты выращивали в световой комнате в течение 30 суток при 

23°С, 24 часовом фотопериоде (круглосуточное освещение) и интенсивности 

освещения 1250 люкс. 

В результате проведенной нами работы мы имеем образование каллусной 

ткани в 10 пробирках. Рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Образование каллусной ткани 

Таблица 2 – Состав питательной среды на 2 этапе клонального 

микроразмножения 

 

Состав 

среды 

Введение в 

культуру 

Микрочерен-

кование 

Каллусо-

генез 

Образование 

растений- 

регенерантов из 

каллуса 

Мурасиге

-Скуга (MS) 

+ + + + 

БАП мг/л 0,5    

НУК мг/л 0,02 -   

ИМК 

мг/л 

- - -  

2,4-Д 

мг/л 

- -   
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Ожидается что с полученными каллусными тканями будет продолжена 

работа по получению микропобегов и дальнейшее их укоренение после 

разделения. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ПОДБОР СОРТОВ INVITRO ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО 

СЕМЕНОВОДСТВА 

 

В условиях Восточно-Казахстанского региона все сорта картофеля, ранее 

возделываемые клубнями, прошли производственное испытание, но в связи с 

организацией оригинального, элитного и репродуктивного семеноводства их 

надо проверить и подобрать такие, которые были бы адаптированы к 

местным условиям при ведении оригинального (первичного) семеноводства 

на базе использования биотехнологических методов[1]. 

Крестьянское хозяйство, которое намечено как частное 

элитпроизводящее предприятие, не имеет на данный момент теплиц и других 

сооружений, позволяющих получать из микрорастений invitro первые 

меристемные клубни. В связи с этим, хозяйство дорабатывает в условиях 

Восточного Казахстана ранее проверенный способ получения первого 

меристемного потомства сразу в полевых условиях, при организации 

качественного ухода за микрорастениями (капельный или мелко-капельный 

полив) и частично механизированной обработки почвы перед посадкой, в 

течение вегетации и перед уборкой в период обработки посевов от 

переносчиков вирусных и других заболеваний. 

Для подбора сортов под такую технологию нами были завезены 
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сертифицированные меристемные растения 14 сортов из «ВНИИКХ им. 

Лорха»  (г. Москва), российской и иностранной селекции, и «КАЗНИИКОХ» 

(г. Алма-Ата), казахстанской селекции [2, 3], как ранее возделываемые в 

области, так и новые перспективные (рисунок1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Растения картофеля invitro 

 

Все сорта были размножены в лаборатории биотехнологии университета 

и к полевым работам общее количество меристемных растений по всем 

сортам составило6 000. Высадка микрорастений была проведена с 15 мая по 1 

июня. Приживаемость в весенне-летней теплице после снятия пленочной 

крыши в среднем по всем сортам составила 95% (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Растения invitro в условиях весенней теплицы 

 

В течение вегетации ежедекадно проводились обработки от 

переносчиков вирусных заболеваний, поливы, рыхления. В период цветения 

проведена проверка растений методом иммунно-ферментного анализа на 

скрытое вирусоносительство [4]. За две недели до уборки была срезана и 

удалена ботва, а растения продолжали обрабатывать от переносчиков и 

болезней, так как некоторые сорта после удаления ботвы продолжали давать 

рост новым листьям. Уборку проводили вручную с одновременным отбором 

клонов I года[5], результаты приведены в таблице1. 
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Таблица 1 – Индивидуальная продуктивность сертифицированных сортов 

invitro при получении первого меристемного потомства в 2013-2014 годах 

 

№ Сортаin 

vitro 

Индивидуальная 

продуктивность 

Выход семенной фракции в % 

2013 г. 2014 г. 

2013 г. 2014 г. 

по 

количес

тву 

клубней 

по 

весу 

клуб-

ней 

по  

количес

тву 

клубней 

по  

весу 

клуб-

ней 

Российская селекция 

1 Жуковский 

ранний 

1,03±0,05 1,21±0,06 72,2 58,2 60,8 50,4 

2 Невский 1,33±0,07 1,40±0,07 73,6 53,3 75,6 52,1 

3 Брянский 

деликатес 

1,20±0,06 1,25±0,06 87,4 66,7 81,4 66,7 

4 Белоснежка 1,01±0,05 1,20±0,06 87,3 63,4 85,0 62,2 

5 Майя 1,20±0,06 1,60±0,08 85,6 58,3 84,2 56,3 

6 Алѐна 1,22±0,06 1,42±0,07 72,2 47,6 74,1 49,3 

Казахстанская селекция 

7 Аксор 1,27±0,06 1,40±0,07 72,5 37,0 73,7 39,0 

8 Жанасай 1,70±0,09 1,98±0,10 58,3 38,3 59,1 36,4 

9 Тамыр 1,84±0,09 1,92±0,05 52,0 29,3 50,3 28,4 

10 Улан 1,90±0,10 2,20±0,11 65,7 36,8 66,5 36,8 

Иностранная селекция 

11 Санте  2,24±0,11 2,41±0,10 86,5 64,3 87,5 60,4 

12 Латона 1,23±0,06 1,50±0,08 80,0 59,3 82,3 61,2 

13 Ароза 2,44±0,12 2,60±0,01 71,1 56,1 70,5 55,2 

14 Розара 1,70±0,09 1,80±0,09 66,7 41,2 68,7 42,3 

 

Данные учета индивидуальной продуктивности показали, что она 

колебалась по сортам в пределах 1,0 - 2,60 кг/куст и содержанием клубней от 

9,0 до 20,8 штук на куст, а выход семенной фракции, удобной для посадки 

механизированным способом, от 29,3 до 66,7% по весу и 52,0-87,4% по 

количеству клубней. 

Российские сорта имели индивидуальную продуктивность от 1,03 до 2,60 
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кг/куст и количество клубней от 9,0 до 20,8. Все ранее возделываемые сорта, 

а особенно такой, как Невский, хорошо адаптированные к условиям региона, 

дали не плохие результаты. 

Из сортов иностранной селекции выделился по продуктивностиАроза, у 

которого соответственно продуктивность составила 2,44-2,60 кг/куст. Этот 

сорт отличался от остальных красивым товарным видом клубней. Кроме 

неговыделился ранее районированный сорт Санте, который имел 

индивидуальную продуктивность 2,24 и 2,41 кг/куст. 

Из сортов Казахстанской селекции наиболее выделился сорт Улан (1,90-

2,20 кг/куст). 

Этот краткий анализ исследований показал, что по наибольшей 

продуктивности сорта располагаются в следующем порядке: Ароза, Санте, 

Улан, Тамыр, Жанасай и Розара. Остальные имели продуктивность в 

пределах немного более килограмма. 

В связи с тем, что выращивание, как пробирочных растений, так и 

клонов I и II годов необходимо полностью перевести на механизированную 

технологию, основное значение имеет выход семенной фракции. А по 

результатам наших исследований он недостаточный по весу и средний по 

количеству клубней. Это указывает на то, что для выделившихся сортов и 

имеющих большое количество крупной фракции, необходимо подбирать 

схему посадки, при которой будет увеличен выход семенной фракции. 

Испытываемые сорта были высажены широкорядным способом с 

расстоянием между растениями в ряду 35 см., исключительно хорошим 

поливом и уходом, большим количеством естественных осадков в течении 

двух лет, что дало возможность оценить их максимально по продуктивности. 

Но для использования этих сортов в технологии получения первого и второго 

меристемного потомства, необходимо отработать способ посадки, дающий 

одновременно высокую продуктивность и большой выход семенной фракции.  
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ӘОЖ 581.5  (574.25) 

 

Ә.Б. Шайхимова 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ., Қазақстан 

 

ЖОО КАМПУСЫНДА КӚПЖЫЛДЫҚ ӚСІМДІКТЕРДІ ӚСІРУ 

БОЛАШАҒЫ 

 
Интродукция дегеніміз латын тілінен аударғанда introductio – енгізу 

деген мағынаны береді. Ол – белгілі бір аймаққа бҧрын осы жерде 
кездеспеген ӛсімдік тҥрлерін, сҧрыптарын немесе жануарлар қолтҧқымдарын 
жерсіндіру. Яғни тҥрлер ӛздерінің табиғи ареалдарынан тыс жерлерде 
таралуы. Интродукция әдісін адам ӛзтіршілік әрекетінде бҧрыннан кеңінен 
қолданылуда.  

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты базасында орындалып 
жатқан «ПМПИ кампусының аумағында полифункционалды рекреациялық 
аймақты жасау» ғылыми жоба аясында ПМПИ кампусы аумағына тән емес 
интродукцияланған ӛсімдіктерді ӛсіру болашағын зерттеу мақсатымыздың 
бірі еді. Бірақ Павлодар ӛңірінің климаттық жағдайы кӛптеген ӛсімдіктер, 
әсіресе экзотикалық ӛсімдіктер ҥшін қолайсыз және олардың осы климатқа 
бейімделу ықтималдығы тӛмен. 

Павлодар облысы Азиялық қҧрлықтың орталығында орналасқандықтан, 
ол арктикалық, қоңыржай және оңтҥстік ендіктерден келетін ауа массасы 
ықпалына ашық. Осындай ауа массаларының әсерінен континенттік климат 
қалыптасып, оған кӛктемгі-жазғы кезеңдер қҧрғақшылығы, жаздағы жоғары 
және қыстағы тӛмен температуралар, жылдар бойынша атмосфералық жауын-
шашын мӛлшерінің тҧрақсыздығы және жыл бойы елеулі жел әрекеті тән.  

Климаттың негізгі ерекшелігі – кҥрт континетальдік: ҧзақ та, суық қыс 
(5-5,5 ай) және ыстық та, қысқа жаз (3 ай).  

Ауаның орташа жылдық температурасы облыс бойынша оңтҥстікке 
қарай жоғарлай тҥседі. Ең жылы ай – шілде (+20-+22°С), ал суық ай – қаңтар 
(-17-20°С). қыстан кӛктемге және кӛктемнен жазға ауысқан кезде 
температура кҥрт жоғарлайды. Қыста топырақтың едәуір қатуын ескерсек 
(солтҥстікте қатудың орташа тереңдігі – 150-180 см, ал орталықта – 95 см, 
оңтҥстікте – 115см), онда қар еріген кездегі температураның кҥрт кӛтерілуі 
топырақтың физикалық қасиеттеріне әсерін тигізеді. 

Бірінші кҥзгі қатқақтар кӛбінесе қыркҥйектің ортасы мен басында, ал 
соңғы кӛктемгі қатқақтар – мамыр ортасы мен аяғында белгіленген. Аязсыз 
кезеңдер орта есеппен 110-135 кҥн – мамырдан қыркҥйекке дейін жалғасады.  

Қыс айларына ауа температурасының тҧрақсыздығы  тән, жекеленген 
жылдары нормадан 8-11°C дейін ауытқуы мҥмкін. Жекеленген кҥндері минус 
40° С, кейде минус 45-49°С дейін тӛмендейді. Минус 20°С аязды кҥндер 
жылына 70-80кҥн, минус 30°С және одан да тӛмен кҥндер  25-30 дейін жетеді.  
Қатты аяздармен қатар ауа температурасы плюс 5-6°С дейін жететін кҥндер 
де болады.  
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Қысқы уақытта батыс және оңтҥстік-батыс бағытындағы желдер 

басымырақ. Жылдамдығы секундына 15м дейін жететін желдер белгіленіп, 

кҥшті сырғыма және борандарды туғызады. Боранды кҥндер қыс ішінде 30-

35-ке дейін, жекеленген жылдары 50-60 кҥнге дейін жетуі мҥмкін[1]. Сол 

себепті барлық интродукциялық шаралар климаттың осы ерекшеліктеріне 

сәйкес жасалуы керек.  

Ғылыми әдібиет материалдарын саралай келе ПМПИ кампусы 

аймағында келесі ӛсімдіктердің ӛсу болашағы жоғары (1-кесте):  

 

1-кесте. ПМПИ кампусы аймағында ӛсіруге мҥмкін болатын 

интродукцияланған ӛсімдіктер тҥрлері 

 

№ 

р/с 

Ӛсімдіктің 

атауы 

Ӛсімдік 

отаны 

Ӛсімдікке қысқаша сипаттама 

1 Taxodiumdistic

hum Rich. 

Солтҥстік 

Америка 

Биіктігі – 30-35 м. Тіршілік ҧзақтығы 

– 500-600 жыл. Тез ӛседі, ылғалды 

топырақты сҥйеді. Жарық сҥйгіш, 

бірақ қҧрғақ және лас ауаны 

ҧнатпайды. 30
0
С аязға шыдайды.  

2 Taxus baccata 

L. 

Батыс 

Еуропа, 

Кавказ 

Биіктігі – 30 м, дің диаметрі – 2 м 

Тіршілік ҧзақтығы – 4 мың жылға 

дейін. Баяу ӛседі, ылғал және кӛлең- 

ке сҥйгіш. 25-30
0
С аязға шыдамды.  

3 Picea exelsa 

Link. 

Еуропа Биіктігі – 20-30 м. Тіршілік ҧзақтығы 

– 300-400 жыл. Аязға және кӛлеңкеге 

шыдамды, кӛректі және ылғалды то- 

пырақты сҥйеді. Қала жағдайларын- 

да және ауа қҧрғақтығында тіршілік 

ете береді. 

4 Picea pungens 

Englem 

Солтҥстік 

Америка 

Биіктігі – 20-30 м. Тіршілік ҧзақтығы 

– 600 жыл. Баяу ӛседі, аяз, қҧрғақ- 

шылық және желге шыдамды. Қала 

жағдайларында ӛседі.  

5 Pinus strobus L. Солтҥстік 

Америка 

Биіктігі – 40-50 м. Тіршілік ҧзақтығы 

–500 жыл. Жақсы ӛседі әсіресе жас 

кезінде. Тҥтін мен кҥйеге тҧрақты. 

Кӛлеңке, аяз және желге шыдамды. 

Ауасы кӛп қоректі топырақта жақсы 

ӛседі.  

6 Cedrus deodora 

Lond. 

Гималай, 

Ауғанстан 

Биіктігі –30 м, отанында – 60м. 

Тіршілік ҧзақтығы – 700 жыл. Тез 

ӛседі, ылғалды жақсы кӛреді, бірақ 

судың тҧрып қалуын ҧнатпайды. 

30
0
С аязға шыдайды.  
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7 Cedrus atlantica 

manett 

Солтҥстік 

Америка 

(Атласс 

таулары) 

Биіктігі – 25 м, отанында – 40 м. 

Тіршілік ҧзақтығы – 700 жыл. 

Жарықсҥйгіш, қҧрғақшылыққа 

шыдамды, тасты топырақтарда ӛсе 

береді. Тҥтін және газдарға тҧрақты. 

30
0
С аяздарға шыдайды. 

8 Thuja plicata 

Lamb. 

Солтҥстік 

Америка 

Биіктігі – 60 м. Тіршілік ҧзақтығы – 

800 жыл. Кӛлеңке, аязға шыдамды, 

бірақ қҧрғақшылықты сҥймейді. Ауа 

және топырақ ылғалдығы жоғары 

болуы керек.  

9 Juniperis sabina 

L. 

Батыс 

Еуропа 

Биіктігі – 1,5-2 м. Улы ӛсімдік. Баяу 

ӛседі, аязға шыдамды, жарықсҥйгіш. 

Қала жағдайларында ӛсе береді.  

10 Juniperis 

virginiana L. 

Солтҥстік 

Америка 

Биіктігі – 12-15 м. Қҧрғақшылыққа 

тҧрақты, кӛлеңке және аязға 

шыдамды, тҧзды, батпақты, тасты, 

әкті топырақтарда ӛсе береді. Қала 

жағдайларына тҧрақты.  

11 Cynkgo biloba 

L. 

Оңтҥстік-

Батыс Азия 

Биіктігі – 20-45 м. Тіршілік ҧзақтығы 

– 2000 жыл. Тез ӛседі, жарық сҥйгіш, 

30
0
С аяздарға шыдамды, ылғал 

сҥйгіш, кальцийге бай топырақтарды 

ҧнатады. 

12 Viburnum 

opulus 

varf.sterile DC. 

Еуропа, 

Азия, 

Африка 

Биіктігі – 4 м. Тіршілік ҧзақтығы – 

50 жыл. Кӛлеңкелі, дымқыл жерлер- 

ді, қарашірік топырақтарды жақсы 

кӛреді. Аязға шыдамды.   

13 Symphoricarpus 

albus Blake. 

Солтҥстік 

Америка 

Биіктігі – 1,5 м. Тез ӛседі, топырақ 

және ауа қҧрғақтығына шыдамды. 

Кӛлеңкеде ӛсе береді. Аязға 

шыдамды.  

14 Jasminium 

floridum Bungl. 

Қытай Биіктігі – 3 м. Тез ӛседі. 

Қҧрғақшылыққа шыдамды. Аяздарға 

шыдайды. Жарық сҥйгіш. Тік 

кӛгалдандыруда қолданылады[2], [3].  

15 Platanus 

orientalis L. 

Кіші Азия Биіктігі – 18 м. Тіршілік ҧзақтығы – 

2000 жыл. Ӛте тез ӛседі. Аязға шы- 

дамды, жарықсҥйгіш, Тҧзды, сілтілі 

топырақтарда да ӛсе береді [2], [3], [4].  

16 Buddlea Davidi 

Franch. 

Қытай Биіктігі – 4 м. Тіршілік ҧзақтығы – 

50 жыл. Жарық сҥйгіш, аязға және 

ыстыққа шыдамды, бірақ гҥлдеген 

кезде суаруды қажет етеді[2], [3], [5].  
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17 Acer 

pseudoplatanus 

L. 

Украина Биіктігі – 25-30 м. Тіршілік ҧзақтығы 

– 100-150 жыл. Кӛлеңкеде ӛсе береді, 

топырақ талғамайды, бірақ 

тҧздылықты ҧнатпайды. Аязға 

шыдамды[2], [3], [6].  

18 Clematis vitalba 

L. 

Кавказ  Биіктігі – 20 м. Тез ӛседі, қҧрғақ- 

шылық және аязға тӛзімді, қала 

жағдайларында ӛсе береді. Тігінен 

кӛгалдандыруда қолданылады.  

19 Clematis 

jackmani Th. 

Moore  

Тҥкті және 

кҥлгін 

ломоностың 

гибриді 

Биіктігі – 20-30 м. Судың тҧрып 

қалуын ҧнатпайды, барлық топы- 

рақтарда ӛсе бермейді, қҧрғақшылық 

және аязға тӛзімді, жарықсҥйгіш.  

20 Spiraea japonica 

L. 

Жапония, 

Қытай 

Биіктігі – 1-1,5 м. Тіршілік ҧзақтығы 

– 30 жыл. Жарық сҥйгіш, бірақ 

кӛлеңкеде де ӛседі. Аязға тӛзімді, 

ылғалды топырақтарды ҧнатады, 

қала жағдайларында ӛседі[2], [3]. 

21 Kerria japonica 

D.C. 

Қытай Биіктігі – 2 м. Тіршілік ҧзақтығы – 

20жыл. Аязға тӛзімді, кҥннің кӛзінде 

жақсы ӛседі, қҧрғатылған топырақты 

сҥйеді. Тез ӛседі[2], [3], [5]. 

22 Parthenocissusq

uinquefolia 

Planch. 

 Биіктігі – 15-20 м. Аязға және 

кӛлеңкеге тӛзімді[2], [3], [7]. 

 

Кестеде қарастырылған ӛсімдіктердің жартысы ғана берілген. Бҧл 

ӛсімдіктердің қаншалықты Павлодар ӛңірінің климатына бейімделіп 

кететіндігі болашақта зерттеу жҧмысының орындалу барысында белгілі 

болады. Дегенмен бҧл ӛсімдіктер ӛз отанынан тыс жерлердің бірталайында 

жерсіндірілген және аязға тӛзімді формалары шығарылған.    
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Карабаев М., Васько И., Матюшклв М., Бектемиров А., Кенжебеков А., бахман Т., 

Фридрих Т., Макус Л., Моргунов А., Даринов А., Сагимбаев М., Сураев В., Черезданов 

В.,Родионов А., Уолл П. Технологии нулевой обработки и прямого посева для 

возделывания зерновых культур в Северном Казахстане – Алматы: Изд.центр ОФППИ 

«Интерлигал», 2005. – 29-31 б. 

2. Одынец А.П. Дендрология для садовника: Учеб.пособие. – М.: Высшая 

школа,1982. – 16-120 б. 

3. Гроздова Н.Б., Некрасов В.И.,  Глоба-Михайленко Д.А. Деревья, кустарники и 

лианы: справочное пособие – М.: Лесная промышленность, 1986. – 58-325 б. 

4. 4http://floristua.com.ua 

5. 5http://www.elfi.ru 

6. 6http://www.landscape.ru 

7. 7http://www.greeninfo.ru 

http://floristua.com.ua/
http://www.elfi.ru/
http://www.landscape.ru/
http://www.greeninfo.ru/


133 
 

ӘОЖ  582.26/.27(574.42) 

 

А.А. Аскарова, А.С. Шарипханова 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ., Қазақстан. 
 

ЗАЙСАН КӚЛІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН БАЛДЫРЛАР ЖАЙЛЫ ЖАЛПЫ 

МАҒЛҦМАТТАР 
 

Зайсан кӛлі — Қазақстанның кӛлдерінің Оңтҥстік Алтай және Сауыр, 

Тарбағатай жоталары арасындағы тектоникалық ойыста жатқан тҧщы кӛл. 

Кӛл теңіз деңгейінен 395 м биіктікте. Жағалауы жайпақ. Тектоникалық бӛген 

кӛлдер типіне жатады[1]. 

Су қҧрамы.Суының минералдануы 100 мг/л-ден артпайды, тҥсі кӛкшіл, 

мӛлдірлігі 1,3 м. Химиялық қҧрамы жағынан хлорлы-натрийлі. Жоғарғы 

деңгейі мамыр айының аяғы мен маусым айының бас кезінде, тӛменгісі қыста 

байқалады. Қараша - сәуір айларында мҧз қҧрсанып жатады. 

Кӛл бассейні. Зайсанға Қара Ертіс, Кӛкпекті, Жарма, Кендірлік  

ӛзендері қҧяды да, Ертіс (Ақ Ертіс) ағып шығады. Ӛзеннің жалғасы  

кӛл табанындағы ені 2 км, тереңдігі 10 м-ге дейін баратын ҧзынша ор тҥрінде 

байқалады.  

Су режимі Қара Ертіспен байланысты.Жазда таудағы қар ерігенде кӛл 

деңгейі кӛтеріледі. Қыста тӛмендейді. Су деңгейінің маусымдық ауытқуы 1 – 

2,5 м. Ең тӛмен деңгейі сәуірдің басында байқалады. Ертістегі Бҧқтырма 

СЭС-і салынғанға дейін кӛл айдынының аумағы 1788 км², ҧзындығы 111 км, 

ені 30 км, орташа тереңдігі 4 – 6 м (ең терең жері 10 м) болатын. Бӛгет 

салынғаннан кейін кӛл Бҧқтырма бӛгеніне қосылып кетті. Кӛлемі артып, жаға 

сызығының пішіні ӛзгерді. Соңғы жылдары кӛлге қҧятын Қара Ертіс ӛзенінің 

суын Қытайда шамадан тыс пайдалану салдарынан Бҧқтырма бӛгенінің 

деңгейі тӛмендеп, аумағы кішіреюде. Қосылатын су мӛлшері бҧдан әрі азая 

берсе, Зайсан кӛлі бӛгеннен оқшауланып, бҧрынғы табиғи қалпына қайтып 

оралуы мҥмкін. 

Кӛлдің ихтиофаунасы. Бҥгінгі кҥні Зайсан кӛлінің ихтиофаунасы  

21 тҥрден тҧрады, оның ішінде 16 тҥрі байырғы немесе жергілікті  

балықтар болса, 5 тҥрі жерсіндірілгендердің қатарына жатады, яғни ол 24% 

қҧрайды. Әсіресе, бекіре, ақбалық, кӛксерке, табан, аққайран, сазан,  

т.б. кӛптеп ауланады. Табан, кӛксерке, алабҧға, торта балықтарының  

таралу аумағы ӛте кең болып, кӛлдің барлық акваториясына жайылғаны 

белгілі. Бҥгінгі кҥні жемдік қорға кӛлдегі табан балығы басымдылы- 

ғының біраз азаюы салдарынан сазан, қарабалық, нәлім сияқты бағалы 

балықтар ҥшін ӛз санын кӛбейтуге мҥмкіншіліктер туып отыр. Кәсіптік мәні 

жағынан тӛмен таутан мен торта балықтары саны жағынан кӛп емес[2]. Кӛл 

маңында бірнеше балық кәсіпшілігімен айналысатын ауылдар (артельдер) 

бар. Суына ондатр жерсіндірілген. Кӛл айдыны кеме қатынасына 

пайдаланылады[3]. 



134 
 

Зайсан кӛлінің альгофлорасына тоқтала кетсек, балдырлар – тӛменгі 

сатыдағы су ӛсімдіктері екені белгілі. Балдырлар теңіз, кӛл, ӛзендерде, 

ағынсыз суда ӛседі. Зайсан кӛлінде кӛкжасыл балдырлар (Cyanophyta), 

прохлорофитті балдырлар (Prochlorophyta), диатомды балдырлар 

(Dіatomeae), динофитті балдырлар (Dіnophyta), сарыжасыл балдырлар 

(Xanthophyta), эвгленді балдырлар (Euglenophyta), жасыл балдырлар 

(Chlorophyta) кездеседі деген деректер бар. Жасушасында балдырларға тҥс 

беріп тҧратын хромотофораларының саны әр тҥрлі (біреу, екеу, кӛп) 

болады. Олардың пішіндері тақта, астау, білезік, дән, лента, жҧлдыз 

тәрізді болып келеді. Балдырлардың кӛпшілігінің хлорофилі 

болғандықтан кӛмірқышқыл газын сіңіріп, фотосинтез процесіне 

қатысады. Сондай-ақ, дайын органикалық заттарды пайдаланатын  

паразит тҥрлері де бар, бірақ бҧлардың хлорофилі болмайды.  

Дарвин ілімі бойынша, тіршілік бір жасушалы ағзалардан пайда  

болған, ал қҧрлықтағы барлық ӛсімдіктер балдырлардан шыққан деп 

есептеледі. 

Кӛк-жасыл балдырлар (CYANOPHYTA). Кӛк-жасыл балдырлар 

жасушаларының қарапайым қҧрылыстылығымен ерекшеленедi. Жасуша- 

ларының қабықшасы пектиндi, шырышпен қапталған. Цитоплазмада 

органоидтары жоқ. Цитоплазма шеттерiнде пигменттер орналасқан, жасуша 

ортасында ядролық зат бар. Жасуша қҧрылысының ерекшелiгiне байланысты 

олардың кӛбеюi қарапайым бӛлiну арқылы жҥредi. Кӛкжасыл балдырлар 

прокариоттарға жатады (қалыптасқан ядросы жоқ). Бҧл балдырлардың 

әртҥрлi пигменттерi болады. Кӛк-жасыл тҥс беретiн жасыл хлорофилл және 

кӛк пигментфикоциан. Осы екi пигменттен басқа бiрде аз, бiрде кӛп 

мӛлшерде қызыл тҥс беретiн – фикоэритрин және сарғыш тҥс беретiн 

каротинде бар. 

Кӛк-жасыл балдырлар әртҥрлi экологиялық жағдайларда тiршiлiк етедi: 

әртҥрлi деңгейде ластанған тҧщы және тҧздылау су қоймаларындағы  су 

қабаттарында, топырақта, ағаштар дiңдерiнiң тҥбiнде. 

Жасыл балдырлар – тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктердің бір тобы. Табиғатта 

кең тараған. Негізінен тҧщы суларды мекендейді. Тҧзды және теңіз 

суларында, топырақта тіршілік ететін тҥрлері де кездеседі. 

Жасыл балдырлардың 5 класы: 

 вольвокс жасыл балдырлары (Volvocophyceae); 

 хлорококжасыл балдырлары (протококк) (Chlorococcophyceae, 

Protococcohyceae); 

 улотрикс жасыл балдырлары (Ulotrіchophyceae); 

 сифонды жасыл балдырлары (Sіphonophyceae); 

 конъюгаттар(Conjugatophyceae). 

Қазақстанда 178 туысы, 700-дей тҥрі анықталған. Бҧлар бір клеткалы, 

кӛп клеткалы, колониялы тіршілік етеді. Клеткалары бір не кӛп ядролы, кейде 

жалаңаш, кӛбінесе целлюлозалы және пиктинді қабықшамен қапталған. 

Кейбір тҥрлері ірілігіне әрі тарамдалғанына қарамастан клеткаларға 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%89%D1%8B_%D1%81%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D1%80_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BF_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D1%80_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BF_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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бӛлінбеген (сифонды жасыл балдырлары). Клеткаларында хлорофилл басым 

болғандықтан тҥсі жасыл және жоғары сатыдағы ӛсімдіктердегідей каротин, 

ксантофилпигменттері болады. 

Қор заты – крахмал, кейде май. Жыныссыз (зооспораларымен, 

жылжымайтын спораларымен), жыныстық (изогамия, гетерогамия, оогамия, 

коньюгация) және вегетативтік (бір клеткалы тҥрлері – екіге бӛліну арқылы, 

кӛп клеткалы тҥрлері – жіпшелерінің бӛліктерімен) жолдармен кӛбейеді. 

Кейде бір клеткалы және колониялы тҥрлері (вольвоксты жасыл балдырлары) 

шамадан тыс кӛбейіп кетсе, су «гҥлдеп» тҧрғандай кӛрінеді. Жасыл 

балдырларыдың теңіз салаты (Ulva), монострома (Monostroma) тҥрлері 

Шығыс Азия елдерінде тағам ретінде пайдаланылады. Бір клеткалы  

жасыл балдырларды (хлорелла, сценедесмус, т.б.) тағамға, малға жем  

ретінде, лас суды, ауаны (ғарыш кемелерінде, сҥңгуір қайықта) тазарту ҥшін 

қолдан ӛсіреді. 

Жасыл балдырлар – табиғатта кӛп тараған, жиі кездеседі, 15000-нан 

астам тҥрлері бар. Оларға бір клеткалы, қауымды, кӛп клеткалы 

тарамдалмаған /трихальды/ және тарамдалған /гетеротрихальды/ 

жіптесінді, пластинкалы және сифонды қҧрылысты балдырлар жатады. 

Бҧлардың ішінде барлық структуралық қҧрылысчты организмдер бар. 

Осындай алуан тҥрлілігіне қарамастан барлықтарына тән аттарына 

байланысты хлоропластың таза жасыл тҥсті болып келуі, онда 

хлорофильдің және пигметтерінің басым болып келуінде, сонымен бірге 

қосымша каротин, ксантофилл пигменттері де болады. Жасыл балдырлар 

вегетативтік, жыныссыз, жынысты жолмен кӛбейеді. Бір клеткалы 

тҥрлерінде клетканың жай екіге бӛлінуі, қауымды және жіптесінді 

формаларында қауымның ыдырауы мен жіптің бӛлшектерге ҥзілуі арқылы 

вегетативтік кӛбейеді. Жыныссыз кӛбеюлері зооспоралар мен 

қозғалмайтын апланоспоралар арқылы болады. Жасыл балдырларда 

гологамиялық, изогамиялық, гетерогамиялық және оогамиялық жыныс 

процестерінің болуымен бірге зигогамиялық та жыныс процесі болады. 

Кейбір тҥрлерінде изоморфты ҧрпақ алмасуы байқалады. Жасыл 

балдырлардың басым кӛпшілігі тҧщы суларда, біраз тҥрлері теңіз 

суларында кездеседі, кейбір тҥрлері ылғалды топырақты, ағаштың 

қабығын мекендейді. 

Вольвоксты – VOLVOCALES балдырлар қатары. Бҧл қатарға 

вегетативтік уақытында қозғалғыш келетін бір клеткалы, ценобиальды-

монада қҧрылысты организмдер жатады. Хламидомонада туысы бір клеткалы 

дӛңгелек, сопақ, ҧршық т.б. пішінді, монада қҧрылысты организм. Вольвокс 

туысы шар пішінді, диаметрі 2 мм-ге дейін жететін ценобиальды балдыр. 

Ценобиаль қҧрайтын клеткалар шардың сыртқы бетіне орналасады да бір-

бірімен протоплазмалық жіпшелер арқылы байланысып жатады. Ал шар, 

сыртынан тор сияқты болады. Мҧндағы клеткалар саны 500-ден 60000-ға 

дейін барады. Вольвоксты қҧрайтын клеткалар қҧрылысы жағынан хла- 

мидомонадаға ҧқсас, олардың әрқайсысының хлоропластасы, цитоплазмасы, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
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ядросы, кӛзшесі және екі талшығы болады. Осы талшықтардың бір бағытқа 

қарай қозғалуына байланысты бір орнынан екінші орынға қозғалып отырады. 

Вольвокс клеткалары біркелкі болмай ірілі-ҧсақты болып келеді. Ҧсақ 

клеткалар бӛлінуге қабілетсіз. Олар кӛмір қышқыл газынан жарықта 

кӛміртегін ассимиляциялайды, сӛйтіп фотосинтез қызметін атқарады. Ал ірі 

клеткалар кӛбеюге қабілетті. Ондай ірі клеткалардың саны оншақты, оларды 

партеногонидиялық клеткалардың бойлай бӛлінуі арқылы жаңа клеткалар 

тҥзіледі, бҧлардан дамыған пластинка табақ сияқты сыртқа қарай дӛң- 

геленіп иіледі. Бҧл кезде денесінің алдыңғы жағы иілген пластинканың  

ішіне қарап жатады, кейіннен алдыңғы жағы арқылы сыртқа қарап  

айналып тҥседі де пластинка шеттері арқылы тҥйісіп, іші қуыс  

шарға айналады. Кейінгілердің клеткалары аналық шардың клеткала- 

рына ҧқсас және әрбір клетка екіден ӛзіне талшық тҥзетін болады.  

Мҧндай жас шарлар бірнешеу болып, аналық шардың орта қуысына  

тҥсіп қозғалады. Олардың ҧлғаюынан аналық шардың қабырғасы жыр- 

тылады да жас шарлар сыртқа шығып, ӛз беттерімен тіршілік ете  

бастайды. Жынысты кӛбеюі оогамиялы. 

Протококкты балдырлар классы – Рrоtососсорhусеае Протококкты 

балдырлар класына негізінен бір клеткалы, сиректеу колониялы организмдер 

жатады. Тек қарапайым жіп тәрізді және пластинкалы формалары ғана кӛп 

клеткалы болып келеді. Бір клеткалы жасыл балдырлардың ішінде кең 

тарағандарының бірі хлорелла (Chlorella). Ол тҧщы суларда және топырақта 

кӛптеп кездеседі. Хлорелланың клеткалары ҧсақ, шар тәрізді, тек 

микроскоппен қарағанда ғана жақсы кӛрінеді. Хлорелланың клетка- 

сының сыртын жылтыр қабықша қаптап тҧрады, оның астында 

цитоплазмасымен ядросы орналасады, ал цитоплазмасында – жасыл 

хроматофорасы болады. Хлорелла қозғалмайтын автоспоралары  

арқылы ӛте тез кӛбейеді және ӛзін қоршаған ортадан органикалық зат- 

тарды белсенді тҥрде сорып алады. Хлорелла жыныстық жолмен  

кӛбеймейді. Сондықтанда оны лас суларды биологиялық жолмен  

тазартуға жиі пайдаланады. 

Улотриксті балдырлар класы – Ulоthrісhорhусеае. Улотриксті 

балдырлар класына талломының қҧрылысы жіп тәрізді немесе 

пластинкалы болып келетін кӛптеген жасыл балдырлар жатады. Ағын 

сулы ӛзендердің астындағы тастарда және шіріген ағаштардың 

қалдықтарында жабысып тҧрған ашық-кӛк тҥсті жіптердің жиынтығын 

кӛруге болады. Ол кӛп клеткалы, жіп тәрізді жасыл балдыр - улотрикс. 

Оның жіптері қысқа, цилиндр тәрізді клеткалардың тізбегінен тҧрады. 

Осы клеткалардың әрқайсысында бір-бірден ядро және ҧштары 

қосылмаған сақина тәрізді хроматофоры болады. Улотрикстің 

клеткаларының бӛлінуінің нәтижесінде жіптері ҧзарып ӛсіп отырады. 

Улотриксте хламидомонада секілді фотосинтез процесінің нәтижесінде 

қажетті қоректік органикалық заттарды сорып қабылдайды. Улотрикстың 

базальды клеткасы тҥссіз сопақша болып келеді. Ол арқылы жіпше 
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субстратқа бекініп тҧрады. Жыныссыз кӛбеюі сопақша болып келген тӛрт 

талшықты, сиректеу екі талшықты зооспоралары арқылы жҥзеге асады. 

Зооспоралары қолайлы жағдайларда базальды клеткадан басқа кез-келген 

клеткадан 2-4-тен (макрозооспоралар) немесе кӛптен (микрозооспоралар) 

пайда болады. Олар аналық клеткадан босап шығып, біраз қозғалып 

жҥргеннен кейін талшықтарын тастап, су тҥбіндегі тастың бетіне, не 

топыраққа бекініп бӛліне бастайды. Олардан келешегінде улотрикстің 

жаңа жіпшесі дамиды. Қолайсыз жағдайларда балдырдың кейбір 

клеткаларынан кӛптеген ҧсақ екі талшығы бар қозғалғыш гаметалар (4)-8-

32(64) пайда болады. Гаметалардың мӛлшері бірдей (изогаметалар), олар 

суға шығып екеу-екеуден қосылады. Әдетте әртҥрлі жіптерден пайда 

болған гаметалар қосылады. Одан зигота тҥзіледі. Ол қалың қабықпен 

қапталып ҧзақ уақыттар бойы тыныштық кҥйінде тҧра алады. Қолайлы 

жағдайда зигота бӛлініп одан тӛрт қозғалмайтын клетка – спора тҥзіледі. 

Олардың әрқайсысы су астына шӛгіп жаңа жіп тәрізді балдыр улотриксқа 

айналады. 

Балдырлардың табиғаттағы геохимиялық рӛлі кальций мен кремний 

айналымымен тығыз байланысты. Олардың кӛптеген тҥрі ақаба суларды 

биологиялық жолмен тазартуда және бӛгендердің ластануының 

биоиндикаторы ретінде қолданылады. Фотосинтез процесі нәтижесінде суды 

оттегімен байытып, жан-жануарлардың тыныс алуынқамтамассыз етеді. 

Сонымен қатар олар кӛптеген ағзалардың қорегі болып табылады. Ағынсыз 

суларда ӛсетін балдырлар шіріп, сапропельге айналады. Сапропельден смола, 

бензин, керосин, техникалық майлар, лактар алынады. Балдырлардың 

қалдығы балшыққа емдік қасиет береді. Шығыс Азия елдерінде  жасыл 

балдырлар (ульва) «теңіз салаты» деген атпен тамаққа пайдаланылады. 

Балдырларды зоб, атеросклероз ауруларын емдеу ҥшін медицинада 

қолданады. 

Ал, Зайсан кӛліндегі балдырлар балық шаруашылығының ӛнімдері 

ҥшін маңызы зор болып табылады. Зерттеулеріміз балдырлар тҥрлерін 

анықтап, олардың ерекшеліктерін ашуға негізделген. Алдымызға қойған 

мақсатқа жету ҥшін жан-жақты ізденіс жҧмыстары жҥргізілуде. Зайсан 

кӛлінің альгофлорасын зерттеу тың тақырып болып табылатынына  

әдеби деректермен жҧмыс істеу барысында кӛзіміз жетті. Сондықтан  

біз ӛз зерттеулеріміздің нәтижесінде кӛлдегі балдырлардың тҥрлері  

мен маңызын аша отырып, деректермен айғақтауға тырысамыз деп 

ойлаймыз. 
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИММУННЫХ ФАКТОРОВ 

 

Все женщины детородного возраста должны получить информацию о 

ВИЧ и беременности. ВИЧ – это ретровирус, впервые выделенный Люком 

Монтанье (Франция) и Робертом Гало (США) в 1983 году. Особенность 

ретровирусов заключается в том, что они воспроизводят свой генный 

материал в человеческих клетках. Это означает, что инфицированные клетки 

остаются такими до конца своего существования.  

Одним из путей передачи вируса является передача от матери ребенку: 

во время беременности, в родах или кормлении грудью. Средний риск такой 

передачи составляет 30-40 %. Всем женщинам в настоящее время предлагают 

дважды в течение  беременности пройти тест на антитела к ВИЧ. Только так 

она сможет предупредить заражение своего будущего ребенка. Если женщина  

оказалась ВИЧ- инфицированной, значит, она сможете передать вирус плоду 

во время беременности, родов или кормлении грудью. Однако, никто не 

должен пытаться убедить женщину прервать беременность, потому что она 

ВИЧ- позитивна. Она имеет конституционное право принимать собственное 

решение в отношении своей беременности. К самым худшим прогнозам 

нужно относиться с полной серьезностью именно для того, чтобы 

предотвратить развитие  прогнозируемого сценария. 

В настоящее время существует очень эффективное способы снижения 

риска передачи ВИЧ от матери ребенку, без которых вероятность заражения 

очень высока. При современном лечении риск снижается до менее 1 %. Вич- 

инфицированной женщине делают анализы для определения количества 

вируса в крови и для оценки состояния иммунной системы ( способности 

организма противостоять серьезным инфекциям). На основании этих 

анализов женщине с 14 недель беременности до родов  назначается 

необходимая схема профилактического лечения антиретровирусными 

препаратами. Если вирусная нагрузка к моменту родов остается высокой, то 

проводится оперативное родоразрешение. Новорожденному  также 

назначается месячный курс лечения антиретровирусными препаратами. 

Обязательным условием профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 

является отказ от грудного вскармливания. После рождения до достижения  

1года ребенку необходимо будет пройти не менее трех обследований, чтобы 

убедиться, что заражение ВИЧ не произошло.    

В последние годы среди ВИЧ-инфицированных значительно возросло 

число женщин детородного возраста. ВИЧ-инфекция у беременной 
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неизменно представляет существенные трудности для акушера. Перед 

врачами стоит задача снизить риск трансплацентарной передачи вируса плоду 

и поддерживать здоровье будущей матери. Ведение беременности должно 

осуществляться акушером и инфекционистом-вирусологом. 

За время беременности, родов и последующих двух лет заболевание 

может перейти в более тяжелую стадию. Поэтому, если Вы решили родить, 

Вам необходимо проконсультироваться с Вашим врачом-инфекционистом 

для определения состояния иммунной системы, стадии ВИЧ-инфекции и 

прогноза для здоровья. 

Какова вероятность того, что я заражу своего ребѐнка? 

Однозначно ответить на этот вопрос очень сложно. В среднем, каждый 

четвертый ребенок, рожденный ВИЧ-инфицированной женщиной, получает 

ВИЧ от своей мамы. Заражение, как правило, происходит: во время 

беременности - 25-35 % случаев; 

в процессе родов - 40-65 % случаев; при грудном вскармливании - 12-29 

% случаев. 

Какие факторы увеличивают риск заражения ребѐнка? 

1. Ослабление иммунитета будущей матери - низкое количество CD-4 

клеток. 

2. Высокий уровень содержания вируса в крови будущей матери - 

высокая вирусная нагрузка. 

3. Клинические проявления ВИЧ-инфекции (по первым трем факторам 

Вы можете проконсультироваться у лечащего врача). 

4. Кормление ребенка грудью (в грудном молоке ВИЧ содержится в 

достаточной для заражения концентрации, 2/3 всех случаев передачи ВИЧ 

при сохранении грудного вскармливания происходит уже в первые 6 недель 

жизни ребенка). 

5. Многоплодная беременность. 

6. Недоношенность плода. 

7. Использование наркотиков во время беременности. 

К сожалению, нет абсолютных гарантий, что даже при отсутствии 

вышеуказанных факторов риска, при нормальном количестве CD-4 клеток и 

низкой вирусной нагрузке, ВИЧ-инфицированная женщина родит здорового 

ребенка. В настоящее время нет препарата, который бы полностью защитил 

ребенка. 

Как можно снизить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку? 

За последние годы разработаны методы, которые позволяют снизить 

риск заражения новорожденного в 4-5 раз. 

Такая профилактика проводится противовирусными препаратами 

(азидотимидин, ретровир, невирапин или их аналоги), применение которых 

позволяет снизить вероятность заражения ребенка от ВИЧ-позитивной матери 

до 8 %. Это значит, что ВИЧ-инфицированным становится только каждый 

двенадцатый, а не каждый четвертый ребенок. 

Что необходимо сделать для снижения риска заражения? 
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1.Будущей маме следует как можно раньше встать на учет по поводу 

беременности и соблюдать все рекомендации врача. В этом случае 

шансовродить здорового ребенка будет больше. 

2.С 14 недели беременности до родов женщина должна принимать 

противовирусный препарат азидотимидин или его аналог, Такую 

профилактику будущая мама получает бесплатно. Если беременная по какой-

либо причине не получала азидотимидин в период с 14 до 34 недели, 

допускается назначение препарата в более поздние сроки или 

непосредственно в родах. И все-таки важно помнить: чем раньше начато 

лечение, тем меньше риск передачи ВИЧ-инфекции ребенку. 

3.Женщина должна получить противовирусный препарат во время родов. 

4.Новорожденному дают противовирусный препарат (специальный 

сироп для детей) однократно в первые часы после рождения либо на 

протяжении 6 недель с момента рождения (схема определяется лечащим 

врачом). 

5.ВИЧ-позитивная мама должна отказаться от грудного вскармливания. 

Когда можно узнать, инфицирован мой ребенок или нет? 

Мать всегда передает ребенку свои антитела -клетки, вырабатывающиеся 

организмом в ответ на любую инфекцию. Материнские антитела сохраняются 

у ребенка до 12 месяцев. Это значит, что если по прошествии 12 месяцев 

материнские антитела исчезают, то можно предположить, что ребенок здоров. 

Если после 12 месяцев реакция на наличие антител продолжает оставаться 

положительной, то ребенок инфицирован. 

Для того, чтобы проследить изменения результатов анализа у Вашего 

ребенка, необходимо 1 раз в 3 месяца посещать врача-педиатра Центра 

СПИД. 

Наиболее точным методом определения наличия ВИЧ является 

полимеразно-цепная реакция (ПЦР). С помощью этого анализа уже к 1 

месяцу жизни у 45 % ВИЧ-инфицированных детей можно выявить ВИЧ, а к 

концу второго месяца - у 98 %. 

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать 

лечение и значительно улучшить прогноз жизни ребенка. По достижении 

ребенком возраста двух лет ставится окончательный диагноз и принимается 

решение о снятии с учета. 

Как предупредить развитие болезни? 

Если Вашему ребенку все-таки поставили диагноз «ВИЧ-инфекция», 

сохранить здоровье ребенка помогут следующие рекомендации: 

 вовремя и правильно давайте назначенные лекарства; 

 регулярно посещайте лечащего врача и проходите обследование; 

 следите, чтобы ребенок вовремя получал все необходимые прививки;   

 наблюдайте за самочувствием и поведением ребенка; 

 немедленно сообщайте лечащему врачу о замеченных Вами 

симптомах заболевания или необычном поведении ребенка; 

 полноценно кормите ребенка; 
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 организуйте прогулки, физические упражнения на свежем воздухе; 

 позаботьтесь, чтобы ребенок достаточно спал; 

 избегайте контакта ребенка с больными респираторными и вирусными 

заболеваниями; 

 если ребенок был в контакте с больным ветрянкой, корью, 

туберкулезом, сообщите врачу; 

 следите за чистотой в доме; 

 организуйте общение со сверстниками, Ваш ребенок может посещать 

детское учреждение наравне с другими детьми. 
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М.С. Бейсенбинов, Ш.Ш. Хамзина 

Инновациялық Еуразия университеті, Павлодар қ., Қазақстан 

 

АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНА 

ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 

 

Ӛндірісте кезінен қолданылатын немесе қоршаған ортаға адам әрекетінің 

нәтижесінде тҥсетін металлдарға қызығушылық артуда. Олар қоршаған 

ортада біршама жиналып, ӛзінің биологиялық және улы қасиеттері бойынша 

қауіптілік туғызады. Осындай металлдарға қорғасын, сынап, кадмий, мырыш, 

висмут, кобальт, никель, мыс, сурьма, ванадий, марганец, хром, молибден, 

мышьяк жатады [1]. 

Ауыр металдардың қоршаған ортаға техногенді тҥсуі газдар мен 

аэрозольдер тҥрінде (металлдарды және шаң тәрізді бӛлшектерді айдау) және 

ағынды сулардың қҧрамы арқылы болады. Металлдар топырақта 

салыстырмалы тҥрде тез жиналады және одан ӛте баяу шығарылады. 

Мырыштың жартылай шығарылу кезеңі 500 жылға дейін, кадмий – 1100 

жылға дейін, мыс – 1500 жылға дейін, қорғасын – бірнеше мың жылдарға 

дейін [2]. 

Қазақстанда ірі кен орындарының негізінде тау-кен ӛндірісі мен қара 

және тҥсті металлургияны қҧрайтын қуатты тау-кен кешені қҧрылған. Осы 

кешеннің әрекеті барысында гидрометаллургиялық және басқа ӛндірістерде 

металлдар мен шламдарды балқытқаннан кейін қалып қоятын жыныстар, 

байыту фабрикаларының тҥйінділері тҥрінде бірте-бірте жиналатын 

тастандылардың ҥлкен кӛлемі жиналады.  

Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану мәселесі әліде ӛз 

ӛзектілігін жоғалтпауда. Керісінше кҥннен-кҥнге мәселенің жаңа жақтары 

ашылуда. Бҥгінгі таңда қоршаған ортаның жағдайы мен адам денсаулығы 

кҥрт тӛмендеуінің бірден-бір себебі әртҥрлі деңгейде зиянды әсерін тигізіп 

жатқан ауыр металлдар екендігін ескеретін болсақ топырақтың ауыр 

металлдармен ластану мәселесі ӛте ӛзекті [3].  
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Зерттеу жҧмыстың мақсаты: Павлодар қаласы топырағының қазіргі 

экологиялық жағдайын және ауыр металлдармен ластану деңгейін, алынған 

зерттеу нәтижелері негізінде аса қатты ластанған аймақтарды анықтау. 

Міндеттер: 

 ауыр металлдар және топырақ туралы толық мәлімет беру; 

 Павлодар қаласының қазіргі экологиялық жағдайына баға беру; 

 топырақтың қҧрамындағы ауыр металлдарды (сынап, қорғасын, 

кадмий) анықтау; 

 зерттеу нәтижесін қорытындылап, жалпы ҧсыныс жасау. 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы: қорытындыда ҧсынылған 

шешімдер мен диаграммалар болашақта зертханаларда, қоршаған орта 

мониторингісін жҥргізгенде және жоғары оқу мекемелерінде маңызды 

қолданыс табады. 

Қазақстан ҥшін бірден-бір ӛзекті экологиялық мәселеге әсіресе, ҥлкен 

қалалар мен ірі ӛнеркәсіп орындары орналасқан ортарықтарда топырақтың 

ауыр металдармен ластануын жатқызамыз.  

Павлодар-Екібастуз ТПК қарқынды ӛндірістік қызметінің нәтижесінде, 

қоршаған ортаның барлық элементтерінің – жер ҥсті және жер асты сулары, 

ауа бассейіні және топырақтың беткі қабаттарының кешенді ластануымен 

сипатталатын, ҥлкен территориялар пайда болуда. Топырақ жамылғысының 

жағдайына жҥргізілген зерттеулердің нәтижесінде, Павлодар-Екібастуз ТПК 

территориясында орташа қауіпті (16-дан 32 ге дейін фондық концентрациядан 

жоғары) және қауіпті (32-128) ластанған жерлер тіркелген.  

Павлодар қаласының селитебті зоналары қоршаған ортаға теріс әсер 

ететін нысандармен қоршалған. Мҧнда мҧнай-химия, алюминий, трактор, 

кеме қҧрылысы, картон-рубероид заводтары, жиһаз фабрикалары, металлдық 

конструкциялар, жылу ӛткізбеуіш ӛнімдері заводтары орналасқан. 

Қазіргі кезде ғылыми техникалық дамудың нәтижесінде қоршаған табиғи 

орта нысандарындағы ауыр металдарды анықтайтын әдіс-тәсілдер 

айтарлықтай кӛп. Яғни солардың ішінен ӛзіңе жақынын таңдап алуға ҥлкен 

мҥмкіншілік бар.  

Комплекстік вольтамперметрлік СТА қҧралын пайдалану арқылы 

мырыш, кадмий, қорғасын және мысты ӛлшеу болады [4-6]. 

РА-915 + опырақтағы сынапты анықтайтын ӛлшеу қҧралы пайдаланды. 

Пробаларды алу мына ГОСТ 17.4.4.02.-84 ―Химиялық, бактерологиялық, 

гельминтологиялық анализға пробаларды дайындау және алу әдістемесі‖ 

бойынша жҥргізілді. 

Зерттеу нысандары: 

№1 ҥлгі – «Нефтянник» бау-бақшасынан алынды. 

№2 ҥлгі – ПМӚЗ территориясынан алынды. 

№3 ҥлгі – ЖЭС территориясынан алынды. 

№4 ҥлгі – Кутузов кӛшесі бойынан алында. 

 

1 кестеде Топырақтағы ауыр металлдардың ШРК-сы кӛрсетілген. 
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1 кесте – Топырақтағы ауыр металлдардың ШРК-сы 

 

№ Элемент атауы ШРК, мг/кг 

1 Сынап 2,1 

2 Қорғасын 27,0 

3 Сынап+қорғасын 20,0+1,0 

4 Кадмий 0,5 

 

2 кестеде 2013 жылдың қаңтар айының зерттеу нәтижелері кӛрсетілген. 
 

2 кесте – 2013 жылдың қантар айы 

 

Зерт. 

№ 

Ҥлгі 

№ 

Қорғасын Сынап Кадмий 

% мг/кг % мг/кг % мг/кг 

1 № 1 0,0098 9,8 0,000056 0,56 0,0002 0,02 

2 № 2 0,0013 13 0,000050 0,50 0,0001 0,1 

3 № 3 0,00125 12,5 0,000055 0,55 0,0012 0,12 

4 № 4 0,00219 21,9 0,000058 0,58 0,0014 0,14 

 

1 суретте 2013 жылдың қаңтар айының ауыр металлдар мӛлшері 

бейнеленген. 
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1 сурет - 2013 жылдың ақпан айы ауыр металлдар мӛлшері 

 

3 кестеде 2013 жылдың наурыз айының нәтижелері кӛрсетілген. 

 

3 кесте - 2013 жылдың наурыз айы 
 

Зерт. 

№ 

Ҥлгі № Қорғасын Сынап Кадмий 

% мг/кг % мг/кг % мг/кг 

1 № 1 0,00202 20,2 0,000054 0,54 0,0004 0,04 

2 № 2 0,0022 22 0,000051 0,51 0,0014 0,14 

3 № 3 0,00253 25,3 0,000065 0,65 0,0020 0,2 

4 № 4 0,00965 96,5 0,000152 1,52 0,0210 0,21 
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2 суретте 2013 жылдың наурыз айының ауыр металлдар мӛлшері 

бейнеленген. 
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2 сурет – 2013 жылдың наурыз айы 

 

4 кесте – 2014 жылдың мамыр айы 

 

Зерт. 

№ 

Ҥлг

і № 

Қорғасын Сынап Кадмий 

% мг/кг % мг/кг % мг/кг 

1 № 1 0,00208 20,8 0,000052 0,52 0,0002 0,02 

2 № 2 0,0020 20 0,000050 0,50 0,0015 0,15 

3 № 3 0,00233 23,3 0,000055 0,55 0,0020 0,2 

4 № 4 0,00159 15,9 0,000052 0,52 0,0009 0,09 

 

3 суретте 2013 жылдың мамыр айының ауыр металлдар мӛлшері 

бейнеленген. 
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3 сурет – 2013 жылдың мамыр айының ауыр металдар мӛлшері 
 

Ауыр металдардың топыраққа тигізетін әсерін тӛмендету ҥшін қажетті 
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шаралар. 

Топырақты қҧнарландырудың тиімді жолының бірі ӛндіріс 

қалдықтарының ҥйінділерін жер бетінде жинақтамай пайдаланудан  

шыққан карьерлерге, басқа да тау-кен ойыстарына ҥю мен саты тәрізді  

рельеф жасау [7]. 

Топырақтың қҧнарлығын жоғарылатуына жауын қҧртының кӛп пайдасы 

тиеді. Жауын қҧрттары топырақтың физикалық-химиялық қасиеттерінің 

қалыптасуында ерекше маңызды рӛл атқарады. Кӛрнекті биолог ғалым 

Ч.Дарвин айтқандай: «... топырақ - ӛткен ғасырлар бойы жауын қҧрттары 

арқылы жыртылып келген». Бір жылдың 200 кҥнінде олар ӛз денелері арқылы 

50 тоннадай топырақты, қҧрғақ заттектерді ӛткізіп, қҧнарландыра алады. 

Жаңбыр қҧрттарының ӛнімділігі және ӛсімі жоғары қызыл тҥрлері кейбір 

елдерде жасанды жолмен ӛсіріліп қҧстарға, балықтарға, терісі қымбат аңдарға 

жем ретінде беруге және ӛте сапалы биогумус деген тыңайтқыш алуға 

қолданып жҥр. Жауын қҧртының ішегінен ӛткен органикалық қалдықтар 

биохимиялық ӛзгерістерге ҧшырап, жай қосылыстарға айналады және 

микроэлементтер мен пайдалы микрофлорамен байытылады, капролитті 

қҧрылым тҥзеді. Осыншама пайдасы мол жәндіктерге ӛкінішке орай, біздің 

елімізде аса назар аударылмай отыр. Біздің ойымша оларды жасанды тҥрде 

кӛбейтіп, ірі кәсіпорындарынның алаңдарына таратуымыз керек.  

Әрине, ірі ӛнеркәсіптердің жҧмысын тоқтату мҥмкін емес, сонымен 

қатар кҥннен-кҥнге кӛбейіп келе жатқан автокӛліктер санын әзірше қысқарту 

немесе қадағалау ӛте қиын, барлық ауыр металдарды шығаратын кӛздерді 

бақылау, ҥлкен қаржы кӛзін талап етеді. Бірақ, осыған қарамастан, жеріміздің 

ластануына жол бермеу біздің міндетіміз. Сондықтан ҧсынылған шараларды 

қолдануды, жалпы қоршаған ортаны қорғауға арналған ережелерді естен 

шығармай орындауды ҧмытпайық. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК НА ПРИМЕРЕ НУРКАЗГАНСКОЙ 

ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 

 

Нурказганская обогатительная фабрика (ТОО «Корпорация «Казахмыс» 

Нурказганский производственный комплекс) – предприятие по обогащению 

медных руд подземного рудника «Нурказган» методом флотации. 

Нурказганская обогатительная фабрика (НОФ) располагается в Бухар-

Жырауском районе Карагандинской области. На расстоянии 9,6 км 

расположен г. Темиртау. Ближайший населенный пункт пос. Актау находится 

на расстоянии 6,9 км в 3,7 км распложено Самаркандское водохранилище.  

В состав обогатительной фабрики входят следующие объекты: 

 дробильный комплекс в составе: 

1) приѐмных бункеров и открытых складов исходной и дроблѐной руды; 

2) корпуса тонкого дробления; 

3) мобильно-дробильный комплекс Nordberg; 

 главный корпус; 

 реагентное отделение №1; 

 реагентное отделение №2 с компрессорной; 

 пункт загрузки концентрата; 

 площадка радиальных сгустителей; 

 постоянное хвостохранилище; 

 пульпонасосная станция. 

 насосная станция; 

 фильтрационная (дренажная) станция; 

 насосная станция оборотного водоснабжения; 

 АБК с химлабораторией; 

 шиномонтажный цех. 

Для Нуказганского производственного комплекса организована единая 

санитарно-защитная зона, которая образована сопряжением санитарно-

защитных зон промышленных объектов ТОО «Корпорация «Казахмыс» [1]. 

Основные производственные показатели НОФ за 2013 год следующие: 

1 Переработано медной руды – 4000,0 тыс. тонн; 

2 Произведено товарного медного концентрата – 88,114 тыс. тонн. 

Фабрика состоит из корпуса среднего и мелкого дробления, который в 

настоящее время находится на консервации; корпуса тонкого дробления; 

мобильного дробильного комплекса «Nordberg», главного корпуса, в состав 

которого входят: реагентные отделения №№ 1 и 2, отделения сгущения 
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концентрата и хвостов и склады концентрата и руды.  

Технологическая схема переработки руд предусматривает следующие 

процессы: 

Крупное дробление в 

мобильном дробильном 

комплексе 

подземного рудника 

 

  

  

Среднее и мелкое  

дробление в корпусе 

среднего и мелкого 

дробления НОФ 

Среднее и мелкое 

дробление в мобильном 

дробильном комплексе 

Nordberg 

  

  

Тонкое дробление в 

корпусетонкого дробления 

НОФ 

 

  

Доизмельчение, флотация, 

сгущение и 

обезвоживание концентрата 

в главном корпусе НОФ 

 

 

 

 

  

Погрузка концентрата в  

вагоны на складе 

товарного концентрата 

Сгущение хвостов в отделении 

сгущения хвостови отправка на  

хвостохранилище 

 

В таблице 1 приведен химический состав перерабатываемой руды. 

 

Таблица 1 – Содержание химических элементов в руде 
 

Наименование химического элемента содержание в руде, % 

Алюминий оксид (в пересчете на алюминий) 14,17 

Железо (II, III) оксид (в пересчете на железо) 3,1 

Кальций оксид (негашеная известь) 3,12 

Медь (II) оксид (в пересчете на медь) 0,885 

Свинец и его неорганические соединения 0,015 

Цинк оксид (в пересчете на цинк) 0,035 

Пыль неорганическая (70-20 % двуокиси кремния) 783,675 
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В таблице 2 приведен материальный баланс по обогатительной фабрике 

за  2013 год. 

 

Таблица 2 - Материальный баланс  

 

Виды поступлений и распределений Количество, тонн в год 

Исходное сырье: 

1 Товарная руда 

Получено: 

1 Концентрат 

2 Хвосты обогащения                                                    

  

 

4000000 

 

88114 

3 911 886 

 

 

В процессе деятельности Нурказганской обогатительной фабрики 

характерно воздействие на биосферу, затрагивающее ее отдельные элементы: 

водный и воздушный бассейны, землю, растительный и животный мир [2]. 

В настоящее время Нурказганской обогатительной фабрикой 

осуществляются выбросы в атмосферу через 33 организованных и 40 

неорганизованных источников выбросов. Источники выбрасывают в 

атмосферу загрязняющие вещества 30-и наименований, из которых  14 

жидкие и газообразные, 16 − твердые. Приоритетным загрязняющим 

веществом в валовом выбросе предприятия является пыль неорганическая 

содержащая двуокись кремния в %: 70-20. 

По степени воздействия на организм человека загрязняющие вещества,  

присутствующие в выбросах предприятия, относятся преимущественно ко 2 и 

3 классам опасности - 22 веществ, к 1 классу опасности - 2 вещества, к 4 

классу – 6 веществ. 

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на фабрике в эксплуатации находится аспирационно-технологическая 

установка, с аппаратом сухой очистки; три аспирационно-технологических 

установки, с аппаратами мокрой очистки; пять рециркуляционных установок 

– точечные фильтры Donaldson Torit DCE; рециркуляционная установка 

Тайра-5000 (мокрая очистка).  

Аппараты мокрой очистки представлены эмульгаторами. 

Аппарат сухой очистки  представлен центробежным циклоном ЦН-15-

700х2. 

Эффективность очистки от пыли в пылеулавливающих установках 

составляет: 85,3-97,0 % в мокрых эмульгаторах; 96,7 % в сухом циклоне типа 

ЦН-15-700х2.  

Эффективность рециркуляционных установок составляет: 98 % в мокром 

пылеуловителе Тайра-5000,  90 % в точечном фильтре Donaldson Torit DCE 

Нурказганская обогатительная фабрика развивающееся предприятие. В 

будущем планируется увеличение объема  медного концентрата до 116578 

тонн в год.  
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В 2015 году начнется строительство склада реагентов, строительные 

работы продлятся в течение 14 месяцев. Ввод в эксплуатацию склад 

реагентов предполагается в 2016 году.  

В 2015 году будет выведен из консервации корпус среднего и мелкого 

дробления. Что поспособствует выработке большего количества медного 

концентрата. 

В дальнейшем планируется проведение эколого-экономической оценки 

деятельности данного предприятия. С определением выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу расчетным путем, с использованием методик, 

действующих на территории РК. Так же планируется установление 

предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

процессе деятельности Нурказганской обогатительной фабрики [3]. 
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«ОТ СПИДА НЕ ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ» ИЛИ «ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ 

ВОЗМОЖНО» 
 

ВИЧ-инфекция это хроническое заболевание, излечить которое пока не 
удается, поэтому люди живущие с ВИЧ (ЛЖВ), нуждаются в постоянной 
медицинской помощи на протяжении всей жизни. Основным компонентом 
лечения ВИЧ/СПИДа является антиретровирусная терапия (АРТ). Правильно 
подобранная антиретровирусная терапия позволяет восстановить функцию 
иммунной системы, увеличивает продолжительность и повышает качество 
жизни ЛЖВ и , кроме того, снижает риск передачи вируса другим людям. 
Начало АРВ терапии, как правило, не является срочным. Для этого нужно 
вовлечь пациента в принятие решения о начале АРВ терапии. При начале 
лечения пациенту необходимо знать: как ВИЧ поражает иммунную систему; 
как действуют на ВИЧ антиретровирусные  препараты; почему нельзя 
пропускать прием препаратов, как возникает резистентность, название 
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препаратов, какую дозу принимать, когда принимать, ограничения в питании, 
условия хранения препаратов. АРВ препараты необходимо принимать в 
определенное время суток, поскольку нужно поддерживать одинаковую 
концентрацию препарата в организме на протяжении всего дня. АРВ 
препараты не излечивают ВИЧ инфекцию. Они позволяют избежать СПИДа. 
Поэтому терапия должна продолжаться  каждый день на протяжении всей 
жизни - это и называется приверженностью к терапии. 

Приверженность означает прием лекарств в правильных дозах, в 
определенное время и определенным способом (например, с той или иной 
пищей или жидкостью, до или после еды).  Приверженности легче достичь 
совместными усилиями человека, живущего с ВИЧ, его врачей, близкого 
окружения, других людей, приверженных лечению. Очень важны поддержка 
семьи и друзей, проведение регулярных проверок, оказание неотложной 
помощи при возникновении побочных эффектов, общение с другими людьми, 
которые принимают АРВ-препараты. Приверженность терапии требует 
большой отдачи. Человек, живущий с ВИЧ, и его лечащий врач должны 
работать вместе, чтобы выбрать тот препарат, который подходит лучше 
других. Необходимо удостовериться, что состояние человека находится под 
постоянным контролем – проверять эффективность лечения, наблюдать и 
оказывать помощь при возникновении побочных эффектов. 

Почему так важно, чтобы человек, живущий с ВИЧ, был привержен 

АРВ-терапии 
Правильное применение АРВ-терапии значительно улучшает само- 

чувствие и качество жизни, а также дает возможность ее полноценно 
прожить. 

Если приверженность соблюдается, высока вероятность того, что 
количество ВИЧ в организме человека будет очень быстро снижаться уже в 
течение нескольких недель или месяцев применения АРВ терапии. Это 
позволит иммунной системе начать процесс восстановления и улучшения 
здоровья. Очень высокий уровень приверженности необходим для 
эффективного действия АРВ-терапии. Пропуск приема даже нескольких доз 
препаратов может привести к «срыву» лечения, проявлению вторичных 
инфекций или развитию устойчивости к препаратам.  

Срыв лечения или ситуация, когда вирус развил устойчивость к 
препаратам, - это предпосылка для изменения набора препаратов (на так 
называемые препараты второй линии) для сочетания терапии или препаратов 
антиретровирусной терапии сильного действия. Режим лечения этими 
препаратами более сложный, поэтому соблюдать приверженность к ним 
сложнее. 

Почему некоторые люди не привержены к АРВ-терапии 
Большинство людей – особенно тех, кто живет с хроническими 

заболеваниями – иногда пропускают несколько приемов прописанных 
препаратов. 

Вот несколько из наиболее частых причин, по которым человек с ВИЧ 
пропускает прием очередной дозы АРВ-препаратов: забывчивость, занятость, 



151 
 

пребывание вне дома, депрессивное состояние. 
Существует много причин, по которым у человека могут возникнуть 

трудности с лечением АРВ-препаратами и, как результат, отсутствие 
приверженности к терапии или принятие решения прекратить ее совсем. 
Например, обеспокоенность побочными эффектами, отношение к режиму 
лечения как к очень сложному, с большим количеством таблеток, которые 
необходимо принимать много раз в день и в разное время, трудности с 
совмещением приема различных лекарств, наличие семейных и рабочих 
проблем, усталость от длительного курса лечения, сильные предубеждения 
против лечения. 

Есть несколько способов помочь развивать и поддерживать 

приверженность: 
Вовлечь человека, которому предстоит пройти курс лечения, в процесс 

принятия решения о своем лечении;  
Поддерживать хорошие взаимоотношения между человеком, 

находящимся на лечении, и тем, кто предоставляет лечение;  
Узнать об убеждениях человека насчет ВИЧ и АРВ-терапии, обсудить их 

и предоставить правильную информацию. Это подразумевает особое 
внимание к конкретным проблемам, таким как недоверие к лекарствам или 
убеждение в разрушительном воздействии АРВ-препаратов на организм;  

Обеспечить пациенту доступную психологическую поддержку и 
консультирование работников здравоохранения и других людей, вовлеченных 
в оказание услуг, связанных с АРТ (например, социальных работников);  

Проводить регулярный мониторинг лечения – мотивировать к 
своевременному посещению врача, открыто обсуждать с пациентом вопросы 
приверженности, соблюдение режима лечения;  

Оценить и предпринять усилия по работе с такими проблемами, как 
стресс, депрессия, употребление наркотиков и алкоголя, проблемы с 
питанием и жильем, забота о детях, раскрытие тайны ВИЧ-статуса, 
стигматизация и дискриминация;  

Вовлечь широкий круг лиц, таких как семья, друзья, другие люди, 
живущие с ВИЧ, и лидеры сообщества, в оказание поддержки людям в их 
приверженности терапии;  

Обеспечить возможность поделиться опытом с теми, кто принимает 
АРВ-препараты успешно. Этого можно достичь с помощью применения 
принципа консультирования «равный-равному» или групп взаимопомощи;  

Сделать режим лечения как можно проще. Например, по возможности, 
снизить количество таблеток и связать прием лекарств с ежедневной работой, 
режимом дня;  

Проинформировать человека о методах, которые помогут помнить о 
прописанных дозах приема лекарств. Это могут быть: ведение дневников, 
графиков, установление напоминаний или специальных коробочек-дозаторов 
для таблеток. 

Главная цель антиретровирусной терапии – это помочь человеку 
улучшить состояние здоровья, что является самым эффективным способом 
поддержать приверженность. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 

 

Для устойчивого развития Казахстана и для вхождения в число 

пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира необходимо здоровое 

население как ведущий фактор национальной безопасности страны. В 

последние годы Казахстана, наряду с некоторыми позитивными тенденциями 

в состоянии популяционного здоровья, ухудшаются многие важные его 

показатели, которые так или иначе связаны с неблагоприятным влиянием 

техногенных и, в первую очередь, химических факторов загрязнения среды 

обитания.  

На современном этапе безопасность окружающей среды и уровень 

профилактики заболеваний определяет общественное здоровье. По данным 

ВОЗ, долевой вклад в здоровье населения обусловлено следующими 

факторами, которые в соответствии составляют: социально-экологический 

уровень развития - 50-60 процентов; экологические - 20-30 процентов; 

уровень развития здравоохранения - 15-20 процентов. При этом следует 

иметь в виду что 80% современных болезней человека являются результатом 

экологических перенапряжений. Практически нет ни одной области, где бы 

тревожно не звучали проблемы медицинской экологии, а в условиях 

экологического неблагополучия воздействие окружающей среды на здоровье 

увеличивается до 50% и более. Отмечено, что резервы снижения смертности 

и роста продолжительности жизни лежат в решении проблемы ограничения 

воздействия неблагоприятных средовых факторов. 

Одним из глобальных факторов, формирующих состояние здоровья 

населения, является процесс урбанизации, что выражается в росте различных 

видов промышленного производства и концентрации населения в городах. 

Даже низкие концентрации химических веществ в атмосферном воздухе 

крупных городов оказывают определенное негативное воздействие на 

здоровье населения, которое сопровождаются снижением функции 

дыхательной системы, учащением рецидивов бронхиальной астмы и случаев 

госпитализации, обострением хронических заболеваний (могут влиять на 

тяжесть и длительность их течения), а также различными изменениями в 

организме. 

Исследованиями ведущих гигиенистов стран СНГ доказано негативное 

воздействие загрязнений окружающей среды на состояние здоровья 

различных групп населения. 
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Атмосферный путь поступления токсических веществ в организм 

человека является ведущим. Через легкие химические элементы 

инкорпорируются наиболее интенсивно. Реакция органов дыхания на 

воздействие среды определяется, прежде всего тем, что они, в отличие от 

других органов и систем организма, находятся в непосредственном контакте 

со средой, в частности с атмосферой, а также большой поверхностью 

легочных альвеол (100-120 м
2
) и непрерывным током крови по легочным 

капиллярам. На функциональное состояние и патологию дыхательной 

системы факторы техногенной среды оказывают более сильное негативное 

влияние, чем природные явления. Большое значение имеет газовое 

загрязнение воздуха промышленными предприятиями и автотранспортными 

средствами. 

В качестве основанных патогенных включений атмосферы выступают: 

уголь, сажа, пыль, оксид углерода, углекислый газ, сернистый газ, 

микроорганизмы и др. Неблагоприятное действие загрязненного воздуха на 

здоровье человека подтверждается огромным количеством исследований. 

Davenport и Morgis упоминают о почти 4000 работ, посвященных этой 

проблемы. Частота хронических неспецифических заболеваний легких 

документируется многочисленными статистическими разработками, 

касающимися частоты заболеваний органов дыхания в различных странах, 

городах, сельских местностях. Так, по данным статистического управления 

Великобритании, наивысшая заболеваемость и смертность от хронического 

бронхита наблюдается в индустриальных районах  Йоркшира, Ланкашира и 

Южного Уэльса; меньшая заболеваемость и смертность отмечаются в 

центральных графствах и Лондоне, где загрязнение атмосферы несколько 

меньше, и наименьшая у работников сельского хозяйства, садоводства и 

лесоводства. Сказанное подтверждается работами Reid, Stuart-Harris, Harvey, 

Fletcher и многими другими. Различие в частоте хронической пневмонии у 

городского и сельского населения подчеркивается и советскими авторами. 

Так, И.В. Борохов и И.В. Калинина среди 9842 жителей города выявили 

хроническую пневмонию у 9 процентов, а среди лиц сельского населения - у 

5,3%. Данные литературы с убедительностью подчеркивают роль загрязне- 

ния атмосферного воздуха в учащении хронических неспецифических 

заболеваний легких. 

Усть-Каменогорск является одним из наиболее крупных промышленных 

центров Казахстана и представляет собой уникальную урбанизированную 

систему, перенасыщенную промышленности предприятиями самой 

различной техногенной ориентации. Особенностями города являются физико-

географические условия его расположения, не способствующие рассеиванию 

загрязняющих веществ, а также концентрация промышленных производств в 

черте города это - цветная металлургия, теплоэнергетика, ядерное топливо и 

др. Атмосфера города испытывает влияние от широкого спектра химических 

загрязнений, выбрасываемых предприятиями (диоксид серы, диоксид азота, 

свинец, цинк, медь, кадмий, магний, хлор, фтористый водород, фенол, 

формальдегид, мышьяк, бериллий, бенз(а)пирен и др.), чем и обуславливается 
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высокая заболеваемость населения города. 

В Усть-Каменогорске расположено 169 предприятий, имеющих свыше 3 

тыс. стационарных источников, наносящих экологический ущерб, как 

биоценозам, так и населению города. Согласно делению предприятий на 

категории опасности в зависимости от массы и видового состава, 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, к первой категории 

отнесены 6 предприятий города. Это УК МК ТОО "Казцинк" дающий около 

73% выбросов, ТОО "АЕS Усть-Каменогорская ТЭЦ", ТОО "АЕS Согринская 

ТЭЦ", АО "УК ТМК" и АО "УМЗ". Доля малых предприятий в загрязнении 

атмосферного воздуха небольшая, но они вместе взятые также вносят свой 

вклад в загрязнение окружающей среды города (рисунок 1.) 

 

 
 

Рисунок 1 – Вклад промышленных предприятий в загрязнение воздушного 

бассейна г. Усть-Каменогорск, 2014 г. 

 

Вторым предприятием, имеющим значительные выбросы, является ТОО 

"AES Усть-Каменогорская ТЭЦ". История станции началась в 1940 году, 

когда началось ее строительство для того, чтобы снабжать теплом и 

электричеством предприятия промышленности и жителей города Усть-

Каменогорска. Введена в эксплуатацию в 1947 году. Виды продукции: 

тепловая и электрическая энергия. 

На ТОО "AES Согринская ТЭЦ" имеется четыре котлоаграгата 

производительностью 160 т/час пара каждый. Три котлоагрегата высокого 

давления (100 атм) и один низкого (14 атм). Перегретый пар, 

вырабатываемый котлоагрегатами высокого давления, вращает две турбины с 

установленной мощностью по 25 МВт каждая, при этом механическая 

энергия вращается преобразуется в электрическую энергию. После 
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использования в турбинных пар поступает в бойлера (теплообменники), где 

посредством тепломассаобмена предает оставшееся тепло сетевой воде для 

нужд теплоснабжения. Все котлоагрегаты подключены к одной дымовой 

трубе высотой 150 м и диаметром устья 4,0 м. В качестве основного топлива 

на предприятии используются каменный уголь, вспомогательного топочный 

мазут. Уловленная зола и шлак в виде золошлаковой пульпы подаются в 

золоотвал. 

АО "УК ТМК" вносит значительно меньший вклад в загрязнение 

атмосферы города, чем вышеперечисленные предприятия. Усть-

Каменогорский титано-магниевый комбинат был введен в эксплуатацию в 

1965 году. Предприятие специализируется на выпуске титановой губки, 

металлического магния. 

Также незначительны по объему выбросы АО "УМЗ". Всего 

предприятием в 2013 году выброшено в атмосферу - 30,7 тонн загрязняющих 

веществ.  

Выбросы остальных предприятий Усть-Каменогорска играют 

значительно меньшую роль в загрязнении атмосферы города. 

Количественное выражение издержек, вызванных ухудшением состояния 

окружающей среды, связано с двумя основными трудностями: анализом 

последствий ухудшения и стоимостной оценкой этих последствий. Эти 

показатели могут помочь в определении основных приоритетов в области 

улучшения состояния окружающей среды, сопоставляя выявленные 

социальные и экономические последствия со стоимостью мер по смягчению 

последствий ухудшения и (или) их предотвращению. 

Информацию, полученную при оценке воздействия загрязнения воздуха 

на состояние здоровья, можно использовать для стоимостного выражения 

последствий для здоровья либо способом определения стоимости лечения, 

выявляя ценность снижения заболеваемости, либо, в случае смертельного 

исхода, определяя готовность платить за снижение преждевременной 

смертности. 

В идеальной ситуации оценка последствий для здоровья включает как 

собственные расходы на лечение, например, оплата лекарств, утраченный 

доход и расходы на профилактику болезни, так и менее ощутимые 

воздействия болезни на благосостояние, например боль, дискомфорт и 

ограничение в видах деятельности, не связанных с работой. 

Оценка воздействия загрязнения воздуха на состояние здоровья  будет 

основана на методике – определение функции нанесенного ущерба через 

реакцию на дозу (метод "доза-реакция"). 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЫЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ 

И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Среди большого разнообразия факторов окружающей среды, влияющих 

на организм человека, ведущее место занимают тяжелые металлы. По данным 

литературных источников, среди химических ксенобиотиков, тяжелые 

металлы рассматриваются как фактор, несущий серьезные экологические и 

биологические последствия [1-3]. 

Тяжелые металлы благодаря миграционной способности, склонности к 

биоаккумуляции, специфическому токсическому действию, попадая в 

продукты питания человека, ухудшают их санитарные качества, а при 

содержании выше допустимых концентраций, представляют опасность для 

здоровья человека [4]. 

Соединения тяжелых металлов, обладающих высокой токсичностью по 

отношению к живым организмам, не разрушаются в почве, воде, растениях и 

организме животных. Они могут длительное время сохраняться в объектах 

окружающей среды, мигрировать, накапливаться в организме человека, 

вызывая тяжелые, необратимые изменения в органах и тканях [5]. 

Многие тяжелые металлы и их соединения помимо токсического 

действия, оказывают канцерогенное и мутагенное действие, становясь 

причиной серьезных отдаленных последствий.  

Основная опасность тяжелых металлов для организма человека 

заключается не только в проявлении острого отравления, но и в постоянной 

кумуляции в органах и тканях на протяжении всей жизни. При этом в 

организме человека возникают патологические процессы различной степени 

тяжести, зависящие от количества соединений тяжелых металлов, 

поступивших в него. 

Эффективная детоксикация с введением в рацион питания продуктов, 

способных выводить токсические вещества из организма человека является 
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одной из актуальных проблем в экологически неблагоприятных регионах 

Республики Казахстан, в частности, на Востоке Казахстана. 

Полноценное питание людей в условиях загрязнения биосферы зависит 

не только от количества потребляемых продуктов, но и в значительной 

степени от их качества, характеризующемся безопасностью для здоровья 

потребителя. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследования явилась оценка 

функционального состояния экспериментальных животных при затравке 

промышленной пылью.  

В качестве экспериментальных животных для проведения исследований 

было отобрано 20 взрослых белых крыс. 

Методики исследования: измерение массы тела, изучение общего 

состояния животных, термометрия, развернутый анализ крови с 

лейкограммой по общепринятой методике, патоморфологические исследо- 

вания внутренних органов, проведенные в лаборатории «Ipгeтac» Восточно-

Казахстанского Государственного технического университета им. Д. 

Серикбаева на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICP-MS 

Agilent 7500 CX.   

 Доэкспериментальные обследования определили, что животные 

клинически здоровы, имели массу тела от 300 до 350 г. Животные 

содержались по 5 голов в 4 специальных клетках. Для кормления 

использовали зерно, хлеб, овощи, рыбный и куриный фарш. Питьевой режим 

- постоянный, поение из специальных поилок. Термометрия животных 

показала, что температура тела белых крыс находилась в пределах нормы и 

составляла от 37 до  38
о 
С. 

По принципу аналогов, белые крысы были разделены на 4 группы по 5 

голов. Первые 3 группы - опытные и  4-ая контрольная. У крыс забирали 

кровь для проведения гематологических исследований (исходный контроль).  

Животным всех опытных групп, ежедневно, в течение 10-ти суток давали 

с кормом осевшую  подножную промышленную пыль в дозе 1 г на голову в 

сутки или в пересчете на живую массу 0,3 г/кг. Исследование химического 

состава пыли показало, что в ней содержится Cu – 17,5 мг/л,  Pb – 94,0 мг/л,  

Zn – 129,1 мг/л. 

 Контрольной  группе крыс применяли обычное кормление (без 

добавления промышленной пыли). За животными всех групп осуществляли 

ежедневные клинические наблюдения. 

Предварительно была определена острая токсичность полученной 

промышленной пыли на белых мышах. Определение острой токсичности 

пыли проводили на 30-ти белых мышах,  весом 20+0,2 г., разделенных на 5 

групп по 6 мышей. С помощью зонда пыль (в виде водной взвеси) вводили 

непосредственно в желудок подопытным мышам  первой группы в дозе 0,025 

г (1,25 г/кг), второй группы - в дозе 0,05 г (2,5 г/кг), третьей группе - 0,1 г (5 

г/кг), четвертой группе - 0,2 г (10 г/кг), пятой - 0,4  (20 г/кг). 

За животными наблюдали в течение 10-ти дней. Павших мышей 

вскрывали по общепринятой методике. Расчеты параметров острой 
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токсичности проводили по методу Кербера, (Е.М. Гончарова с соавт., 2005) 

используя формулу: 

ЛД50=ЛД100 - ∑(z∙d)/m,  где:   

ЛД50  - доза препарата, которая вызывает 50% гибель животных; 

ЛД100- доза препарата, которая вызывает 100% гибель животных; 

z – среднее арифметическое число животных, у которых наблюдалась 

учитываемая реакция, под влиянием каждых двух смежных доз; 

d – интервал между каждыми двумя смежными дозами; 

m – число животных в каждой группе.  

После введения водной взвеси пыли у животных  первой группы через 2-

3 часа наблюдали угнетение, малоподвижность, ослабление аппетита.  

Однако эти признаки через 2-3 суток исчезали и животные вели обычный 

образ жизни. Во второй  группе, через 1-2 часа у животных регистрировали  

угнетение, снижение аппетита, одышку. На 2 день 1 мышь погибла. В третьей 

группе с аналогичными клиническими признаками на 2-3 дни погибли 5 

мышей. В пятой группе погибли все мыши на 1-2 день после введения водной 

взвеси промышленной пыли (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Токсичность промышленной пыли для белых мышей 
 

Наименования Показатели 

Количество препарата, 

вводимого в желудок (г) 
0,0125 0,025 0,05 0,1 0,2 

Доза г/кг массы тела 0,625 1,25 2,5 5 10 

Количество живых мышей 6 5 1 0 0 

Количество павших мышей 0 1 5 6 6 

d  0,625 1,25 2,5 5 

z  0,5 3 5,5 6 

z∙d  0,3125 3,75 13,75 30 

 

При патологоанатомическом вскрытии павших мышей установили 

катарально-геморрагический гастроэнтерит и отек легких. 

Расчеты параметров острой токсичности показали следующие 

результаты 

∑(z∙d) =0,3125+3,75+13,75=27,8125 

ЛД100- доза препарата, которая вызывает  гибель всей группы животных, 

составила 5 г/кг живой массы. 

Соответственно ЛД50=5 – 27,8125/6 = 5 – 3,635 = 1,365 г/кг или 1365 

мг/кг, что позволяет отнести использованную нами в опытах промышленную 

пыль согласно  ГОСТ 12.1.007-76 (установлен с 01.01. 1977),  к 3 классу 

опасности  (умеренно опасна).  

В дальнейшем, при проведении опытах на белых крысах установлено, 

что у животных опытных групп с 4 - 5 дня уменьшилась поедаемость корма, в 

который была добавлена промышленная пыль.   У  животных с 7-8 дня  

отмечали незначительное угнетение,  меньшую  подвижность. Температура 

тела на протяжении этого времени находилась в пределах физиологической 
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нормы (37-38
о
С). 

На 11 день опытов отобрали по 1 животному из каждой  группы (как 

опытных, так  и контрольной), у которых взяли кровь для проведения 

гематологических исследований. После  чего животные были убиты и 

проведен патологоанатомический осмотр внутренних органов, с отбором 

проб печени для лабораторных исследований. 

При осмотре внутренних органов у подопытных животных установили, 

что видимые патологические изменения наблюдаются у всех крыс в печени. 

Она  имела темно-бурый цвет, слегка увеличена и уплотнена, имела большую 

кровенаполненность. Кроме того, у 2 животных отмечали серозно-

катаральный гастрит. В остальных органах видимых изменений не 

наблюдали.  

Осмотр внутренних органов контрольной крысы показал отсутствие 

каких-либо видимых  патологоанатомических изменений внутренних 

органов. При гематологическом исследовании в крови у подопытных белых 

крыс происходило снижение гемоглобина на 10-11%,  возрастало количество 

эритроцитов на 12-15%.  Количество лейкоцитов  повышалось на 5-6% за счет  

умеренного  нейтрофильного лейкоцитоза  и  лимфоцитоза. В то время как 

число сегментоядерных нейтрофилов незначительно снижалось. 

Установленные изменения в составе крови свидетельствуют  о 

появлении в организме  скрытых воспалительных процессов и возможной   

аутоиммунной патологии.  

При исследовании содержания тяжелых металлов в крови подопытных 

животных установлено значительное повышение в ней меди, цинка и свинца 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в крови белых крыс при введении  

промышленной пыли в течение 10 дней 
Группа животных                                   Тяжелые металлы 

Cu (мкмоль/л) Zn  (мкмоль/л) Pb (мкмоль/л) 

1 6,29 2,64 0,603 

2 6,44 3,06 0,345 

3 7,21 7,52 0,724 

Контроль 0,715 0,51 Не обн. 

 

Изучение содержания в печени указанных химических элементов показало 

также повышенное содержание меди, цинка, кадмия и свинца (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в печени крыс при введении в 

рацион промышленной пыли в течение 10 дней 
№ пробы Химические элементы (мг/кг) 

Cu Zn Cd Pb 

1 72 81 2,6 49 

2 68 85 2,5 41 

3 74 91 2,3 43 

4 (контроль) 62 74 2,0 39 
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В ткани печени подопытных крыс содержание меди, цинка, кадмия и 

свинца было на 8-20 %, что свидетельствует о накоплении данных 

соединений в указанном органе.  

Таким образом, при затравке экспериментальных животных 

промышленной пылью наблюдались процессы торможения нервной системы, 

характеризующиеся угнетением, малоподвижностью и ослаблением аппетита 

с уменьшением поедаемости корма. Паталого-морфологические исследования 

установили развитие катарально-геморрагического гастроэнтерита и отека 

легких, гепатомегалию, повышение кровенаполненности печени. 

Установленные изменения в составе крови свидетельствуют  о появлении в 

организме животных  скрытых воспалительных процессов и возможной 

аутоиммунной патологии.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПИНАМБУРА 

В ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА 

 

В XXI веке антропогенная нагрузка на окружающую среду вследствие 

бурного развития промышленных производств, энергетики, транспорта и 

химизации сельского хозяйства привелак высокому росту опасности ее 

загрязнения ксенобиотиками различного происхождения. 

Результатом широкого использования искусственных химических 

веществ без должного контроля и учета их биологических эффектов стали 

следующие тяжелейшие и не всегда обратимые последствия: 

 накопление токсичных для человека веществ в почве, водном 
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бассейне, воздушном пространстве; 

 нарушение биологических взаимоотношений между обитателями 

почвы, воды и других объектов; 

 сокращение и гибель ценнейших дикорастущих продовольственных и 

лекарственных культур, водорослей и других природных пищевых и 

лекарственных субстратов; 

 сокращение численности и гибель редких и весьма полезных 

обитателей планеты: насекомых, рыб, птиц, животных; 

 изменение потенциального генофонда организма человека вследствие 

мутаций; 

 рост онкологических заболеваний и смертности от них среди населения; 

 снижение активности и сокращение продолжительности жизни человека. 

Данные проблемы стали актуальными еще в конце XX века, но особенно 

они обострились в начале XXI века в результате загрязнения окружающей 

среды новыми токсическими веществами, образованными в воздухе, почве, 

воде и чаще всего трудно идентифицируемыми соединениями с высокой 

мигрирующей способностью. 

В этом отношении топинамбур – растительная культура будущего для 

регионов с экологическим неблагополучием. Он практически не подвержен 

заболеваниям и, как сорняк, растет повсеместно. Для выращивания 

топинамбура не применяются ни гербициды для борьбы с сорняками, ни 

инсектициды против вредителей этой культуры, поскольку данное растение 

устойчиво ко многим вредителям, в том числе к колорадскому жуку и 

нематоде.  

Кроме того, большое значение имеет то, что растение топинамбура 

обладает высокой морозостойкостью, что немаловажно для Восточного 

региона Казахстана, где температура воздуха в зимний период времени 

достигает 45-50°С со знаком «минус». Весной всходы топинамбура 

выдерживают заморозки до минус 5°С, а осенью растения вегетируют до 8°С. 

Клубни выдерживают даже замораживание до -20°С, не теряя жизне- 

способности, а под снегом не погибают в морозы до -40°С. Благодаря мощной 

корневой системе топинамбур легко переносит временную засуху, но очень 

отзывчив на полив. 

Исследования последних лет выявили еще одно перспективное 

направление использования зеленой массы топинамбура. В последние годы, в 

связи с активной деятельностью в мире по снижению парникового эффекта 

из-за антропогенного выброса в атмосферу диоксида углерода, может 

использоваться еще одно свойство топинамбура. Один гектар топинамбура 

способен поглощать из воздуха за год 6 т углекислого газа, а 1 гектар леса - 3-

4 т. Если 1 га леса может обеспечить дыхание кислородом 30 человек, то 

топинамбур в 1,5-2 раза больше[1-4]. В связи с этим, а также учитывая 

устойчивость к кислотным дождям, целесообразно включение топинамбура в 

зеленые насаждения вокруг промышленных городов с сильной 

загазованностью воздуха.  



162 
 

Исследования показали, что один гектар топинамбура выделяет в 3 раза 

больше кислорода, чем сосновые посадки на такой же площади[1-4].В мире 

как эффективное средство улучшения экологической обстановки 

рекомендуются посадки молодых, так называемых "киотских лесов". 

Создание вокруг ТЭЦ и промышленных предприятий зеленых полос 

топинамбура может быть эффективным мероприятием по улавливанию CO2 и 

одновременным насыщением атмосферы кислородом. 

В процессе изучения установлено, что топинамбур может быть одним из 

активных фитомелиорантов с одновременным использованием его продукции 

(клубни и зеленая масса) для кормовых, пищевых и технических целей. При 

использовании топинамбура резко снижаются затраты на данную технологию 

с одновременным возвратом бросовых земель в сельхозпользование. Посадки 

топинамбура на сухих "пляжах" золоотвалов резко снижают ветровой перенос 

сухой золы, создают зеленые защитные барьеры, закрепляют дамбы от 

размыва и уменьшают дренаж сточных вод [5-9]. 

Диапазон экологического использования культуры топинамбура 

продолжает расти (использование осадков сточных вод, полив посадок 

промстоками, создание зеленых поясов вокруг промышленных центров и так 

далее), что приносит экономический и экологический эффекты.  

Топинамбур – действенный биологический защитник. Большой интерес 

представляют работы по определению содержания в топинамбуре различных 

токсичных веществ.Интересной особенностью клубней топинамбура является 

возможность получать экологически чистые продукты, что связано с его 

способностью не накапливать в клубнях нитраты и нитриты, даже при 

выращивании на загрязненных почвах [10 - 15].К тому же клубни данного 

растительного сырья обладают низким коэффициентом накопления тяжелых 

металлов и радионуклидов. Производство топинамбура - экологически 

абсолютно чистое. 

По данным литературных источников, при определении содержания 

нитратов в клубнях топинамбура ионометрическим методом обнаружен очень 

низкий их уровень по сравнению с другими сельскохозяйственными 

культурами: в осенний период — 73,6 мг/кг, в весенний период — 41,8 мг/кг, 

в то время как в картофеле этот показатель колеблется от 120 до 200 мг/кг, в 

других культурах (омаранте, редисе, пекинской капусте) — от 400 до 1300 

мг/кг [16]. 

Существуют растения, которые накапливают нитраты даже в тех 

случаях, когда окружающая среда не содержит их в значительных 

количествах (многие представители тыквенных, крестоцветных и др.). 

Однако установлено, что если растение содержит достаточное количество 

углеводов, как топинамбур, то благодаря их окислению нитраты 

восстанавливаются до аммиака, который используется растением для синтеза 

аминокислот. Высокий уровень углеводов и низкое содержание нитратов в 

топинамбуре позволяют определить егокак растение, не накапливающее 

нитраты[17]. 
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При проведении опыта по выявлению зависимости между содержанием 

тяжѐлых металлов в почве и клубнях топинамбура выявлено, что даже на 

участках с искусственно повышенным (в 10-15 раз) содержанием свинца, 

цинка, кобальта, никеля в них практически не увеличивается содержание этих 

элементов [16]. 

Аналогичные результаты получены при изучении коэффициента 

накопления топинамбуром радиоактивных элементов. При искусственном 

заражении опытных делянок радиоактивными элементами и повышении 

фонового содержания в почве стронция-90 в 10 раз и цезия-137 в 20 раз в 

клубнях топинамбура, выращенного на этих участках, их содержание 

увеличивалось соответственно только в 0,1 и 0,3 раза [16]. 

Таким образом, топинамбур – высокопластичная культура, способная 

выдерживать экстремальные климатические условия, адаптироваться к 

различным почвенным субстратам и давать при этом достаточно высокий 

урожай биомассы. Одно из перспективных направлений использования 

топинамбура – это рекультивация с его помощью антропогенно нарушенных 

территорий: свалок, золо- и шламоотстойников, угольных и горнорудных 

карьеров. 

Кроме того, топинамбур обладает очень низким коэффициентом 

накопления токсичных веществ (таких, как нитраты, тяжелые металлы, 

радионуклиды), не оказывает местного и общего токсического и 

аллергизирующего действия, что позволяет рекомендовать эту культуру для 

широкого использования в питании как здоровых, так и больных людей, в том 

числе и детей. 
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КАЗАХСТАНСКО-ИРАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Одним из важнейших вопросов, стоящих на повестке дня международного 

сообщества является современная позиция Исламского Государства Иран. Это 

мощное независимое государство, находящееся в одном из самых неспокойных 

районов планеты. Сегодня Иран является одним из ключевых партнеров 

Республики Казахстан. Сотрудничество между двумя странами проявляется не 

только в вопросах, связанных с бассейном Каспия, но и в торгово-

экономической и энергетической сферах, что и будет показано в данной работе. 

Иран – стратегически важное государство в регионе, обладающее третьими 

в мире по своему размеру запасами нефти и газа, развивающее точное 

машиностроение, атомную промышленность, автомобильное машиностроение, 

нано технологии, медицину и другие отрасли хозяйства. Иран является одним 

из ключевых партнеров Китая, России, Германии, Франции, Италии, Турции и 

Японии. В последнее время  отношения Казахстана и Ирана развиваются 

особенно активно. Однако экономическое положение Ирана значительно 

усложнено экономическими санкциями, наложенными на него мировым 

сообществом вследствие «исламской революции», произошедшей в стране. 

История изоляция Ирана начинается в 1979 году с момента введения первых 

санкций Соединенными Штатами. Лишь в 1995 году были введены первые 

послабления указом президента Клинтона. Объем санкций то увеличивался, то 

ослабевал, но рост экономики Ирана не прекращался. Иранская экономика 

развивается преимущественно за счет  промышленного сектора.  

Сегодня один из путей решения санкционной проблемы лежит в так 

называемой «ядерной проблеме». 24-го сентября 2014 года президент Ирана 

Хасан Роухани выступил на 69-ом заседании Генеральной Ассамблеи ООН с 

заявлением о том, что подписание соглашения по иранской ядерной программе 

будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества ИРИ с 

другими государствами. Это сотрудничество руководитель Иранского 

государства планирует направить в сторону дальнейшей стабилизации 

ситуации на Ближнем Востоке, борьбе с международным терроризмом, 



166 
 

развитию торгово-экономических сношений и укрепления имиджа Ирана как 

миролюбивого государства. Однако, приход президента Х. Роухани к власти 

изменил не только внешнеполитический вектор развития ИРИ, но и многие 

аспекты внутренней жизни страны. В рамках общего улучшения условий жизни 

населения руководитель страны призвал соответствующие ведомства улучшить 

условия и возможности граждан пользоваться сетью Интернет и социальными 

сетями.  Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последние полтора 

года концепция развития Ирана сменилась принципиально новым аналогом. 

Сегодня Исламское Государство Иран – важный международный игрок, 

способный решить ряд проблемных вопросов, остро стоящих на Ближнем 

Востоке и в Каспийском регионе.  

Говоря о приоритетах развития ИРИ, следует упомянуть, что  в первом 

эшелоне идут задачи развития технологического прогресса и его 

самодостаточности. Для этой страны жизненно необходимым является факт 

обладания собственными передовыми технологиями. Не менее важным для 

руководства страны является минимизация рисков вооруженных столкновений 

вдоль иранской границы и дальнейшее укрепление Ирана как мощной 

региональной державы [1].  

Таким образом, мощный индустриально развитый сосед по Каспию, чья 

экономика во многом завязана на промышленном секторе, так же как и 

казахстанская, априори является привлекательным направлением внешней 

политики РК. Опыт каждой из двух стран способен послужить плодотворному 

сотрудничеству, которое в последнее время получило новый импульс. Развитие 

в двух республиках промышленного сектора экономики, установление 

политико-экономических связей, поиск компромиссов в спорных вопросах, 

расширение межнациональных и культурных контактов способны вывести 

казахстанско-иранское сотрудничество на принципиально новый уровень.  

На современном этапе развития Ирана немаловажную роль играют его 

взаимоотношения с Российской Федерацией. Ведь Казахстан и Россия являются 

ближайшими друзьями и союзниками и трѐхстороннее развитие отношений 

пойдет на пользу каждой из этих стран по отдельности. Тем не менее, для 

начала стоит проанализировать точки сближения РФ и ИРИ. Эти две страны 

сегодня однозначно нужны друг другу по нескольким причинам: 

Во-первых, опыт, приобретенный Ираном, в условиях наложения на него 

мировым сообществом экономических санкций может оказаться 

принципиально полезным и для Кремля, поскольку сегодня Россия так же 

подвергнута международным ограничениям. 

Во-вторых, с экономической точки зрения оба государства обладают тем 

набором ресурсов, который может способствовать развитию их отношений. 

Россия потенциально крупный и важный импортер разного рода иранских 

товаров (в первую очередь продукции сельского хозяйства), что становится 

вновь актуальным, если принять во внимание ответные санкции, введенные 

Россией на европейскую продукцию.  
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В-третьих, это сотрудничество в экономической сфере. Совместное 

развитие промышленности и торговли, упрощение условий для ведения 

бизнеса, сотрудничество в банковской сфере. Многие иранские издания, такие 

как Donya-e Eqtesad(15.09) и Ettelaat(15.09) пишут о проведенной в сентябре 

встрече между более чем 700 представителями бизнеса и промышленности 

двух стран, на которой были обсуждены возможности совместного развития 

этих сфер. Такое сотрудничество может привести, по их расчетам, к торговому 

обороту в размере 15 млрд. долларов. [2] 

В рамках обеспечения этого сотрудничества Иран и России готовы даже 

отказаться от использования американского доллара в пользу собственных 

валют. Об этом было заявлено президентом совместной ирано-российской 

торговой палаты АсадоллойАсгаромОлади. Он подчеркнул так же, что 

сближение этих двух государств обусловлено санкциями Европейского Союза и 

Соединенных Штатов, а отказ от иностранных валют является вполне 

логичным шагом для интенсификации экономического сотрудничества. 

На основе представленных фактов можно сделать вывод, что под действием 

санкций в условиях глобальной экономики две страны готовы идти на 

сближение и развитие торгово-экономических связей друг с другом. Иран и 

Россия сегодня являются стратегически важными партнерами друг для друга, 

взаимодействие которых в современных реалиях способствует дальнейшему 

формированию многополярности в мире.  

Тем не менее, сотрудничество Ирана и России не может существовать лишь 

в двустороннем формате. Географическое местоположение и политические 

реалии заставляют оба этих государства сотрудничать и с другими 

государствами Каспийского бассейна. Это относится и к Казахстану, ведь наша 

страна, к тому же, является одним из ключевых союзников Российской 

Федерации. Поэтому сближение двух вышеназванных государств неизбежно 

ведет и к развитию казахстанско-иранского сотрудничества.  

Однако, нельзя говорить о казахстанско-иранском партнерстве, не затронув 

вопрос, являющийся «камнем преткновения» внешней политики этих 

государств – проблемы Каспийского моря.  

29 сентября 2014 года в Астрахани прошел IV Каспийский саммит. В 

мероприятии принимали участие главы всех прикаспийских государств, в том 

числе президенты Казахстана, Ирана и России. По итогам саммита были 

приняты совместные документы о сотрудничестве в общем пользовании 

ресурсами Каспия, вопросы о судоходстве и рыболовстве.  

Стоит принять во внимание тот факт, что во многом Иран идет на 

компромиссы в вопросах, связанных с Каспием потому, что Каспийское море и 

его ресурсы не занимают ведущих позиций в экономике Ирана. Тем не менее, 

ИРИ ускорила геологоразведку дна водоема и реализацию различных 

энергетических проектов с приграничными государствами. Компромисс в 

отношении бассейна Каспия является к тому же важным фактором собственной 

безопасности Ирана, поэтому его руководство стремится к диалогу с 

прикаспийскими странами и участию в реализации межгосударственных 
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проектов на море и на суше. Стоит добавить, что участие иранского 

руководства в этих вопросах способствует расширению внешнеполитического 

влияния Ирана на международные процессы на Южном Кавказе и в 

Центральной Азии. ИРИ расширяет свое влияние в регионе невоенными 

методами, что становится ясно на основе перечисленных выше факторов.  

С другой точки зрения, вероятный военный конфликт ИРИ с любой из 

прикаспийских стран способен еще туже затянуть вокруг Ирана кольцо 

внешней изоляции. Такой конфликт способен нанести тяжелый урон 

функционированию экономической системы страны. К тому же рост 

межэтнических и религиозных проблем может нанести тяжкий ущерб стране. 

Поэтому можно говорить о том, что Иран заинтересован в мирном решении 

своих внешнеполитических вопросов, касающихся бассейна Каспия. 

Однако было бы неверно утверждать, что казахстанско-иранское 

сотрудничество зиждется только на вопросах, связанных с Каспийским морем.  

За более чем двадцать лет существования независимого Казахстана президенты 

обеих республик неоднократно раз совершали двусторонние рабочие визиты, в 

качестве примеров такого сотрудничества можно назвать поддержку Ираном 

вступления РК в Организацию Экономического Сотрудничества. Казахстан же 

инициировал вовлечение Ирана в ряды участников совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Иран был принят в 

качестве наблюдателя в ШОС. Руководства двух стран сегодня имеют схожие 

точки зрения на решение актуальных проблем, таких как безопасность в 

регионе или в мире, отказ от использования вооруженных сил в региональных 

конфликтах и т.д.  

Возвращаясь к перспективам развития межгосударственных связей сегодня 

необходимо сказать о прошедших в ходе 2014 года встречах с участием 

делегаций из Казахстана и Ирана, на которых были обсуждены различные 

вопросы, в первую очередь, связанные с торгово-экономической сферой. В 

сентябре 2014 года президенты двух стран на встрече в Астане обсудили 

вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Для решения этих задач 

правительствами двух государств уже создаются специальные совместные 

комиссии. Проведенный в том же месяце совместный бизнес-форум в 

очередной раз подтвердил намерения двух стран строить крепкие партнерские 

отношения и углублять связи.  

Одним из факторов, толкающих нашу республику на развитие 

сотрудничества с Ираном, как нельзя лучше озвучил министр иностранных дел 

РК Ерлан Идрисов: "Поскольку мы самое крупное государство, не имеющее 

выхода к морю, нам нужны естественные пространства для того, чтобы 

обеспечить нам пространство для жизни. И мы эти пространства будем 

продолжать обеспечивать по всем азимутам" [4]. 

Таким образом, тезис о том, что Иран является одним из ключевых 

партнеров нашей республики в условиях современности, был подтвержден в 

процессе написания данной работы. Шаги, предпринятые руководством 

Республики Казахстан и Исламской Республики Иран, а так же ближайшим 
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союзником нашей страны Россией, организация совместных органов развития 

сотрудничества в области экономики, торговли и промышленности, 

проведениеIVКаспийского саммита, бизнес-форум в Астане и новое видение 

внешней политики Ирана его руководством – убеждают нас в том, что это 

государство стремится к расширению своих международных контактов, 

немаловажное место среди которых занимает Казахстан. 

Развитие связей двух государств приведет к увеличению роли Республики 

Казахстан в принятии решений регионального масштаба, повысит 

благосостояние стран, уровень развития экономик и окажет влияние на 

дальнейшее формирование многополярности в мире. 
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 ХІХ  ҒАСЫР  ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШІНІҢ КЕЙБІР МОРФОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ («Тҽварих-и мусиқиун» ескерткіші негізінде) 

 

Тҥркі жазба ескерткіштері мен қазіргі тҥркі тілдері арасындағы жалғастық 

генеологиялық, типологиялық, ареалдық, функционалдық аспекттерде, 

жекелеген тілдердің, тілдік топтардың материалдары негізінде XІX ғ. бастап 

зерттеліп келеді. Тҥпнҧсқада сақталып бҥгінгі кҥнге жеткен тарихи жазба 

мҧраларымыз сирек те болса кездеседі. Солардың ішінде ХІХ ғасыр мҧрасы 

«Тҽварих-и мусиқиун» жазба ескерткіші болып есептеледі.  «Тҽварих-и 

мусиқиун» жазба ескерткіші ХІХ ғасырда (1855-1856 жж.) Хотан қаласында 

ҿткен Молла Исмҽтулла бинни молла Неъмҽтулла Мҿжизи тарапынан  

жазылған.  Исмҽтулла Мҿжизидің ескерткіші ҽл-Фарабиден (X ғ.) XVІ ғасырға 

дейін ҿмір сҥрген он жеті музыка пірлері жҽне олар жазған мҧқамдар жайында 
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аса бағалы мҽліметтерді қамтыған, ескі ҧйғыр тілінде жазылған тарихи-мҽдени 

жҽне ҽдеби-публицистикалық ескерткіш болып табылады. «Тҽварих-и 

мусиқиунда» ҧйғыр музыка ҿнерінің негізі саналатын мҧқамдар мен ҧйғыр 

халқының кейбір ҧлттық музыка аспаптарының шығу тегі туралы баяндалады.  

Проза жанырында жазылған шығармалар мҽтіні поэзия жанрында жазылған 

шығармалар мҽтінінен тіл ерекшеліктері бойынша ерекшеленеді. Сондықтан 

«Тҽварих-и мусиқиун» ескерткіші ХІХ ғасыр ҧйғыр тілінің проза жанырында 

жазылған шығарма ретінде тіл білімінде жан-жақты зерттеуді талап етеді. 

Ескерткіштің нақты морфологиялық ерекшеліктерін зерттеу ескі тҥркі тілдері 

мен жаңа тҥркі тілдерінің тарихи байланысын анықтауда, сондай-ақ қазіргі 

ҧйғыр ҽдеби тілінің қалыптасу, даму барысын айқындауда маңызы зор.  

«Тҽварих-и мусиқиун» (XІX ғ.) ескерткіші тілін орта жҽне қазіргі ҧйғыр 

тілімен салыстыра отырып, ескі ҧйғыр жазба ҽдеби тілі мен қазіргі ҧйғыр ҽдеби 

тілі арасындағы сабақтастық ескерткіштің мҽтініндегі морфологиялық 

ерекшеліктері негізінде анықталады. Тҿменде «Тҽварих-и мусиқиун» 

ескерткіші тіліндегі есім сҿздер: зат есім жҽне оның кҿптік, тҽуелдік, септік 

категориялары, сын есім, шырай категориясы, сан есім мен оның  тҥрлері, 

есімдік пен оның тҥрлері қарастырылады.  

«Тҽварих-и мусиқиунда» зат есімдердің кҿптік категориясы морфологиялық 

синтаксистік, лексикалық сияқты ҥш тҥрлі тҽсілмен жасалады жҽне кейбір 

сҿздер кҿптік мағынада қолданылады. «Тҽварих-и мусиқиун» ескерткішінің тілі 

зат есімнің кҿптелу категориясы жағынан қазіргі ҧйғыр тілінен тҿмендегідей 

ерекшеленеді. Зат есімнің кҿптік жалғаулары -лар, -ләр жалғанған тҧлғалары 

тҽуелдік тҧлғасын алғанда жеке тҧлғаның сыпайы тҥрі ретінде қолданылады. 

Мысалы: Мҽликҽ, Аманнисахеним сҧлтан Абдурешитхан падишаһниң 

зәвжалари  ирди. 

«Тҽварих-и мусиқиунда» кездесетін араб-парсы тілдерінен енген кейбір зат 

есімдер сол тілдерден ҿзінің негізгі кҿптік мағынасында қолданылады. 

Мысалы: ақабир, тәварих, әшъар, күтүб, әсрар т.б. Ескерткіште кейде арабша 

немесе парсыша кҿптік тҧлғалардың ҥстіне қазіргі ҧйғыр тіліне тҽн кҿптік    

жалғаулары (-лар//ләр) ҥстемеленіп жалғанғаны кҿрініс береді. Мысалы: Хас 

алим мусиқи устазлиридин... ҽмир Низамиддин Ҽлишир Нҽвайи муршидимниң 

бу фҽн һҽкқидҽ путкан күтүб-рәсайилларидин бҽһриманд болдум т.б. 

«Тҽварих-и мусиқиун» ескерткішінде қазіргі ҧйғыр тілінде 

қолданылмайтын, ал ескі ҧйғыр тілінде ҿнімді жҧмсалған парсы тілінен (-ҽнгиз: 

ишрәтәнгиз, -гуй: хушгуй, -пҽзир: дилпәзир, -сҿз: дилсөз, -вар: булбулвар) енген 

жҧрнақтар кездеседі. Бҧл жҧрнақтар парсы тілінде ҿз алдына айрықша мағына 

білдіретін алломорфтар болып табылады. 

«Тҽварих-и мусиқиунда» тҽуелдік жалғаулары жекеше жҽне кҿптік тҧлғада 

кездеседі. Тҽуелдік жалғауларында палаталь-веляр гармония, еріндік 

ҥндестігінің ҽсері анық сезіліп тҧрады. Жекеше жҽне кҿптік тҧлғалар сҿз 

тҥбірінің сипатына немесе дауысты, дауыссыз дыбыстармен аяқталуына 

қатысты болып келеді: 

І жақ (жекеше тҥрі) -м, - им, -үм, - ум; (кҿпше тҥрі) -миз, - имиз. 
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ІІ жақ (жекеше тҥрі)  -иң, - уң; (сыпайы тҥрі) -иңиз; (кҿпше тҥрі) кездеспейді. 

ІІІ жақ (жекеше тҥрі) -и, - си; (кҿпше тҥрі) -и, -лари, - ләри 

 «Тҽварих-и мусиқиун» тіліндегі септік категориялары басқа дҽуірлерге тҽн 

жазба ескерткіштерден жҽне қазіргі ҧйғыр тіліндегі септік категорияларынан 

мағыналары, грамматикалық қызметі бойынша кҿп ерекшеленбейді. 

Ескерткіш тілінде септік жалғаулары дыбыстар ҥндестігіне бағынып та, 

бағынбай да қолданылғаны байқалады. «Тҽварих-и мусиқиунда» ерін 

ҥндестігіне, қатаң жҽне ҧяң дауыссыз дыбыстардың байланысына кҿңіл 

бҿлінбейді. 

Шағатай тіліне қатысты ғылыми енбектерде септіктер жҿнінде тҥрлі 

пікірлер айтылды. Тҥркітанушы А.М. Щербак кҿне ҿзбек тілінде жеті септік 

бар десе [1, 100-110 бб.], Хҽмит Тҿмҥр мен Абдуруп Полаттар ескі ҧйғыр 

тілінде 11 септік бар екенін айтады [2, 25-31 бб.]. Тюрколог Я.Екманн шағатай 

тілінде тоғыз септік бар деп есептейді [3]. «Тҽварих-и мусиқиун» тілінде зат 

есімдердің 10 септігі бар. 

Атау септік. Басқа септік формаларын жасау ҥшін негіз қызметін атқарады. 

«Тҽварих-и мусиқиундағы» атау септік қазіргі ҧйғыр тіліндегімен бірдей болып 

келеді. Мысалы: Сурнайни... Әрдишир атлиғ бир киши кҽшф қилди. 

Ілік септік. Ескерткіште қазіргі ҧйғыр тіліндегі ілік септігінің -ниң жалғауы 

қолданылады. Ілік септік жалғауының мән, сән сияқты жіктеу есімдіктерге 

жалғанғанда қосымша қҧрамындағы [н] дыбысы тҥсіп қалады. Мысалы: 

Нҽфиси мениң тҽхҽллусум. Ҽбятлар сениң һҽмидиңда ҽшъарлар һҽбибиң 

нҽъитида язғаймҽн. Ілік септігінің Орхон жазба ескерткіштері тілінде жҽне ескі 

ҧйғыр тілінде кҿп қолданылған -ың, - иң тҧлғасы «Тҽварих-и мусиқиунда» 

кездеспейді. 

Табыс септік. «Тҽварих-и мусиқиун» тілінде табыс септігінің -ни жалғауы 

жиі қолданылады. Мысалы: Бу ғәзәлни қҽйҽрдин ҿргҥнҥп ирдиңиз. Ескерткіште 

кейде табыс септік ІІІ жақ тҽуелдік жалғауынан кейін -н қосымшасын 

қабылдайды. Табыс септігінің бҧл формасы  -ни қосымшасы сияқты поэзия 

тіліне де, проза тіліне де тҽн болып келеді. Мысалы: ... бағрим қара қанин сия 

қилип ҽзгаймҽн... . «Тҽварих-и мусиқиун» тілінде орта ғасыр ескерткіштер 

тілінде ҿнімді жҧмсалған табыс септігінің -и қосымшасы мҥлдем кездеспейді. 

Ескі ҧйғыр тіліндегі ескерткіштерге тҽн ілік пен табыс септігіне ортақ -ни 

жалғауы «Тҽварих-и мусиқиун» тілінде функционалдық жҽне грамматикалық 

сараланғандығы байқалады, яғни ілік септік ҥшін  -ниң, табыс септік ҥшін  -ни 

жалғауы қолданылады. Табыс септікте тҽуелдіктің ІІІ жағынан кейін  -н 

қосымшасы жалғанады. 

Барыс септік. Ескерткіш тілінде барыс септік -ға, -гә, -ғә, -қа, -кә, -қә 

жалғаулары арқылы беріледі. Барыс септігінің жалғауы «Тҽварих-и 

мусиқиунда» сҿздің жуан жҽне жіңішкелігі ескерілместен, буынды талғап та, 

талғамай да жалғанады. Мҽселен: -ға варианты дауысты немесе ҧяң дауыссыз 

дыбысқа аяқталған жуан сҿздерге жалғанады (Мысалы, йолға, абадиға, 

дунияға), -қа варианты қатаң дауыссызбен аяқталған жуан сҿздерге жалғанады 

(Мысалы, яшқа) яғни негізінен фонетикалық заңдылықтарды сақтайды. 
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Ескерткіште барыс септігінің -ға, -гә, -қа, -кә жалғауларының орнына ескі 

ҧйғыр тілінде кең қолданылған -ғә жалғауы ғана қолданылады. Мҽселен, қатаң 

дауыссызбен аяқталған бірқатар сҿздерге -ғә варианты жалғанады. Мысалы: 

сандуқғә, Таримғә, шеиримғә т.б.. Кейбір сҿздерде -қа вариантының орнына -қә 

варианты қолданылады. Мысалы: достлуққә, иқапқә, яшқә. Қатаң дауыссыз 

дыбыспен аяқталған сҿздерге ҧяң дауыссыз дыбыспен басталған жалғаулар 

жалғанғаны да орын алады. Мысалы: фәзиләтғә, бекғә, хотәнликгә т.б. Барыс 

септігінің мҧндай қолданысы Орхон-Енисей ескерткіштеріне де тҽн. Енисей 

мҽтіндері жҽне ежелгі ҧйғыр тілі ескерткіштерінде - «Қутадғу билик» жҽне 

«Дивану луғҽт-ат тҥркте» жуан тҥбірлі сҿздерге барыс септігінің -қа варианты 

жалғануы да, -ға вариантының жалғануы да кездеседі. Орхон ескерткіштерінің 

мҽтіндерінде осындай сҿздерге тек -қа варианты жалғанғаны мҽлім [4, 12-13 

бб.; 5, 149-150 бб.]. 

Орхон-Енисей, ежелгі ҧйғыр тілі ескерткіштерінде «Қутадғу билик», 

«Дивану лугҽт-ит тҥрк», «Һибҽт-ул һҽқайиқ», «Гҥлистан», «Кисекбаш китабы» 

[6, 108 б.] жҽне ескі ҧйғыр тілінде кең қолданылған барыс септігінің -а, -ә 

қосымшалары «Тҽварих-и мусиқиунда» кездеспейді. «Тҽварих-и мусиқиун» 

тілінде -ға, -қа, - гә, -кә барыс септік жалғауы мән, сән, у жіктеу есімдіктерінен 

кейін келсе, маңа, саңа, аңа тҧлғасы пайда болады, сҿз фонетикалық ҿзгеріске – 

диссимиляцияға ҧшырайды. Мысалы: Сҽнсҽн мәңа фҽрядирҽс. 

Шығыс септік. «Тҽварих-и мусиқиунда» шығыс септігінің тек ҧяң [д] 

дауыссыз дыбысымен басталған -дин варианты ғана қолданылады. Қатаң 

дауыссыз дыбыспен басталатын -тин варианты қолданылмайды. Сондықтан 

қатаң дауыссыз дыбыстармен аяқталған сҿздерге де -дин жалғанады. Негізінен 

ескерткіш тілінде шығыс септігі қосымшаларын қолдануда дыбыс ҥндестігі 

сақталмаған деуге болады. Мысалы: Ирақдин, гунәһдин, тилсизлиқдин т.б. 

«Тҽварих-и мусиқиунда» ескі ҧйғыр тілінде кең қолданылған шығыс септік 

жалғауы ІІІ жақ тҽуелдік тҧлғасындағы сҿздерден кейін жалғанатын -ндин 

жалғауы мҥлдем кездеспейді. 

Жатыс септік. Ескерткіште жатыс септік сҿз тҥбірінің жуан-жіңішке 

қасиетіне қарай -да, -дә, -тә жалғауларымен беріледі. Мысалы: баргаһида, 

динидә, шәриәттә т.б. Дегенмен жатыс септікке қатысты ескерткіштің ҿзіне тҽн 

ерекшеліктері де жоқ емес. Жатыс септік жалғауларында, жалпы алғанда, 

дыбыс ҥндестігі сақталғанымен, септіктің қолданылуында дыбыс 

ассимилияциясына тҽн фонетикалық талаптарға сай келмейтін тҧстар да орын 

алады. Мҽселен, «Тҽварих-и мусиқиунда» қатаң дауыссыз дыбыспен аяқталған 

сҿздерге ҧяң -да, -дә варианты жалғанады. Мысалы: алимлиқда, туғутда, 

балағәтдә т.б. «Тҽварих-и мусиқиунда» қатаң дауыссыз дыбыспен аяқталған 

сҿздерге жатыс септіктің қатаң дауыссыз дыбыстағы -тә варианты [т] 

дыбысымен аяқталған һәйрәттә жҽне шәриәттә деген сҿздерге ғана 

жалғанады. Кейде бір тҥбір ҥшін бҧл септіктің жуан варианты да (-да), жіңішке 

варианты да (-дә) қолданылған: ишқида//ишқидә, чәмәндә//чәмәнида, 

китабида//китаплардә т. б. 

Орын-белгі септігі.  «Тҽварих-и мусиқиунда» орын-белгі септігі ескі ҧйғыр 
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тіліндегі -дағы, -дақы, -дәки тҧлғасында ҿрнектелмей, қазіргі ҧйғыр 

тіліндегідей -дики жалғауы арқылы беріледі. Бҧл тҧлға сҿйлемде анықтауыш 

қызметін атқарып, анықталушы сҿздің орын жағынан белгісін білдіреді. 

Мысалы: һҽр кичҽ кирип истиқамҽт қилған Ниъмәти Абаддики луһҽдларигҽ 

тарихниң сҽккиз йҥз тоқсан тоққузида дҽфн қилиндилар. 

Ҧқсату септігі. Бҧл септіктегі зат есімдер сҿйлемде -дәк, -тәк аффикстері 

арқылы беріледі. Бҧл жалғау теңеу жасауда жиі қолданылады. Мысалы: 

Алимлиқда һҽзрҽти Ҽбу Нҽсир Фарабидек, һҽкимлиқда һҽзрҽти Ибни Синадек, 

шаирлиқта һҽзрҽти Нәвайидек, муғҽннилиқда тҽхи Қидирихандек ирдилар.  

Шектеу септігі. Ескі ҧйғыр тілінде шектеу септігі -ғәчә, -қәчә, -гәчә, -кәчә 

аффикстері арқылы берілсе, «Тҽварих-и мусиқиунда» -ғәчә варианты жҽне 

қазіргі ҧйғыр тіліндегі -ғичә варианты қолданылады. Мысалы: Бу ҽзизни 

падишадин гудағәчә, ҽвлиядин тәрсағәчә дост тутмайдурған киши йоқ ирди. 

Ҿзһал муқамики, ҽлһал барчҽ муғҽнниларғҽ мҽълумдур, биринжи, иккинжи, 

ҥчҥнжи мәрғоләлариғичә кҽшф қилған ирдилар. 

Көмектес септігі. Тҥркі тілдер дамуының кейінгі дҽуірлерінде, ҽсіресе XV 

ғасырдан бастап кҿмектес септігі грамматикалық қасиетін жоғалтып, септік 

категориясы ретінде қолданыстан шыққан [7, 61 б.]. Сондықтан -н, -ын, -ун, -үн 

жалғауларымен берілген кҿмектес септік тҧлғасы «Тҽварих-и мусиқиун» тілінде 

байқалмайды. Ежелгі ҧйғыр тілі дҽуірінде жиі қолданылған бҧл жалғау 

«Тҽварих-и мусиқиун» жазылған дҽуірге келгенде аналитикалық формаларға 

ауысқан. Ескерткіште бҧл септік «билҽн» септеулігінің кҿмегімен жасалады. 

Мысалы: ... Пҽһливан Муһҽммҽд Кҿштингир билан һҽмсҿһбҽттҽ болдум.  

Ескерткіште сын есімдер қазіргі ҧйғыр тіліндегі сын есімдерге ҧқсас. 

«Тҽварих-и мусиқиун» тілінде сын есімнің жай, салыстырмалы жҽне 

кҥшейтпелі шырайлары кездеседі. Сын есімдер негізінен морфологиялық жҽне 

синтаксистік тҽсілмен жасалады. Мысалы, қуввәтлик, түрлүк, алиҗәнап, 

алван-алван т.б.  

«Тҽварих-и мусиқиун» тілінде негізінен сан есімдерінің тҿмендегі тҥрлері 

кездеседі: есептік сан есім, реттік сан есім, болжалдық сан есім, бҿлшектік сан 

есім. Ескерткіште кездесетін реттік сан есімдер есептік сан есімдерге -инҗи, -

инчи, -нҗи жҧрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы: ... биринҗи, 

иккинҗи, үчүнҗи т. б. Ескі ҧйғыр тілінде кең қолданылған -ләнчи жҧрнағы 

«Тҽварих-и мусиқиунда» кездеспейді. Болжалдық сан есімдер қазіргі тіліміздегі 

болжау мҽнді сан есімдерден ерекшеленбейді. Мысалы: Икки йүзчә киши 

мусиқи фҽнидҽ кҽмалат, мҽһарат кҿрсҽттилар. Йәттә-сәккиз мҽррҽ ҿзини 

тҽнбҥрғҽ атқандин кейин бҧлбҧл йҽргҽ тҥшҥп ҿлҥп кҽтти. Ескерткіште 

бҿлшектік сан есімдер қолданылған. Мысалы: Аниң ҥчҥн миңдин бирини 

илғап... шуларниң ҽһвалидин шиммҽъи изһар қилинди.  

 «Тҽварих-и мусиқиундағы» есімдіктер қазіргі ҧйғыр тіліндегі 

есімдіктерден ерекшеленбейді. Ескерткіште есімдіктерде ескі ҧйғыр тіліне тҽн 

ерекшеліктер аз. Ескерткіште жіктеу есімдіктерінің жекеше (мән, сән, сиз, у, 

ул//ол), кҿпше (биз, улар) тҥрі кездесді. «Тҽварих-и мусиқиунда» улар есімдігі 

ІІІ жақ кҿпше тҥрде де, сонымен қатар ІІІ жақ жекешенің қҧрмет мағынасында 
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да қолданылады. Мысалы: Улар (Лутфи) һҽзрҽти Нҽвайини сҽн мениң устазим 

дер ирдилар вҽ мениң ҿмрҥм ичидҽ пҥтҥган он миң мисраъ шеиримдин сениң 

икки мисраъ шеириң артуқ дер ирдилар.  

«Тҽварих-и мусиқиунда» І жақ жекеше тҥрінің «сыпайылық ҥшін 

кішіреюді» білдіретін тҧлғасын фәқир, һәқир сҿздері береді. Мысалы: Жафи 

қулундурмҽн һәқир. Фәқир мҽзкҥр рисалҽни тҽмам қилип болуп, қуввҽтимниң 

баричҽ, вақитниң баричҽ Рисалҽъи муғҽнниун атлиғ китапни тҥркчҽ тилгҽ 

тҽржимҽ қилмақни нийҽт қилипдурмҽн.  

Сиз есімдігі ІІ жақ жекеше сыпайы тҥрде қолданылады. Ескі ҧйғыр тілінде 

кең таралған бҧл есімдіктің ІІ жақ кҿпше тҥрі «Тҽварих-и мусиқиунда» 

кездеспейді. «Тҽварих-и мусиқиунда» бу, ул/ол шу, ушбу/шубу сілтеу 

есімдіктерінен басқа қазіргі ҧйғыр тіліне тҽн андағ, мундағ, шундағ, шу 

есімдіктері сілтеу мҽнде жҧмсалады. «Тҽварих-и мусиқиунда» ким, нә, нимә, 

қайәрдин, қандақ, нәчә қатарлы сҧрау есімдіктері, барчә, һәммә, жалпылау 

есімдіктері, өз ҿздік есімдігі кездеседі.  Ескеркіште ежелгі ҧйғыр тіліне тҽн 

ҿздіктің кәнду варианты жҽне ескі ҧйғыр тіліне тҽн парсы тілінен енген худ 

тҧлғасы  кездеспейді. Сондай-ақ ескерткіште һәр сҿзі жеке тҧрып, немесе һәр 

сҿзіне қанчә, ким, қәчан сурау есімдіктерінің тіркесуі арқылы жасалған 

жалпылау есімдіктері де орын алады. Мысалы: ... мусиқи фҽнниң устадлари һәр 

ҽсридҽ, һәр шҽһҽрдҽ йҥз бҽлки миң ҿтҥпдур. һәр ким билҽн муамилҽ қилсҽ, ол 

гуман қилур ирдики. ... һҽр кимлҽр һәр қанчә чарҽ-тҽдбир қилишти, файда 

болмиди. ... султан һҥсҽйин Бҽһадирханғиму һәр қәчан тҽйяр болған ашидин ҥч 

вҽқт йҽткҥзҥлур ирди.  

Ескерткіште ескі ҧйғыр тіліне тҽн (түн һәссәдә, қәдим, ләһзә, дағи, вәқтики, 

бәс, бүрчәк, әлһал, әмрузи, һонуз, дигәр, һили, һала, фәрда, фиъәлһал) ҥстеулер 

мен қазіргі ҧйғыр тіліне тҽн (бир күни, күндин-күнгә, кечә-күндүз, дәрһал, һазир, 

арасида, башқа, рәвишларичә, шаһанә, әрәбчә, көп, аз т. б.) ҥстеулер кездеседі. 

«Тҽварих-и мусиқиунда» ҥстеулер морфологиялық жолмен жасалған. Туынды 

ҥстеулер септік жалғаулары мен ҥстеу тудырушы жҧрнақтар арқылы жасалады. 

Септік жалғауларының кей сҿздерде «сіңісуі» [8, 160 б.] нҽтижесінде пайда 

болған морфологиялық-синтаксистік тҽсілмен жасалған ҥстеулер де кездеседі. 

Мысалы: башқа, башта, күндин-күнгә т.б.  

XІX ғасыр жазба ескерткіші «Тҽварих-и мусиқиун» ескерткішінің 

морфологиясын қазіргі ҧйғыр тілімен сабақтастықта қарастырудың нҽтижесінде 

мынадай қорытындыға келуге болады: 

– XІX ғасырдың екінші жартысынан бастап ескі ҧйғыр тілі қазіргі ҧйғыр 

ауызекі сҿйлеу тіліне бір адым жақындағандығын «Тҽварих-и мусиқиун» 

ескерткіші  морфологиялық жҥйесі кҿрсете алады.   

– «Тҽварих-и мусиқиун» ескерткіші тіліндегі кҿптік, тҽуелдік, септік 

категорияларының саралануына байланысты сапалық ҿзгерістер – ескі ҧйғыр 

жазба тілі мен қазіргі ҧйғыр ҽдеби тілі аралық, ҿтпелі кезеңнің ҿзіндік 

ерекшеліктерінің кҿрсеткіштері. 

– Ескі ҧйғыр жазба ҽдеби тіліне тҽн графо-фонетикалық дҽстҥрлер жҽне 

лексика-грамматикалық, морфологиялық кҿне (архаикалық) формалар 
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Мҿжизидің «Тҽварих-и мусиқиун» ескерткіші тілінде едҽуір орын алғанымен, 

жазушы шығармасы негізінен жалпыхалықтық тілге негізделеді. Бҧл ҿз кезінде 

ҧйғыр тілі XІX ғасырдың соңы жҽне XX ғасырдың бас кезеңінде ескі ҧйғыр 

жазба ҽдеби мҧралар тілінің дҽстҥрінен біртіндеп қол ҥзіп, қазіргі ҧйғыр 

ауызекі сҿйлеу тіліне жақындауға бет алғанын кҿрсетеді. 
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Ҿскемен қ, Қазақстан 

 

1991-1999 ЖЫЛДАРДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ 

ҼЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫ 

 

1991 жылы 16 желтоқсанда мемлекет тҽуелсiздiк жарияланған соң, қазақ 

ҧлты ҿзiнiң ортақ мҥддесi жолындағы бiрлiгiн нығайтты. Шет елде жҥрген 

отандастардың елге оралуына мҥмкiндiк туды. Аймақтың табиғи жағдайына 

жҽне кҽсіпорындардың шоғырлануына байланысты  Шығыс Қазақстан 

облысының территориясында тҧрғындар ҽртҥрлі тығыздықта қоныстанған. 

Бҧған негізінен аудандардың шаруашылық-экономикалық жағдайы ҽсер етті.  

Ҿнеркҽсіп жақсы дамыған, қалаларға жақын аудандарда халық тығыздығы 

жоғары, қалаларға жҽне теміржолдарға алыс, ҽлеуметтік-экономикалық 

жағдайы нашар аудандарда халық тығыздығы тҿмен болды. Халық тығыздығы 

1 шаршы шақырымға  5-10 адамнан жоғары: Ҿскемен, Семей, Лениногор, 

Шемонайха, Курчатов қалалық ҽкімшіліктері, Зырян, Глубокое, Бородулиха 

аудандарында қҧрайды. Ал керісінше халық тығыздығы 1 шаршы шақырымға 5 
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адамнан тҿмен  Ҧлан, Ҥржар, Кҥршім, Жарма, Бесқарағай, Зайсан, Тарбағатай 

аудандары.   1991 жылы облыстағы халықтың  жалпы саны 1 777,3 мың адамды 

қҧрады, соның ішінде 1047,8  адам  қала  жҽне  725,5 мың ауыл тҧрғындары. 

Ҿскемен қаласының халқы облыс халқының жалпы санының 21 пайызын 

қҧрайды. Осы жылы дҥниеге келген бала саны 32261 мың, ҿлім-жітім 16 492 

мың адамды, табиғи ҿсім 15 769 мың адамды қҧрады [1, 7б.].   1991 жылы 

ҽйелдер саны 919,0, ал ерлер саны 854,3 кҿрсетті. Халықтың жҧмыспен 

қамтылуын іріктемелі зерттеу деректері бойынша 15 жҽне одан  жоғары 

жастағы экономикалық тҧрғыдан белсенді  халық санынан тҧрады.  1991 

жылдың аяғында облыста жҧмыстың тҥрлі салаларында 400 мыңнан астам адам 

еңбек етті. 1991 жылы қызметке орналастыру органдарына 7312 адам ҿтініш 

беріп,  олардың 3315-і  халық шаруашылығы салалрына жҧмысқа 

орналастырылды. 1992 жылдың 1 қаңтарына қарсы 179 адамға, оның 142-і ҽйел 

адамға жҧмыссыздар статусы берілді [1, 8б.].  

      Тҽуелсіздіктің алғашқы жылдарында жҧмыссыздар саны  мейілінше 

артып, жҧмыс орындарынан қысқыртылғын адам саны ҿсіп  кетті. 90 

жылдардың басындағы жалпы экономикалық дағдарыс халық тҧрмысының 

кҥрт нашарлауына ҽсерiн тигiздi: 1990 жылдан 1994 жылға дейiн тҧтыну 

қабiлетiнiң тепе-теңдiгi бойынша жан басына шаққанда орта есеппен жалпы 

iшкi ҿнiм 20%-ға азайып кетті. Бҧл дағдарыстың алдын алу ҥшін жҧмыспен 

қамту басқармасы алдын алу шараларын жасады. Ол шараларға инфляция 

деңгейiн азайтуға жҽне ҿндiрiстiң қҧлдырауын шектеуге бағытталды. Қаржы 

секторы беретiн қарыздардың кҿлемiн шектеуге қосымша несиенiң ―бағасын 

ҧтымды ету‖ талабы, яғни жоғары пайыздық мҿлшерлеме белгiлеу 

қарастырылды. Бҧл шара жекеше жинақ ақшаның ҿсуiне септiгiн тигiзетiн, 

қарыз қорларына жҧмсалатын шығынның ҿсуi себептi банк секторының 

қарыздарына жалпы сҧранымды қысқартуға жҽрдемдесетiн барынша тиiмдi 

шаралардың бiрi ретiнде қарастырылды.  

     Облыс ішінде кҿші-қонның ең жоғарғы кҿрсеткіші 1991 жылы тіркелді 

жҽне кейінгі жылдары бҧл кҿрсеткіш біртіндеп тҿмендеді. Тҧрғындардың 

облыс ішіндегі кҿші-қон жиілігінің коэффиценті 1991жылы 18,7%, 1995 жылы 

17,6%, ал 1999 жылы 11% болды [2, 25б.]. 1991-1999 жылдар аралығында облыс 

ішіндегі кҿші-қон жиілігі 8,7%-ке кеміді. 1992 жылы халық саны  1777,3 мың 

адамды қҧрады [1, 15б.]. Бҧл былтырғы жылмен салыстырғанда 4 адамға 

артқан. Соның ішінде  1049,9 адам қала жҽне 727,4 адам ауыл тҧрғындары. 

Сатистикалық департаменттің мҽліметтеріне ссҽйкес осы жылы туылған адам 

саны 30 224 адам болса, ҿлім-жітім 16 832 адамға жетіп, халықтың табиғи ҿсімі 

13 392 қҧрады. 1992 жылы орташа айлық жалақы 4 388 тенге болған [3, 38б.]. 

1995 жылы облыс халқының саны 1 638,3 адам болды, соның ішінде жҧмыспен 

қамтылғандар саны 685,9 адам, ал жҧмыссыздар саны 84,4 адамға азайған. Осы 

жылы орташа айлық жалақы 4 809 теңгені қҧраған. Сондай-ақ жалпы ҿңірлік 

ҿнім жан басына шаққанда 65,8 т болады.  

       Республика бойынша 1995 жылы арнайы туу коэфиценті 64,6%  болса, 

облыста 53,3% қҧрады. 1995-1997 жылдары халықтың ҽлеуметтік- 
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демографиялық ахуалы кҥрт нашарлады: халықтың ҿсiп-ҿну деңгейi кемiдi; 

ҿмiрдiң ҧзақтығы қысқарды; бiлiм деңгейi тҿмендедi; материалдық ҽл-ауқат 

қҧлдырап кеттi: халықтың 21 пайызға жуығы тҧтыну қоржынының ең тҿмен 

деңгейiнде ҿздерiнiң кҥн-кҿрiс қажеттерiн қанағаттандыра алмады, 

жҧмыссыздық деңгейi екi есеге жуық кҿбейдi. Бҧл кезеңде бҧрынғы ҽлеуметтік 

саясат қағидаларын ҿзгерту қажеттiгi туды: халықты ҽлеуметтік қорғаудан 

ҽлеуметтік кҿмек пен қолдауға кҿшу, сондай-ақ, ҽлеуметтік саладағы 

мемлекеттік қамқорлықты қысқарту қажет болды.  

       1997 жылы 1 562,3 мың адамды қҧрады, бҧл кҿрсеткіш 1996 жылмен 

салыстырғанда халықтың табиғи ҿсім  2008 адамға азайған. Осы жылы мҽлімет 

бойынша 10 мың жаңа туылған бала тіркелді, бҧл ҿткен жылмен салыстырғанда 

8,7 процентке аз. Зайсан, Катонқарағай, Ҧлан, Абай, Бесқарағай, Тарбағатай, 

Шемонайха аудандарында туу 10-30 процент азайды. Облыстың экономика 

саласында еңбек ететін  қызметкерлердің саны шаруа қожалықтарын есепке 

алмағанда ҿткен жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда 17 процент 

қысқарып, жедел мҽлімет бойынша 360 мың адам болды. Жҧмыс істейтіндердің 

29 проценті ҿнеркҽсіпте, 16 проценті білім беруде, 11 проценті денсаулық 

сақтауда, 10 проценті ауыл шаруашылығында, 8 проценті транспортта, 5 

тҧрғын-ҧй коммуналдық шаруашылықта, 4 проценті қҧрылыста еңбек етеді. 

Еңбекке орналастыру қызметіне жыл бойынша 37,6 мың адам келіп, олардың 

10,1 проценті, яғни 3,8 мыңы еңбекке орналасты. Жыл басынан бері 28,6 мың 

адам жҧмыссыз деп танылды. Олардың 11 мыңы штат қысқартудан, 7,3 мыңы 

ҿз ҿтінішімен жҧмыссыз болса, 6,1 мыңы ҧзақ уақыт жҧмыссыз болғандар жҽне 

3,2 мыңы бҧрын жҧмыс істемегендер. Жҧмыссыздардың 60 процентке жуығы 

ҽйелдер, 38 проценті жастар, 43 проценті ауыл тҧрғындары. Экономика 

саласында белсенді деп есептелген халықтың жҧмыссыздық деңгейі 6,2 

процент. Облыс кҿрсеткішінен жоғары жағдай Бородулиха (14,7 %), Жарма 

(12,3 %), Тарбағатай жҽне Ҥржар (11,9%), Аягҿз (8,8%), Кҿкпекті (8,1%), Абай 

(8,0%), Глубокое (7,6%), Кҥршім (6,4%) аудандарында қалыптасты.   

1998 жылы облыстың жалпы халық саны 1 532,4 мың адамды қҧрады [], бҧл 

кҿрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда халықтың табиғи жағдайы -1331 

мың адамға азайған. Туу кҿрсеткітерінің тҿмендеуіне білім деңгейі ҽсер етеді. 

1998 жылы барлық балалардың 10,6%-ын жоғары, 2,6%-ын аяқталмаған 

жоғары, 21,3%-ын арнаулы орта білімі бар ҽйелдер ҿмірге ҽкелген.  Туудың 

кемуі мен ҿлім кҿрсеткішінің ҿсуі нҽтижесінде тҧрғындардың табиғи ҿсімі 

тҿмендеп, халық саны азайды. Осыған байланысты Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев 

Қазақстан халқына жолдаған ҥндеуінде «1992 жылдан бастап соғыстан кейінгі 

50 жыл ішінде тҧңғыш рет біздің халқымыздың саны қысқара бастады,- дей 

келе республикамыздың дамуындағы келеңсіз сипаттардың бірі ретінде кез-

келген тҧрғыдан қауіпті демографиялық ҿнімсіздігімізді» атап кҿрсетті [3,14б.]. 

Облыста табиғи ҿсімнің болмауынан 1996-1998 жылдары облыс халқының 

саны 4141 адамға азайды. 90 жылдардағы табиғи ҿсімнің тҿмендеуіне ҿтпелі 

кезеңдегі ҽлеуметтік-экономикалық қиындықтар ҽсер етті. Осы жылы 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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экономикада жҧмыспен қамтылғандар саны 677,9 мың адам, ал жҧмыссыздар 

саны 61,8 адамға жетті. Орташа айлық жалақы 10685 мың теңгені қҧрады.  

1999 жылы Шығыс Қазақстан облысының жалпы халық саны 1 516,8 мың 

адамға жетті, соның ішінде қалалықтар саны 900,8 жҽне ауылдық тҧрғындар 

632,1 мың адам болды. Осы жылы туылған бала кҿрсеткіші 16870 болса, ал 

ҿлім-жітім 18 530 кҿрсетті. (14 pt) 

 

Кесте 1 -  Халықтың еңбек нарығының негізгі кҿрсеткіштері (10 pt) 

 

*Ескертпе  «-» - қҧбылыс жоқ  

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Мың адам 

Экономикалық тҧрғыдан белсенді 

халық -  770,3 772,7 805,5 758,2 740,9 

Жҧмыспен қамтылған халық - - 685,9 672,1 729,0 696,4 677,9 

Жалдамалы қызметкерлер - - 585,8 509,2 435,1 373,5 338,8 

Ҿз бетінше жҧмыспен қамтылғандар - - 100,1 162,9 293,9 322,9 339,1 

Жҧмыссыз халық - - 84,4 100,6 76,5 61,8 63,0 

Жҧмыспен қамту органдарына жҧмыс 

іздеп келген азаматтардың саны *   - - 68,0 69,2 48,1 

Жҧмыспен қамту органдары жҧмысқа  

орналастырған азаматтар саны * - - - - 9,3 10,3 8,3 

Жҧмыссыз ретінде тіркелген 

азаматтардың саны * - - - - 41,5 36,9 35,8 

Экономикалық тҧрғыдан енжар халық - - - 414,1 362,8 395,3 408,0 

Халықтың экономикалық тҧрғыдан 

белсенділігінің деңгейі - - 63,7 65,1 68,9 65,7 64,5 

Жҧмыспен қамтулық деңгейі        

15 жас жҽне одан жоғары жастағы 

халыққа шаққанда - - - - - - - 

экономикалық тҧрғыдан белсенді 

халыққа шаққанда - - - - - 91,8 91,5 

Жҧмыспен қамтылған халық 

санындағы жалдамалы қызметкерлер 

ҥлесі - - - - - 53,6 50,0 

Жҧмыспен қамтылған халық 

санындағы ҿз бетінше жҧмыспен 

қамтылғандар ҥлесі - - - - - 46,4 50,0 

Жҧмыссыздық деңгейі - - 11,0 13,0 9,5 8,2 8,5 

Жастар жҧмыссыздығының (15-24 жас) 

деңгейі - - - - - - - 

Ҧзақ мерзімді жҧмыссыздық деңгейі - - - - - - - 

Экономикалық тҧрғыдан белсенді 

халық санындағы тіркелген 

жҧмыссыздардың ҥлесі * - - - - 5,8 4,8 5,0 

Халықтың экономикалық тҧрғыдан 

енжарлық (ҽрекетсіздік) деңгейі - - 36,3 34,9 31,1 34,3 35,5 
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Кҿші-қон мҽселесіне келетін болсақ, 1991-1998 жылдары облысқа алыс шет 

елдерден 9423 адам кҿшіп келсе, 38726 адам алыс шетелдерге кҿшіп кеткен, 

нҽтижесінде облыс халқының саны 29303 адамға кеміген [4,21б.]. Сыртқы 

кҿші-қонның ҿсуіне жақые шетелдер арасындағы механикалық қозғалыс та 

себеп болуда. Сондай-ақ Ҧлы Отан соғысы жылдарында кҿптеген ҧлт ҿкілдері 

Қазақстанға кҥштеп қоныс аударды. Ал КСРО ыдырауынан кейін  

мамандардың, ҽскери адамдардың қайтуы жҽне басқа ҧлт ҿкілдерінің тарихи 

Отандарына оралуы сыртқы кҿші-қонды ҿсірді. Н.Ҽ.Назарбаев 1999 жылы 

Қазақстан Халықтарының Ассамблеясында сҿйлеген сҿзінде – «Біріншіден, 

қоныс аударушылардың елеулі бҿлігі бҧрынғы жылдардағы санатқа жататын 

адамдар, енді олар ҿз Отанына оралып жатыр» деген сҿзінің ҿзі Қазақстанның 

шығыста ғана емес, басқа да аймақтарында сыртқы кҿші-қонның  жоғары 

екенін дҽлелдейді.  Осы жылдары сыртқы кҿші-қон нҽтижесінде облыс 

халқының саны 245317 адамға кеміді.  

Шығыс Қазақстан облысында сыртқы кҿші-қон кҿрсеткіші 1994 жылдан 

бастап тҿмендесе, керісінше  республика кҿлеміндегі ішкі кҿші-қон ҥрдісі ҿсті. 

Облыс ішіндегі кҿші-қон ауыл халқының санын кемітті. 1991-1999 жылдардағы 

экономикалық байланыстардың ҥзілуінің ҽсерінен кҽсіпорындардың 

дағдарысы, ауыл шаруашылығының жағдайы облыста ішкі кҿші-қонын ҿсірді.  

Зерттеліп отырған жылдары облыс ішіндегі кҿші-қон жыл сайын ҿсіп отыр. 

Кҿші-қонның бҧл тҥрінде ауыл тҧрғындарының ҥлесі жоғары. Ауыл 

тҧрғындарының кҿшудегі негізгі бағыттары ірі қалалар жҽне қала маңындағы 

елді мекендер. Облыс ішіндегі кҿші/қон ҥрдісінің ҽсерінен ауылдық жерлердегі 

жастардың ҥлесі кеміп, еңбек жасынан асқандардың ҥлесі ҿсуде. Қалаға 

кҿбінесе еңбек жасына толмаған жҽне еңбек жасындағы тҧрғындар қоныс 

аударуда. 1991-1999 жылдары облыс ішінде қоныс аударған еңбек 

жасындағылар 22,3% Ҿскемен, 23,1% Семей қалаларына жҽне 7,0% Зырян, 

8,0% Глубокое аудандарына орналасты.  

1999 жылғы санақ бойынша облыс халқының 51,4% -ын басқа ҧлт 

ҿкілдерінен тҧратынын ескерсек, облыстан жақын шет елдерге кҿшкендердің 

саны басқа аймақтармен салыстырғанда тҿмен екенін кҿруге болады [5, 114б.].  

Бҧдан кҿретініміз шет елге кҿшудің негізгі себебі 90- жылдардағы қалыптасқан 

ҽлеуметтік-экономикалық ҿзгерістер екендігі. Енді 1999 жылғы санақ бойынша 

елімізге 1989-1999 жылдар аралығында жақын шетелдерден 253720 адам кҿшіп 

келгенін кҿрсетті. Ал біздің ҿңірімізде 17682 адам болды. Олардың ішінде 1665 

қазақ, 13133 орыс, 481 украин, 474 неміс, 347 татар, 307 ҽзірбайжан, 247 армян, 

148 ҿзбек, 111 белорусь, 769 басқа ҧлт ҿкілдері болды.  Кҿші-қон ҥрдісі облыс 

тҧрғындарының ҧлттық қҧрамын ҿзгертті. 1991-1999 жылдар аралығында кҿші-

қон нҽтижесі бойынша  облыста қазақ халқының саны 50347 адамға, орыстар 

197245, украиндер 17005, белорустар 4068,немістер 35785, татарлар 3225, басқа 

ҧлт ҿкілдері 7896 адамға кеміген. 1999 жылғы санақ бойынша  Шығыс 

Қазақстанда 106 ҧлт ҿкілдері тіркелген. Шығыс Қазақстан облысындағы 

ҽкімшілік аудандарды ҧлттық қҧрамына байланысты 2 топқа бҿлуге болады.  
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1) Қазақ халқының ҥлесі басым аудандар: Семей қалалық ҽкімшілігі, 

Абай, Аягҿз, Бесқарағай, Жарма, Зайсан, Катонқарағай, Кҿкпекті, Кҥршім, 

Тарбағатай, Ҧлан, Ҥржар аудандары. Бҧл аудандарда облыстағы қазақ 

халқының ҥлесі 85,5%. 

2) Орыс халқының ҥлесі басым аудандар: Ҿскемен қалалық ҽкімшілігі, 

Курчатов қаласы, Зырян, Лениногор, Бородулиха, Глубокое, Шемонаиха 

аудандары. Бҧл аудандарды облыстағы орыс халқының 72,9% орналасқан. 

Облыс бҥгінгі кҥні экономика мен ҽлеуметтік саланы дамытудың негізгі 

бағыттарын халық санын ҿсіру мҽселесімен ҥйлестіре жҥргізуді қолға алды.  
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Қ.А. ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІНІН ТҼРБИЕЛІК МҼНІ 

 

Ясауи хикметтерінің тҽрбиелік мҽні ҿте зор. Ясауидің ар ілімі, 

хикметтеріндегі қҧдайға ғашықтық, ақыл-ҿсиеті, ҽулиелік болмысы 

ашықталмай, қҧрғақ, жалаң сҿз тҥрінде бірсыдырғы қарастырылады. Ар ілімнің 

адам баласын ізгілікке, екі дҥниенің бақытына жеткізетініне, тар кеудені 

кеңітетінін, тас жҥректі жібітетіндігін Ясауидің Диуани хикметіне терең 

бойлау, қайта-қайта оқу арқылы ғана бойымызға сіңері анық. Бҧл ойымызды 

нақтылау ҥшін Шҽкҽрім атамызға жҥгінсек: 

Қайта-қайта оқысаң, бір дҧғаны 

Сҿніп қалған жҥректе жанады шоқ. 

Ясауидің ар ілімі – ҽлемдік діндерді біріктіруші кҥшке ие. Ар ілімі тек қазақ 

ҥшін, бір ғана ел ҥшін қызмет етпейді. Ол Адам ата мен Хауа ана ҧрпақтарына 

арналған, жалпыға ортақ қҧндылық. Диуани хикметтегі даналықты бойына 
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жинаған, ҧрпағына ҥйреткен ел ғана даналық дҽрежеге жетеді.  Қазақ ҥшін 

қҧранның аудармасы іспеттес – Ясауи хикмет- тірі адамның ҿлген жҥрегін 

тірілтумен тікелей байланысты. Қазақ бойындағы тазалық, тектілік, асқақтық, 

кісілік Ясауидің  «Кемел адам», «толық адам» қағидасымен тікелей 

байланысты. 

«Жҥрек» іліміне қол жеткізген ҽулиелердің «терең сырларына» бойлай 

алмайтын, жан азығынан гҿрі тҽннің кҥйін кҿп  кҥйттейтін, қазіргі 

жастарымызға осы заманғы оқыту жҥйесіне оңтайландырылған рухани білім 

беру кҿзін қайдан алып, қандай тҽсілмен егуге болады деген сауал ҧлт 

жанашырларының қай-қайсысын да мазалайтыны сҿзсіз. 

 Қожа Ахмет Ясауи ілімін Қазақстан, Орта Азия елдеріне таратып, ҽсерлі 

ҽуенмен, кҿркем поэтикалық ҿрнекпен, терең кҥрделі қисынмен 

жҧртшылықтың жҥрегіне егуде 6 ғасырдан астам қызмет еткен жыраулық 

дҽстҥр рухани ізденісіміз, адами қалпымыз тығырыққа тірелген дҽл қазіргі 

сҽтте ең таптырмас қҧрал бола алатыны сҿзсіз. 

Білім беру - «Қазақстан – 2050» ҧзақ мерзімді Стратегиясының маңызды 

басымдықтарының бірі болып танылды. Қазақстандағы білім беру 

реформаларының жалпы мақсаты білім беру жҥйесін жаңа ҽлеуметтік-

экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. Қазақстан Президенті 

республиканы ҽлемдегі бҽсекеге қабілетті 30-елдің қатарына енгізу туралы 

міндет қойған болатын. Білім беру жҥйесін жетілдіру осы мақсатқа қол 

жеткізуде маңызды рҿл атқарады. 

Соңғы жылдары қоғамның шығуы мен қазіргі кҥйдің мҽселесінен гҿрі, 

қоғамның келешегі, оның келешек тағдыры басты мҽселеге айналды, сондықтан 

жан-жақты зерттеуді талап етеді. 

Бҥгінгі таңда ҧлтымыздың келешегі саналатын жеткіншектеріміздің 

санасын, дҥниетанымын тҥрлі экстремистік ағымдардан арашалап қалу ҥшін 

жҽне ақылдарын бҿтен оймен улап, былғамас ҥшін де осы Ясауидің ар іліміне 

жҥгінеміз. 

Елімізде ҿзара тҥсіністік пен дінаралық татулықты сақтай отырып, 

 мемлекеттілікті нығайту ҥшін жас ҧрпаққа дҽстҥрлі діндер, олардың рухани 

қҧндылықтары, еңбектері,  дін ғҧламалары жайлы білуі керек. 

Ясауидің ар ілімі жҥректі тазалаумен байланысты. Яғни тірі адамның ҿлген 

жҥрегін тірілту, кҿкірек кҿзі емес, жҥрек кҿзін ашу. Жҥректі тазалаудың 

практикалық та, рухани да жолы – зікір. 

«Ясауи ілімін оның ҿзі орындаған зікірінсіз ҧғындыру, хикметтерінің 

мҽтінін талдап, тҥсіндірмей оқыту соқырға кітап ҧстатып, оны оқып тҥсінуін 

талап еткенмен бірдей…» – деген зерттеуші Ж.Камалқызының сҿзін осы 

симпозиумға қатысқан басқа бауырларымызбен бірге біз де сенімді тҥрде 

қайталағымыз келеді [1 , 21б.]. 

Ясауидің ар ілімін арқылы қол жеткізетін «кемел адам» дҽрежесі ҥш нҽрсе 

арқылы келеді – зікір ету,  пікір ету, шҥкір ету.  Зікір ету – алланың кҿркем 

есімдерін  ҧлықтау, еске алу болса, пікір ету – халқымыздың ҧғымындағы 

жамандықтан да жақсылық таба білу, Ясауи хикметінің тілімен айтқанда 
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«Досты дҧшпан тҧтып, безінбе», бҧл сҿзді шамамыздың жеткенінше ашықтар 

болсақ, кімнің болсын бойынан бір жақсылықтың сҽулесін кҿре біліп, сол 

арқылы кісіні кісілікке сҥйреу. Тағы бір қыры халқымыздың тҽрбиесіндегі 

«Ҽдепсіздікті кҿріп те, ҽдептілікті ҥйрен» деген қағида. Шҥкір ету- барға 

қанағат ету, қҧдайдың бізге берген сҿзі «Шҥкірлік қылсаң, маған, бере берем, 

саған.» Сайып келгенде зікір ету де, пікір ету де, шҥкір ету де қҧдайдың 

барлығына, бірлігіне иман келтіру болып отыр. Ясауи ҿзінің ілімі, Диуани 

хикметі арқылы қҧдайға ғашықтыққа кҿрсетіп отыр. Осы арқылы білім алсақ, 

біз алмас асу жоқ екенін ашық кҿрсетіп отыр. 

Ясауидің ар ілімі қалыптастырған адамзатқа ортақ ізгіліктер мен ҧлттық 

қҧндылық негізінде қалыптасқан ҧлттық мҽдениет, ҧлттық рух, ҧлттық сана, 

ҧлттық болмыс арқылы жастарымыздың бойына патриоттық сезімді ҧялату – 

білім берудегі Диуани хикметтің орнын тҥсіндіруге қатысты талданып, білім 

беру жҥйесіне енгізілуі тиіс. 

―Қазакстан мен Орта Азия халықтары арасында сопылықтың кеңінен жҽне 

табыспен таралуына мына жағдай да ҽсер етті. Ол ҿз ілімін жеңіл жҽне тҥсінікті 

тілмен, ҽсем бояулы ҿлең, жырларымен баяндайды, сопылық идеяларды 

жергілікті салт жырларымен ҥйлестіре дҽріптейді.Ахмет Ясауидің Орта Азия 

мен Қазақстанның тҥркі тілдес халықтары арасында зор беделге ие болуы 

Ясауидің ислам заңдарын Шығыс сопылық ілімдік лангейзммен жҽне бақсылық 

жыры элементтерімен икемді ҥйлестіре алуынан еді Яссауи былай дейді: 

―Кімде-кім қҧдайды есіне алса, ол онымен табысқанын кҿре алады‖ [2, 56 б.]. 

Сондықтан да Ясауи ҥшін қҧдайды тану ҿзін-ҿзі танумен бірдей. Сопылықтағы 

доктрина қҧдайды мистикалық сҥю болып табылады. Яссауи ілімінде бҧл 

доктрина оның ―таным‖ теориясының бҿлінбес бҿлігі бола тҧрып, ерекше орын 

алады.  

Қожа Ахмет Ясауидің «Диуани хикмет» жинағы кҿптеген ғасырлар бойы 

халқымыздың рухани ҽлемінде шешуші мҽнге ие болып келді. Бҧл еңбек иісі 

тҥркілердің ҧлттық дҥниетанымындағы тҥбегейлі ҿзгерістерге негіз болып, 

оның ислами аяда қайта қалыптасуына игі ықпал етті. Ҽсіресе, қазақ халқының 

ҧлттық менталитетінің қалыптасуына тигізген бҧл еңбектің ҽсері орасан зор. 

Президентіміз Н.Ҽ.Назарбаевтың: «Егер қазақтардың рухани тарихы жазыла 

қалса, Қожа Ахмет Ясауидің хикметтері («Даналық сҿздері») оның бір бҿлігі 

болып кіруге тиіс», – деген пікірінің жайдан-жай айтылмағаны анық  [5, 262 б.]. 

 «Тҥркістан пірі» атанған Қ.А. Ясауи ҿзінің «Даналық кітабы» жырларында 

ҽділдік, шапағаттық, мейірімділік, тақуалық, шыншылдық, тазалық секілді игі 

істерге ҥгіттейді [10, 11 б.]. Аталмыш еңбегі арқылы негізгі тҿрт мҽселеге мҽн 

береді: шариғат (ислам дінінің заңдары мен ҽдет-ғҧрыптардың 

жинағы); тарихат (сопылықтың идеясы, мҧрат-мақсаты, сопылыққа жеткізетін 

жол); хақиқат (Қҧдаймен бірігу, оған жақындау); мағрифат (дін жолын танып, 

оқып білу). Оның ойынша, шариғатсыз тарихат, тарихатсыз мағрифат, 

мағрифатсыз хақиқат болуы мҥмкін емес. Бҧлардың бҽрі екіншісіне ҿту ҥшін 

қажетті басқыш болып табылады  
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 Қ.А. Ясауи бҧл еңбегін адамды имандылыққа, ізгілікке жетелейтін кҥш, 

айқын бағдарлама деуге болады [12, 49-53 бб.]. Ол ҽрбір адамның қадір-

қасиетін, ҿмірде алатын орнын оның ішкі жан-дҥниесінің тазалығымен 

ҿлшейді. Адамның ҿз бойындағы ізгі адамгершілік қасиетінен жҧрдай болуы 

сол кісінің имандылығына байланысты болып келеді. Мына жалған дҥниеде ақ 

пен қараны, оң мен солды танытатын, ҽрбір пенденің қҧдай алдындағы 

парыздарын ҧмыттырмай отыратын, адамды ізгі істерге бастайтын аса қҧдіретті 

бір кҥш бар. Оны имандылық деп атаймыз. Адам бойындағы имандылықтың ең 

басты кҿрінісі – мейірімді, кешірімді, ҿзгелерге жаны ашырлықпен қарау болып 

табылады . 

Кҿптеген хикметтен тҧратын ҿлең жолдары биік парасатқа, тҧңғиық сезімге, 

мол адамгершілік пен таза сҥйіспеншілікке бастайды. Бҧл хикметтер ХХІ 

ғасырдағы азаматтар ҥшін рухани қҧндылық болатыны анық. Ясауи осы еңбегі 

арқылы ҿзінің ҿмір-салтын бейнелеп, сол дҽуірдің қҧндылықтарын кҿрсеткісі 

келгендей. Сонымен бірге, ғашықтық пен пҽк махаббат иесі болуды ҥндейді. 

Алла тағала ғашықтарды ынтықтыратындығын жҽне жалғыз хақты сҥю 

қажеттілігін баяндайды.  Ясауидің «Даналық кітабы» («Диуани хикмет») мен 

«Рисала» еңбектері тҥркі тілінде жазылған рухани жҽне гуманистік бағыттағы 

шығармалар. Оларда адамның ҿмірдегі негізгі мақсаты кемел адам («ҽл-инсан 

ҽл-камил») дҽрежесіне жету екендігі айтылады. Бҧл еңбектердің, ҽсіресе 

«Диуани хикметтің» негізгі мазмҧны да сопылық жолындағы мҧсылмандық 

ілімнің қағидаларын жҥзеге асырудың, оларды кҥнделікті ҿмірде ҥнемі 

қабылдау мен орындаудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥйретуге арналған. Ясауидің 

сопылық кҿзқарасына тҽн нҽрсе адам ҿзіне ең жоғары деңгейлік мақсат қояды, 

ол мақсат – Алламен толық тҧтасу, осы жолда ол Қҧдайды неғҧрлым шын 

сҥйген сайын, соғҧрлым Оған жақындай береді. Оған ҧнамсыз қасиеттерден 

арыла бастайды. Сопылық ілімнің ауыр да қиын болатынын айта келіп Қожа 

Ахмет осы жолдан ҿтуді табанды тҥрде талап етеді. Сопылықта Алла, ақиқат, 

махаббат тҥсініктерінің мазмҧнын ашып, олардың байланысын, 

арақатынастарын ашу басты мҧраттар болып табылады. Бҧл мақсатқа жету 

ҥшін тҿрт сатыдан ҿту керектігі айтылады [4,13 б.]. Олар: 1) шариғат; 2) 

тариқат; 3) мағрифат; 4) хақиқат. Біріншісі – ислам дінінің қағидалары мен 

ҽдет-ғҧрыптарын орындау жолы. Екіншісі – сопылық мҥддеге жеткізетін 

рухани жетілу жолы. Ҥшіншісі – дін ислам жолын танып-білу – рухани 

жаңарудың келесі басқышы. Тҿртіншісі – Алламен тҧтасу. Бҧл тҿрт сатының 

ҽрқайсысының ҿз тҧрағы бар екендігі жҿнінде ғҧлама былай дейді [6,3 б]. 

«Ҿтті ғҧмырым, шариғатқа жете алмадым, 

Шариғатсыз тариқатқа жете алмадым, 

Ақиқатсыз мағрифатқа жете алмадым, 

Жолы қатты пірсіз қалай ҿтер, достар. 

Тариқаттың жолы болар ауыр азап, 

Бҧл жолда талай ғашық болды топырақ. 

Ақиқаттың мҽнісіне жеткен кісі, 
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Естен танып, кҥйіп-жанып, іші-тысы», - 

деп жырлайды жҽне бҧл жолдың қиындықтары туралы ескертеді . 

Ислам дінінде Алла тағаланың 99 есімдері мен кҿптеген сипаттары туралы 

тҧжырым бар. Осыған орай жҽне жоғарыдағы талаптардың барлығын 

бҧлжытпай орындағанда Жаратқанның жасампаздығының белгілерін, Оның 

сипаттарын адам бойынан іздеуге негіз бар. Адамның жан дҥниесінде, 

санасында Алланың қасиеттерінің белгісі туындаса, адам ҿзінің 

жаратушысымен тҧтасуға ҧмтылса, бҧл қасиеттерді адам бойынан табуға 

мҥмкіндік туады. Бҧл қасиеттер мен сипаттардың белгілерін ислам жолына 

тҥскен тҥркілік болмыстан да табуға болады. Қожа Ахмет Ҽзірет Сҧлтанның 

кҿп уағыздайтындары – сабыр, шҥкіршілік, тҽубашылдық, ғибадатшылдық, 

махаббат, сҥйіспеншілік, рахым, рахман, ғылым-білім, тазалық жҽне т.б.Жалпы 

хикметтер – адамға ҿзінің Жаратушысы Аллаһты танытатын жырлары. Осы 

хикметтері арқылы Ясауи кемелдену жолында адам бес нҽрседен сақтануы 

тиіс: Алланың ақ жолын мойындамау; менмендік пен тәкаппарлық; арамдық; 

еріншектік; дүние-мүлік жолында арын сату.Қ.А. Яcауи мҧралары да тҥркі 

халқының асыл мҧрасы ретінде бағалана отырып, бҥгінгі ҧрпақты 

адамгершіліке тҽрбиелеуде иегізгі тҽрбие қҧралы болып отыр.  
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НОВАЯ АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 

РАМКАХ ШОС: ПОЗИЦИЯ КИТАЯ 

 

С древних времен вопросы безопасности волновали человечество. Раньше 

защита сводилась к зажжению огня, чтобы отпугнуть диких животных и 

построению стен вокруг жилищ. Но сегодня, с возникновением и 

совершенствованием ядерного оружия и оружия массового уничтожения, 

вопросы безопасности актуальны как никогда.  

 Безопасность может быть информационной, национальной, пожарной, 

воздушной, экологической, демографической, экономическая и другая. 

Остановимся на понятии «международная» безопасность. 

 Международная безопасность - система международных отношений, 

основанная на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и 

норм международного права, исключающая решение спорных вопросов и 

разногласий между ними с помощью силы или угрозы.[1] 

 В зависимости от масштабов проявления, международная безопасность 

делится на: национальную, региональную и глобальную. 

 Региональная безопасность - составная часть международной безопасности, 

характеризующая состояние международных отношений в конкретном регионе 

мирового сообщества как свободное от военных угроз, экономических 

опасностей и т.п., а также от вторжений и вмешательств извне, связанных с 

нанесением ущерба, посягательств на суверенитет и независимость государств 

региона [2].  

 Центральная Азия представляет собой «новый» международный регион. 

Все составляющие его акторы возникли как независимые государства в их 

современном виде только после распада СССР и обладают относительно 

непродолжительным по историческим меркам опытом государственного 

строительства.  

 Вопросы безопасности в Центральной Азии занимают особое место во 

внешней политике крупных государств, таких как США, Россия и Китай. 

Региональная безопасность решается в рамках региональных организаций и 

площадкой для сотрудничества в сфере безопасности для Китая является ШОС. 

 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно 

действующей межправительственной международной организацией, о создании 

которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой 

Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, 

Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. 

[3]. 
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 В отношениях внутри организации, исходя из "Шанхайского духа", 

государства-члены ШОС придерживаются принципов взаимного доверия, 

взаимовыгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию 

культур и стремления к совместному развитию, а во внешних сношениях 

придерживается принципа несоюзничества, не направленности против кого-

либо и открытости.  

 Хотя военно-политическое взаимодействие не является приоритетной 

сферой для Шанхайской организации сотрудничества, тем не менее в 

последние годы военные контакты в рамках ШОС становятся регулярными и 

приобретают практический смысл. Этому способствует ряд обстоятельств: 

 С одной стороны, изменяющаяся военно-политическая ситуация в 

сопредельных с Центральной Азией регионах актуализирует вопрос об 

обеспечении коллективной безопасности. Но в свете фактора "Афганистан 

после 2014 г." большие надежды возлагаются именно на ШОС, поскольку в ней 

уже сформировалась определенная структура обеспечения региональной 

безопасности.[4] 

 С другой стороны, китайские власти все чаще выступают за 

интенсификацию военной составляющей ШОС.  

 В соответствии с уставными документами ШОС не является военной 

организацией. Это значит, что взаимодействие в военной сфере не является 

приоритетом организации. Но в то же время ШОС позиционирует себя как 

организация, отвечающая за безопасность на своем пространстве, что, в свою 

очередь, подразумевает развитие и углубление военного сотрудничества на 

различных уровнях. 

 На данном этапе в плане военного взаимодействия в рамках ШОС основной 

акцент делается на военно-политическое сотрудничество. В частности, 

основные действия направлены на борьбу с так называемыми 

нетрадиционными угрозами безопасности. Консультации и встречи министров 

обороны, а также секретарей безопасности проходят в рамках созданной в 2004 

году в Ташкенте РАТС ШОС. Как известно, в задачи РАТС входит не только 

противодействие терроризму и экстремизму, но и активная борьба с новыми 

угрозами, такими как наркотрафик, отмывание денег, а также 

киберпреступления.[5] 

 В итоге получается, что все военные контакты в ШОС ограничиваются 

проведением регулярных военных ученый, совещаниями глав оборонных 

ведомств и секретарей безопасности государств-членов ШОС. Но следует 

признать, что сегодня, в условиях глобальной трансформации мировой системы 

международных отношений и возрастания роли региональных организаций, 

ШОС стала все чаще рассматриваться как перспективная многосторонняя 

структура, готовая решать вопросы безопасности. 

 Как показывает практика, китайские власти уделяют повышенное внимание 

антитеррористическим маневрам в рамках организации. Так, к примеру, 

основные финансовые расходы на учениях "Мирная миссия" 2003-2005 гг. 

взяла на себя китайская сторона. Наряду с этим в последние годы китайская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.radiotochka.kz/news/full/1964.html
http://www.radiotochka.kz/news/full/1964.html
http://www.sectsco.org/RU123/
http://www.agentura.ru/infrastructure/sharing/rats/
http://www.agentura.ru/infrastructure/sharing/rats/
http://infoshos.ru/media/2012/01/10_years_sco_booklet.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2005)
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сторона также финансирует военные учения и в других странах, в первую 

очередь в Кыргызстане и Таджикистане. [6] 

 Проводя подобные учения, китайские власти реализуют несколько задач: 

- во-первых, оттачиваются механизмы и методы противодействия 

международному терроризму;  

- во-вторых, НОАК на практике отрабатывает задачу переброски на 

большие расстояния собственных воинских подразделений, проверяя при этом 

боеготовность новых видов вооружения, техники и воинских формирований. 

 В марте 2011 года, выступая на совещании глав оборонных ведомств, 

министр обороны КНР Лян Гуанле открыто заявил о готовности поднять 

военное сотрудничество стран ШОС на новый уровень. [7] 

 Наряду с этим китайские специалисты считают целесообразным создание 

Объединенного штаба командования вооруженных сил стран-участниц ШОС. 

По мнению экспертов, наряду с усилением совместной борьбы с 

наркоторговлей Китай намерен продвигать идею создания совместных 

миротворческих бригад и активно добиваться согласия центральноазиатских 

стран на участие в совместных контртеррористических операциях. 

 Можно предположить, что желание китайских властей повысить уровень 

военных контактов в ШОС отчасти связано с необходимостью обеспечения 

безопасности на объектах инфраструктуры на территории государств региона. 

В частности, руководство КНР несколько раз официально выступало с 

предложением обеспечить охрану транспортных артерий. Речь идет о наземных 

трубопроводах, транспортирующих сырье из Казахстана и Туркменистана в 

Китай. 

 И наконец, главная заинтересованность Пекина в военной кооперации в 

рамках ШОС исходит из задачи противодействия терроризму, экстремизму и 

сепаратизму (три зла). На территории центральноазиатских стран и России 

официально запрещены организации, оказывающие поддержку сепаратистским 

силам Синьцзяна и Тибета [8]. 

 Но все-таки следует подчеркнуть, что официальный Пекин выступает 

решительно против идеи превращения ШОС в полноценную военную 

организацию, поскольку всячески избегает открытой конфронтации с Западом. 

 Существует ряд нерешенных вопросов касательно перспектив развития ШОС. 

Одним из таких противоречивых аспектов в деятельности Шанхайского форума 

является сотрудничество в военной сфере. ШОС не делает акцент на военной 

составляющей, поскольку в соответствии с уставными документами не является 

военной организацией. В то же время Шанхайская организация позиционирует 

себя как многосторонняя структура, отвечающая за безопасность. 

Следовательно, необходимо наращивать военный потенциал организация, для 

того чтобы эффективно противодействовать угрозам и вызовам. 

 Помимо этой дилеммы, существуют и иные сдерживающие факторы 

углубления военного взаимодействия в рамках ШОС. В частности, все еще не 

сформирована договорно-правовая база для сотрудничества в военной сфере. 

Основным юридическим документом организации в плане обеспечения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ziwa.org/kz/pages/Report.aspx?p=4&uid=2011032217Politics&id=D-6&rn=%D0%90.%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%A8%D0%9E%D0%A1+%D0%B2+%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://old.redstar.ru/2007/10/31_10/1_02.html
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безопасности является Программа сотрудничества государств-членов ШОС в 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [9]. 

 В статье под заголовком «Безопасность в Азии: новая структура и 

концепция» посол КНР в Казахстане Лэ Юйчэн пишет о том, что что 

сложившаяся сегодня в мире ситуация не дает никаких гарантий стабильности 

и азиатский регион – не исключение. По словам автора, времена, когда система 

безопасности строилась на принципах "дружбы против" кого-то, организации 

военных блоков, угрозы применения силы, должны уйти в прошлое. "В новой 

обстановке азиатские страны, для того чтобы добиться всеобъемлющей, 

кооперативной, всеобщей и устойчивой безопасности, должны развивать новую 

ее концепцию, которая будет базироваться на принципах взаимной 

ответственности, доверия и выгоды, равенства и сотрудничества", - пишет 

посол КНР в Казахстане. 

 Автор сообщил казахстанским читателям, что именно Китай, как никто 

другой, лучше всего способен взять на себя роль гаранта и регулятора новой 

системы безопасности в регионе. Описав огромное значение Китая в 

политической и экономической жизни Азии, а также указав на безупречную 

репутацию Пекина в разрешении собственных конфликтов и невмешательстве в 

чужие, Лэ Юйчэн призвал государства региона строить новую структуру 

безопасности на принципах "объединения судеб" и взаимном доверии… [11] 

 Китайские власти стали уделять повышенное внимание к военной 

составляющей ШОС. Китайская сторона все чаще берет на себя финансовые 

расходы на совместных учениях в рамках ШОС. Вместе с тем периодически 

появляются мнения относительно необходимости обеспечить безопасность 

трубопроводных артерий на территории стран Центральной Азии. Данная 

задача предполагает введение китайских воинских формирований на 

территорию республик региона, что не отвечает интересам национальной 

безопасности как самих стран ЦА, так и России. 

 ШОС используется Китаем не только как площадка для укрепления своего 

влияния в Центральной Азии, но и как инструмент для противостояния 

существующему в Азиатско - Тихоокеанском регионе альянсу, возглавляемому 

США, и расширения своего влияния в Юго - Западной Азии, на Ближнем 

Востоке, в Восточной Африке и регионе Индийского океана. [12] 

 Сегодня влияние Китая не ограничивается только экономическими 

рамками, это влияние имеет и военно-политические измерения, 

непосредственно связанные с региональной безопасностью. В частности, Р. 

Алимов, Ш. Арифханов, Ф. Толипов в книге "Центральная Азия: экономика, 

геополитика, безопасность" приводят мнения китайских ученых о том, что 

"Китай не может без Центральной Азии, а регион – без Китая", и что 

"государства Центральной Азии не смогут обходиться без помощи и поддержки 

Китая в обеспечении собственной безопасности". В частности, в Декларации 

глав государств-участников ШОС от 6 июня 2005 года говорится о 

"превращении ЦА в зону без иностранных военных баз. В рамках этого 

http://nac.gov.ru/content/4167.html
http://nac.gov.ru/content/4167.html
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документа КНР может требовать от вышеуказанных суверенных субъектов не 

размещать военные базы стран, не являющихся членами ШОС".  

 Таким образом, стратегические интересы Китая в Центральноазиатском 

регионе в рамках ШОС заключаются в следующем: 

- Сдерживание сепаратистских сил и недопущение на территорию региона 

деятельности террористических группировок, ставящей под угрозу 

территориальную целостность КНР 

- Гарантии безопасности Центральной Азии, обеспечивающие надежный 

стратегический тыл Китая. Центральная Азия соприкасается с северо-западом 

Китая.  

- Развитие экономического сотрудничества со странами Центральной Азии 

и превращение ее в один из основных источников импорта энергии. Энергетика 

- важнейшая составляющая экономического сотрудничества Китая со странами 

Центральной Азии. Гарантия надежного энергетического снабжения быстро 

развивающейся экономики КНР является долгосрочной задачей, имеющей 

стратегически важное значение. [13] 

 ШОС не военная организация, в его уставе нет такой формулировки, но 

неизменным приоритетом ШОС остается обеспечение региональной 

безопасности. В ряду первоочередных задач – наращивание возможностей 

совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом 

наркотиков, особенно, на фоне деградирующей ситуации в Афганистане. 

 ШОС становится ключевым блоком, объединяющим страны Азии. Это не 

азиатское НАТО, но, как минимум, противовес Североатлантическому альянсу. 

ШОС уже не организация, занимающаяся только Центральной Азией – 

она становится на путь перерастания в общеазиатскую и даже 

общеевразийскую структуру. 

Список литературы 

1. (Шреплер Х.А. Международные организации: Справочник. — М., 1995. 

— c. 146.) 

2. http://nicbar.narod.ru/m_bez.html  

3. www.sectsco.org/Ru123/brief.asp 

4.  http://www.radiotochka.kz/news/full/1964.html 

5.  http://www.agentura.ru/infrastructure/sharing/rats/ 

6.  http://russian.china.org.cn/china/txt/2005-08/26/content_2192080.htm 

7.  http://ziwa.org/kz/pages/Report.aspx?p=4&uid=2011032217Politics&id=D- 

6&rn=А.Кудайбердиев+принял+участие+в+совещании+министров+обороны+

ШОС+в+Астане 

8.  http://old.redstar.ru/2007/10/31_10/1_02.html 

9.  http://nac.gov.ru/content/4167.html 

10.  http://ecrats.org/ru/activity/legislation/documents/# 

11.  http://www.kazpravda.kz/news/view/16472 

12.  http://gpf-europe.ru/upload/iblock/ff6/prioritety_reg_politiki_kitaya.pdf 

13.  http://evrazia.org/article/2321 

http://nicbar.narod.ru/m_bez.html
http://www.sectsco.org/Ru123/brief.asp
http://ziwa.org/kz/pages/Report.aspx?p=4&uid=2011032217Politics&id=D-
http://www.kazpravda.kz/news/view/16472


190 
 

УДК 94(574) 

 

Ш.А. Жадыгеров  
Восточно-Казахстанский государственный университет  

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

 

КАЗАХСТАН ПОД РОССИЙСКИМ ПРОТЕКТОРАТОМ В  XVIII ВЕКЕ 

 

Описывая политические события на территории Казахстана второй четверти 

XVIII века многие исследователи указывают на то, что Казахстан принял 

Российское подданство. Это не совсем аргументировано, принятие казахами 

подданства это долгий, многолетний процесс. Но как же тогда определить 

форму политической зависимости, в которой находился Казахстан в XVIII веке? 

Определение этого политического состояния на наш взгляд - протекторат. 

В начале XVIII века богатое и многолюдное Казахское ханство подверглось 

сильной экспансии Джунгарского ханства. Ранее в XVII веке противостояние 

джунгар и казахов шло с переменным успехом, но широкомасштабное 

наступление джунгарских войск в начале XVIII века показали политическую 

слабость Казахского ханства. 

Политическая слабость казахского ханства во многом объясняется борьбой 

правителей казахских жузов за власть. Начало деления Казахского ханства на 

жузы  приходится на вторую половину XVI века. Причины и механизм 

появления жузов, этнотерриториальных объединений казахского народа, до сих 

пор окончательно не выяснены.  Придя на смену улусной системе, деление на 

жузы значительно ослабило ханскую власть. Еще при жизни Тауке хана, в 

первой четверти XVIII века правители жузов стали во многом независимы. 

Напротив джунгарское ханство отличалось сильной централизованной 

властью. Хонтайджи – верховный правитель джунгар являлся собственником 

всех земель страны. Правящей династией Джунгарии являлся дом Чорос, власть 

наследовалась между представителями этой фамилии. Обложив налогами 

население завоеванных территорий и увеличив число служилой знати, 

хонтайджи сосредоточил в своих руках значительные экономические и военные 

ресурсы. [1; c. 36] 

Казахи были теснимы джунгарами со своих земель на юг, север и запад. 

Если в XVI веке джунгары были заинтересованы в казахах как в возможных 

данниках, то в XVIII веке их интересовала сама территория Казахстана в 

качестве жизненного пространства, удаленного от военной угрозы со стороны 

Китая. 

Для казахов это было очень трудное время, помимо джунгар на востоке они 

подвергались нападениям волжских калмыков на западе, башкиров и сибирских 

казаков на севере, среднеазиатских государств на юге. По словам батыра 

Богенбая, сказанным в беседе с А. Тевкелевым в Орской крепости, казахи были 

подобны зайцам бегающим от борзых. [2; c. 128] 

В этой сложной политической обстановке казахские владетели искали выход 
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в военном союзе с сильной державой. Такой державой могла стать Петровская 

Россия. Подвергшаяся мощной социальной и экономической модернизации 

Россия в XVIII веке вышла на широкую политическую арену. Петр Первый 

заинтересованный в казахских ханствах как объектах его азиатской политики 

приказал сибирскому губернатору князю Гагарину  вступить в переговоры с 

казахскими ханами, и добиться подписи листа, обязывающего правителей быть 

под протекцией России. 1717 году князь Гагарин встретился с ханами Тауке, 

Каипом и Абулхаиром. Но эта встреча не имела какого-либо существенного 

значения, так как вскоре губернатор был отозван в Москву, хан Тауке умер, 

положив начало борьбе за всеказахский престол.  

Наименее пострадав от нашествия джунгар, имея сильное войско и 

удерживая священную столицу казахов, хан Абулхаир был главным 

претендентом на титул хана всех казахов. Но знать казахской степи, отчасти 

опасаясь за свою независимость, отчасти из менее высокого чем у остальных 

претендентов происхождения отказалась признавать претензии хана Младшего 

жуза. Стремясь получить власть над всем казахским ханством Абулхаир ищет 

политических союзников. В сентябре 1730 года в город Уфу прибывает 

посольство Абулхаира во главе с Сейткулом Койдагуловым и Кутлумбетом 

Коштаевым.  Посольство привезло прошение хана о покровительстве. [2; c. 

137]. В послании хан Абулхаир именует себя ханом всех казахов. Абулхаир в 

первую очередь преследовал цель не защиты от башкирской угрозы, а 

собственного усиления. Ведь главными условиями признания верховной власти 

России он ставил утверждение вечного ханского достоинства за своими 

потомками и строительство для него ставки и убежища на реках Урал и Орь. [2; 

c. 182] 

5 октября 1731 года в ставку Абулхаира прибыло посольство во главе с А.И. 

Тевкелевым, который привез дары и предложение о покровительстве от 

императрицы Анны Иоанновны властителям казахских степей. Это посольство 

послужило отправной точкой присоединения территории Казахстана к России, а 

первым шагом этого процесса стало установление протектората. 

Сам факт присяги вызвал недовольство подданных хана Абулхаира. Казахи 

хотели умертвить приехавших российских чиновников. Заступничество хана не 

смогло защитить послов.  А.Тевкелев своим спасением был обязан своему 

красноречию и богатым подаркам, которыми он одарил самых знатных из своих 

врагов. Благодаря авторитету хана Абулхаира и батыра Богенбая послы смогли 

склонить к присяге часть Младшего жуза и хана Среднего жуза Самеке. [3; c. 

182]  

Сохраняя внешне покорность хан Абулхаир все равно вел активную 

внешнюю политику. 1736 году он совершил набег на волжских калмыков. 

Опьяненный легкой добычей в 1737 году хан совершил поход и два месяца 

грабил Башкирию. От прибывших в 1738 году в Оренбург российских войск 

Абулхаир откупился аманатами и обещаниями вечной верности. [3; c. 197] 

Так почему все же протекторат нежели подданство? 

«Геродот казахской степи» А.И. Левшин указывает две причины 
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препятствовавшие вступлению в подданство: 

- власть хана простиралась толь на небольшую часть своего народа; 

- казахи исповедовали другую веру и высоко ценили свою свободу. [3; c. 

169] 

Он также указывает, что Большая орда или Старший жуз находились в 

течений XVIII века вне сферы влияния России, то есть был независим. 

Хорошо освещен вопрос протектората в комплексном исследовании 

советского периода В.Я. Басина, который опирался на труды Ч.Ч. Валиханова и 

рассматривал казахские орды, как единое политическое образование. 

Наглядно иллюстрирует отношения между Россией и казахскими ханами 

капитан И.Г. Андреев в своем «Описании Средней орды киргис-кайсаков»: 

«…никаких они пошлин и податей не платят, а берется за них в казну пошлина 

с отпускных и выменянных товаров; с российского купечества тож; и службы 

никакой не служат…». Такая независимость говорит в пользу протектората, 

нежели подданства. [4; c. 45] 

Избранный после смерти хана Абулмамбета в 1771 году всем народом хан 

Абылай в период своего правления ведет независимую внешнюю политику. Его 

дипломатическая политика в отношении Джунгарии позволила не только 

вернуть, ранее отобранные земли, но и обрести новые.  Балансируя между 

двумя державами, Россией и Китаем, он не признавал верховной власти над 

собой. Действия хана очень беспокоили Россию. В 40х-50х годах    XVII века 

казахи стали возвращать свои земли в Семиречье и на востоке, захваченные 

Джунгарским ханством, в период его ослабления и исчезновения как 

государства. Абылай получил от богдыхана достоинство китайского князя. [4; c. 

48] 1756-1758 гг. в Средний жуз прибыли два посольства, пытавшиеся склонить 

хана к китайскому подданству. 

В период своего правление хан Абылай активно расширяет территорию 

ханства на восток, юг и север. Так например в 1765—1767 гг. война Абылая с 

правителем Коканда Ерденбеком увенчалась взятием  Туркестана, Сайрама, 

Шымкента и обязательством Ташкента платить ему дань. Такое поведение 

невозможно для государства подданного и возможно для государства 

находящегося под протекторатом. Хан Абылай прилагал все усилия для 

развития земледелия в Среднем жузе, выделяя для работ в полях около 8000 

пленных калмыков. Этим он преследовал цель снизить значение торговли с 

Россией и Китаем. [4; c. 48] 

После его смерти в 1781 году заканчивается полувековой период 

протектората и Казахское ханство вступает в новую стадию политической 

зависимости. 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  ПАТРИОТИЗМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТ САЯСАТЫ 

 

2013 жылдың 24 сҽуірінде Астана қаласында «Қазақстан - 2050» 

стратегиясы: бір халық - бір ел - бір тағдыр» тақырыбында Қазақстан халқы 

Ассамблеясының ХХ сессиясы ҿткені белгілі.  Егеменді елдің тағдыры ортақ 

халқын біртҧтас етуші маңызды шарттардың бірі – патриотизм рухы. Қазақстан 

халқының отаншылдық рухын кҿтеру, ҧлттық мақтаныш сезімін оята білу, 

отансҥйгіштік пен ҧлтжандылық қасиеттерді қалыптастыру - тҽуелсіз 

мемлекетіміз ҥшін айрықша саяси мҽні бар мҽселе. Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты соңғы жолдауында: «Ҿз бойымызда  жҽне балаларымыздың бойында жаңа 

қазақстандық патриотизмді тҽрбиелеуіміз керек. Бҧл ең алдымен елге жҽне 

оның игіліктеріне деген мақтаныш сезімін ҧялатады» деді [1]. Бҧл ҿте маңызды 

мҽселе. Отаншылдыққа қатысты мҽселелер қалың бҧқараға жетпесе, оның 

назарын аудармаса, жас ҧрпақты ізгілікке тҽрбиелеу қҧралы бола алмаса, онда 

патриотизм ҿзінің мҧратына жетпегені. Бҧл ретте, отаншылдық рухты 

насихаттап, қоғамдық пікір қалыптастырудың мықты кҿзі бҧқаралық ақпарат 

қҧралдары екені даусыз. Олай болса, қазақстандық патриотизм мен бҧқаралық 

ақпараттық қҧралдар арасындағы ҿзара байланысты арнайы қарастыру 

қажеттілігі туындайды. Ҽсіресе, жаңа қазақстандық патриотизмді дамытуда 

жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың ҽлеуетін барынша 

пайдаланғанымыз абзал.  

Қазақстандық патриотизм Қазақстан Республикасының азаматы ҿзін осы 

елдің тҿл баласы нағыз азаматы ретінде сезінгенде, Қазақстанды ҿзінің туған 

елі, Отаны деп есептеген жағдайда ғана қалыптасады. Сол кезде ғана еліміздің 

мемлекеттік рҽміздеріне ерекше қҧрметпен қарайды, шын ниетімен қадірлейді. 

Қазақстан азаматының Конституциялық қҧқығын сақтайды. 

Республиканың ҽлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдетуге, қоғамның 

саяси жҽне рухани ҿмірі саласындағы міндеттерді қайта жаңартуға бағытталған 

идеялық-тҽрбие жҧмыстары мемлекеттің стратегиялық бағдарымен анықталды. 

Еліміздің тҽуелсіздік алып, егемендікке жетуі қазақ халқының жҽне басқа да 
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республикада тҧратын халықтардың ҧлттық дҥние танымының ҿсуіне жағдай 

жасады. 

Патриоттық тҽрбие берудің басты бағыты – Қазақстан Республикасының 

жаңа Конституциясы мен еліміздің мемлекеттік нышандарын оқушыларға 

ҥйрету жҽне орындату мҽселелері. Қазақстан Республикасы ҥздіксіз білім беру 

жҥйесіндегі тҽрбие тҧжырымдамасының 12 бағытқа негізделген кешенді 

бағдарламаның 1 бағыты -қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сҥю жҽне 

қҧрметтеуге, оның таңдаулы дҽстҥрлерін сақтауға жҽне оны дамытуға,  

Қазақстанның басқа халықтарының мҽдениетін зерттеу жҽне игеруге 

негізделген азаматтық ҧстанымды жҽне патриоттық сананы, қҧқықтық жҽне 

полимҽдениетті, қалыптасқан ҧлттық ҿзіндік сананы, ҧлт аралық мҽдени 

қарым-қатынасты, ҽлеуметтік жҽне діни тҿзімділікті қалыптастыруды кҿздеген 

- Азаматтық-патриоттық, қҧқықтық жҽне полимҽдениеттік бағыт. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк ―Бiлiм‖ бағдарламасында тҽрбие 

жҥйесiн жетiлдiруге байланысты алдына қойған негiзгi мақсаты -  

―қазақстандық патриотизм, азаматтық, iзгiлiк жҽне жалпыадамзаттық 

қҧндылықтар идеяларының негiзiнде тҽрбиеленушiнiң жеке тҧлға ретiндегi 

сапалық қасиетiн қалыптастыру‖ – деп бҥгiнгi ХХI жаһандану ғасырында 

ҧлттық мҽдениет пен ҿркениеттi ҿзара кiрiктiре отырып, жеке тҧлға 

қалыптастыру кҿзделiп отыр. Біз мемлекет тарабынан жасалып отырған іс-

шараларды кҿріп отырмыз. Соның ішінде ең негізгісінің бірі – ол «Мемлекет 

басшысының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан-2050» стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

жолдауын іске асыру жҿніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2012 жылғы 18 желтоқсандағы № 449 жарлығына сҽйкес 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі қаулы етеді. [2]  

Патриоттық тҽрбие – маңызды мемлекеттік міндет. Ол ҥшін 

жасҿспірімдердің рухани-адамгершілік қасиеттерін жҽне азаматтық 

саналылығын қалыптастыра отырып, ҿз Отанын сҥюге, ҿз қоғамына, 

мемлекетіне қызмет ете алатындай етіп тҽрбиелеу керек. Осыған қарасты 

мемлекет тарапынан кҿптеген жҧмыстар атқарылып жатыр. Солардың бірі 

«Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 

саясатының 2020 жылға дейінгі  тҧжырымдамасы. Мазмҧнына келетін болсақ, 

Бҥгінгі жас ҧрпақ – болашақ Қазақстан азаматы. Олар ҿзімізді қоршаған ірі 

ҿркениет орталықтарын, тҥрлі мҽдениетті меңгеріп, ҿзін сыйлата алатын, 

рухани дҥниесі бай, интеллект деңгейі жоғары, білімді де  білікті жаһандану 

заманына сай болуы шарт. 

Жоғарыда кҿрсетілген тҧжырымдамаға назар аударғанымыз жҿн. Бҧл 

нормотивтік қҧжатта жастар саясатына байланысты барлық аспектілер 

қарастырылған. Соның ішінде қазақстандық патриотизмге де кҿп кҿңіл 

бҿлінген. Тҧжырымдаманың «Мемлекеттік жастар саясатын дамыту пайымы» 

атты 1-бҿлімінің 1. Қазіргі жастардың ҿзекті проблемалары атты аспектісінің 6 

бҿлімшесі патриоттық тҽрбиеге бағытталған. Қазақстандықтар – жасампаз жҽне 

жас ҧлт: республиканың ҽрбір екінші тҧрғыны 30 жасқа толмаған жастар. 
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Қазақстанның болашағы Қазақстан жастарының даму деңгейімен, олардың 

қоғамға ықпалдасуымен  байланысты, болашақтың негізі бҥгін қаланады. 

Жастар саясатының басымдықтары Қазақстан Республикасының  Президенті – 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев бастама жасаған «Қазақстан – 2050» стратегиясының 

тҥйінді мақсаттарының бірі болып табылады [3].  

Жоғарыда кҿрсетілген тҧжырымдамаға назар аударғанымыз жҿн. Бҧл 

нормотивтік қҧжатта жастар саясатына байланысты барлық аспектілер 

қарастырылған. Соның ішінде қазақстандық патриотизмге де кҿп кҿңіл 

бҿлінген. Тҧжырымдаманың «Мемлекеттік жастар саясатын дамыту пайымы» 

атты 1-бҿлімінің 1. Қазіргі жастардың ҿзекті проблемалары атты аспектісінің 6 

бҿлімшесі патриоттық тҽрбиеге бағытталған.  

Осыны ескере отырып: 

1) жастардың азаматтық бастамасын қолдауға бағытталған жалпы ҧлттық, 

ҿңірлік жҽне жергілікті деңгейде мемлекеттік жастар саясатын нақты 

салааралық ҥйлестіруді қамтамасыз ету;  

2) мониторинг пен диагностиканың нақты, ҽділ бағдарламасына негізделген 

жастар саясатын ғылыми зерттеулермен сҥйемелдеу бойынша жҥйелі тҥрде 

жҧмыстар жҥргізу;  

3) жастар саясатының инфрақҧрылымын дамытудың кешенді тҽсілдерін 

қамтамасыз ету;  

4) жастар туралы бҿлімді қосу жҽне жас қазақстандықтардың қажеттілігін 

есепке ала отырып, мемлекеттік органдардың жыл сайынғы стратегиялық 

жоспарын дайындауды жҥзеге асыру;  

5) жастарды бірлескен ҧжымдық қызметке тартудың ҽртҥрлі 

институционалдық нысандарын енгізу;  

6) жастар ҧсынған жобаларды қаржыландыру жҽне оның шығармашылық 

жҽне инновациялық ҽлеуетін жандандыруға мҥмкіндік беретін мемлекеттік 

ҽлеуметтік тапсырыстарды қолдану аясын бағдарлау мҥмкіндігін зерттеу;  

7) ҥкіметтік емес ҧйымдардың жас репатрианттармен, маргинал жастармен 

жҧмысына қолдау жасай отырып, олардың тарихи отанының жағдайына 

ҽлеуметтік бейімделіп кету мҥмкіндігін қолдау;  

8) еріктілер қозғалысын дамытуға қолдау кҿрсету;  

9) ҽскери қызметке даярлық бойынша, болашақ отан қорғаушылардың 

моральдық жҽне дене шынықтыру дайындығы деңгейін арттыруға назар аудара 

отырып,  мектептерде жҽне колледждерде тҽрбие жҧмыстарын жҥргізу;  

10) ҽскери қызметтің мҽртебесін насихаттау, ҽскери бҿлімшелерде 

тҽрбиелеу жҧмысының жаңа ҥлгісін енгізу қажет [3]. Осы бҿлімшенің ҽр 

аспектісі маңызды да қолжетімді қҧрастырылған.   

Жастарымызға байланысыты  «Егер  де  жастар  гуманизмді,  білімді,  

жауапкершілікті,  ҽділдікті таңдап  алса  жҽне  ҿзімшіл  болмаса,  онда  

олармен  бірге  табыс  та  ілесіп жҥреді». Қазақстанның жарқын болашағы бар, 

ол  – Біздің жастарымыздың қолында. Деп президентіміз Н.Ҽ.Назарбаев айтқан 

[4,33б].   

Келесі нормативтік – қҧқықтық қҧжат ол Қазақстан Республикасындағы 
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мемлекеттік жастар саясаты туралы 2004 жылғы 7 шілдедегі № 581-II Қазақстан 

Республикасының Заңы (2007.27.07. берілген ҿзгерістер мен 

толықтыруларымен). Осы Заң Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

жастар саясатын қалыптастыру мен iске асырудың қҧқықтық негіздерiн 

анықтайды. Кҿрсетілген қҧжаттың 3 бабында қазақстандық патриотизмді 

қалыптастыру аспектісі қарастырылған [5,2б].  

Бҥгінгі кҥні ата-бабалар, одан кейінгі ҧрпақтардың салып кеткен жолымен 

жҥріп, сол жолды ары дамыту, ҿмір жаңалығын ескеру, ескімен жаңаны 

ҧштастыру Қазақстан халқының міндеті. Елдің тҽуелсіздігі кҿп нҽрсеге ой 

салдырады. Мҧнда тарихи сананы ояту, жоғалғанын ҿзіне қайтару, ҿрлеу 

дҽуіріне жол ашу деген мағына, сондықтан қазақстандық патриоттық тҽрбие 

деген ҧғым тек қана айтыла салатын дерексіз ҧғым емес, ол ең алдымен нақты, 

ҿз ҧлтына, сонда тҧрып жатқан халықтарға берілген, адал еңбек ете алатын, 

жалпы халықтық, ҽлеуметтік мҽдениетті тҥсініп, білетін соның нҧсқаларын ҿз 

халқының қажетіне жарата алатын, басқалары тҥсіне білетін нағыз адам 

отансҥйгіштік, қазақстандық патриоттық рҧхтағы  белсенді адамдарды 

тҽрбиелеу ҥшін керек.  

Қазақстандық патриотизмнің дамытудағы мемлекет саясатының ҥлесі зор 

екендігін жоғарыда келтірілген бағдарламалар арқылы кҿре аламыз. Ҽр жас 

буынын қамтитын тҧжырымдамаларды қарастырып, зерттедік. Қойған 

мақсаттар мен іс-шараларды орындаған жағдайда қазақстандық патриотизмнің 

деңгейі келесі белеске ҿтетіні сҿзсіз.  

Сонымен қорыта айтарымыз, қазақстандық патриотизм - бҥкіл 

қазақстандықтарға тҽн. Себебі ортақ Отан, ортақ тарих, ортақ салт-дҽстҥр, 

ортақ қазақтың тілі. Басқа ҧлт ҿкілдері ҿз ана тілімен қоса қазақтың тілін білуі 

тиіс. Ҽрбір қазақстандық ҿзі ҿмір сҥріп, кҥн кҿріп отырған мемлекетін-

«Отаным» деп тануы, оның негізін салып отырған қазақ ҧлтына сыйластық, 

оның заңдарында бас ию, рҽміздеріне қҧрмет, жетістігіне сҥйсініп, мақтану, 

кемшіліктерін болдырмаудың жолын қарастыру қазақстандық патриотизмнің 

белгілері болуы керек. Ҽрбір адам біздің мемлекетімізге, соның бай да даңқты 

тарихына, оның болашағына ҿзінің қатысты екенің мақтанышпен сезіне 

алатындай іс- қимыл жҥйесін талдап жасауы қажет. Елдің мҽселелері де, 

келешегі де барлық адамға жақын ҽрі тҥсінікті болуы тиіс. Ҽрбір адам бала 

кезінен «Қазақстан – менің Отаным, мен ҥшін жауапты, мен де ол ҥшін 

жауаптымын» деген қарапайым ойды бойына сіңіріп ҿсетіндей істерді атқарған 

жҿн.  
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АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ІС-ТҼЖІРИБЕ НҼТИЖЕСІ: ҚАРАҚАБА ОБАСЫ 

 

Қазіргі заманда азаматтардың бойында туып-ҿскен ҿлкесінің тарихын, 

қайдан шыққандығын білуге деген қызығушылық ҿсуде. Осы орайда олардың 

қызығушылығын қанағаттандыруда археологиялық іс-тҽжірибе  ерекше рҿл 

атқарады. 

Іс-тҽжірибе - таным негізі, оның қозғаушы кҥші ретінде кҿрініс береді. Ол 

танымның барлық сипатын камтиды. Сонымен қатар танымадамдардың ҥнемі 

дамып отыратын тарихи, ҿндірістік жҽне қоғамдық қызметтерінің 

бастамасынан туындайды жҽне солармен айқындалады. Таным қаншалықты 

практиканың мықты іргетасына сҥйенгенде, соншалықты зерттейтін 

объектісіне толығырақ енетін болады. Іс-тҽжірибе  танымды техникалық кҧрал-

жабдықтармен жҽне басқа да қажеттіліктерімен қамтамасыз етеді. Онсыз қазіргі 

танымдық ғылымның жасалуы мҥмкін емес.  

Іс-тҽжірибе танымның мақсаты болып табылады. Ҿйткені таным 

адамдардың қарапайым бірдеңені білуге қҧлшынысы ҥшін ғана жҥзеге 

асырылмайды. Біздің барлық білімдеріміз, тҥптеп келгенде, қайтадан іс-

тҽжірибеге айналатын болады, соған бағышталады жҽне соның дамуына 

белсенді ҽсер етеді. Сондықтан, тҽжірибе тек танымның қозғаушы кҥші ғана 

емес, сонымен қатар оның тҥпкілікті максаты деп айтсақ дҧрыс болады. 

Тарихшы – мамандарды дайындауда археологиялық іс-тҽжірибе мақсаты – 

студенттерді ғылыми – зерттеушілік қабілеттерін арттырып, ҿлкетану тарихына 

деген қызығушылығын арттыру болып табылады. Оның арқасында 

студенттердің Қазақстанның ежелгі тарихына деген қызығушылықтарын 

http://youthpolicycenter.kz/
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оятуға, мҽдениетке ортақтастыруға, жоғары тҽжірибелік білімді орнықтыруға 

кҿмектеседі.  

Археологиялық іс-тҽжірибенің бірінші міндеті студенттердің дҽріс жҽне 

тҽжірибе сабақтарында алған білімдерін тиянақтау. Екіншіден, іс-тҽжірибе ден 

ҿтуші студент археологиялық экспедицияға қатысу арқылы маман археолог 

сияқты тҽжірибе алады, далалық жерлердегі жҧмыстардың ҿтуімен таныс 

болады. Ҥшіншіден, алдына қойылған ғылыми мақсат археологияның 

зерттелуіне, олардың болашақта ғылыми жҧмыстармен айналысуына себепкер 

болады. Оның нҽтижесінде студенттер ғылымға кҿңіл бҿліп, ғылыми 

конференцияларға қатыса бастайды. Туған ҿлке тарихын зерттеуге де 

қызығушылықтарын арттырады. 

Біз, тарихшылар Катонқарағай ҿңірінен бірнеше шақырым жердегі Қарақаба 

қорғандарында археологиялық іс-тҽжірибелік жҧмыспен барып қайттық. «Кенді 

Алтайды Қазақстанның кҿкірегіне тағылған алтын алқа деп тегін атамаған. 

Оның ҿркендеу шыңы ҽлі алда деп ойлаймыз. Мен еліміздің жер қойнауында 

кездесетін сан тҥрі жерінде тҧнған Шығыс Қазақстан облысы сияқты «асыл 

тҽждің» Қазақстанда  болуын мақтан етемін»,-деп президентіміз Нҧрсҧлтан 

Ҽбішҧлы Назарбаев баға берген  Шығыс Қазақстан кҿз тартар, аса кҿркем, бар 

сҧлулықты ҿн бойына жинап алған ҿлке. Шығыс Қазақстан табиғаты керемет, 

Азияның далалары мен шҿлейттері Сібірдің таулы тайгасымен тҧтасып бірегей 

ландшафтық тҥрлілік тудырады: шҿл, дала, тайга, жарқыраған мҧзды шыңды 

таулар, ҿзендер мен кҿлдер. 

Соңғы ҥш жылда Қарақабадан ерте темір дҽуіріне жҽне тҥрік кезеңіне 

жататын 13 қорған табылған болатын. Қазба жҧмыстарының 2013 жылғы 

маусымында тҥрік кезеңінің екі қорғаны Қазақ Алтайындағы Қарақаба І 

қорымында зерттелді. (Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы). Жер 

ҥсті қҧрылысы тас қоршаулар тҥрінде жасалған. Реттік саны № 9, 11 

қорғандарда жанында жылқы бірге қойылған адам жерлеуі болды. Қару-жарақ 

заттары (қылыш, садақ, жебелері бар қорамсақ), ер-тҧрман заттары (жҥген, 

ертоқым) жҽне тҧрмыс заттары (ағаш тостаған, кесе). Реттік саны № 11 қорған 

заттары алдыңғыларына ҧқсас [2, 35б.]. Теңдессіз олжаларға ағаштан жасалған 

музыкалық аспаптың табылуы жатады. Қазақ Алтайы аумағындағы кҿне 

тҥріктер дҽуірі тҧрғындарының жерлеу ерекшелігіне жылқыны барлық ер-

тҧрманымен адам жанында емес, қабірдің тҿменгі немесе ҥстіңгі жағында ер-

тҧрмансыз қою болып табылады.  

2014 жылдың далалық маусымында  Қарақаба І қорғандар тобының № 12–

13 қорғандарына зерттеу жҧмыстары жҥргізілді. Біздің ШҚМУ студенттерімен  

№12 қорған зерттелді. 

Нысанды беткі қабатынан тазартқан соң шеңбер формалы тас қабаты 

ашылды. Қорғанның  оңтҥстік, солтҥстік – шығыс жҽне орталық бҿліктерінде 

тастарды таңдау немесе араластыру анық байқалды. Визуальды бақылау 

нҽтижесінде жерҥсті қҧрылымында «алғашқы қабырға» аталатын бҧрыш 

формалы тастар байқалды. 

Қажетті қҧжаттар толтырылып, сеппенің негізгі қалыбы айшықталған соң, 
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негізге дейінгі қозғалмайтын тастарға дейінгі барлық тастар алынды. 

Нҽтижесінде тікбҧрышты қалыпты жерҥсті қҧрылым ашылды. Жерҥсті 

қҧрылымының алғашқы тҥрі суретке тҥсіріліп, сызба-графикалық фиксация 

жасалынды. 

 

 

 
 

 

1-сурет - Қорғанның жалпы кҿрінісі 

 

Осылайша, қарастырылған қорғанның бір сеппеден кейін жерлеу дҽстҥрінен 

айырмашылықтары кҿп екі жерлеу ашылды. Оларды келесідей белгіледік: 

орталық жерлеу-жерлеу 1; қосалқы жерлеу-жерлеу 2. 

 

 
 

2-сурет - Жасҿспірім қаңқасы 
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Жерлеу 2-толық тазартылған соң келесі жағдай тіркелді: тастардын астында 

жҧқа ағаш жайма орналасқан. Ағашта жану белгілері байқалды. Ағаштың 

солтҥстік шетінде тҥтік тҽріздес жануар сҥйегі аршылды. Қажетті фиксациялық 

жҧмыстардан жасалынып,сынамалар алынған соң ағаш алынып тасталды. Ағаш 

қабатынан соң адам мҥрдесі сҥйектері тіркелді: тазартылған кеңістіктің батыс 

жағынан адамның тҿменгі жақ сҥйегі, сол ауданнан 2 жҥзік тҽрізді темір сырға 

табылды. Кейін нашар сақталған, шағын денелі-1,3 м адам сҥйегі табылды. 

Жасҿспірім қаңқасы болуы керек. 

Қаңқа арқасымен ШБ бағытында созылып жатты,аяқ сҥйектері тҥзу. 

Марқҧмның бел тҧсында шағын ҿлшемді тік бҧрышты темір қаптама 

анықталды, шамамен белдік фурнитураның бҿлшегі. Бҧл кейінгі жерлеу болуы 

мҥмкін, ірі тас жолағындағы деформация осы жерҥсті жерлеуді іске асырғанда 

орын алған. 

Жерлеу 1 – барлық қажетті жҧмыстар атқарылған соң, тастар алынып 

тасталды. Тазалау барысында кіре беріс қҧдық  20 оңтҥстікке жҽне солтҥстікке 

қарай кеңейеді. Аталған қабат 1,98 м тереңдікке дейін жалғасып, соңғы қабат 

алынған соң, астынан анатомиялық тҽртіптегі жылқы сҥйектері табылды. 

Аталған жылқы сҥйектері толық тазартылды: ересек, іш жағымен 

орналастырылған, мойны оңға бҧрылған, бас сҥйегі тігінен қаратылған, 

алдыңғы жҽне артқы аяқтары буындарынан бҥгілген. 

 

 
 

3-сурет - Жылқының қаңқа сҥйектері 

 

Ағаш қабығы астынан жҧқа тас қабаты анықталды. Жерлеу щҧңқырына 

кіретін мини дромос қызметін атқарған. Дақ контурлары бойынша қазба 

жҧмыстары жҥзеге асырылып, нҽтижесінде қозғалмаған бай инвентарлы адам 

қаңқасы табылды. 2,38 м терендікте дҿңгелек формалы темір зат табылды. 

Сақталу дҽрежесі тҿмен, жауынгер дулығасы болуы керек.  Қазіргі кездегі шай 

ішетін шыны тҽрізді ыдыс тазартылды. Темір дулығадан батысқа қарай 2,4 м 

тереңдікте адам бас сҥйегі анықталды. Адам қаңқасы арқа бойымен 

жатқызылған, екі қолы дене бойымен орналастырылған, аяқтары тҥзу. 
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4-сурет - Адам сҥйек қалдықтары 

 

Адам сҥйек қалдықтарынан оңтҥстікке қарай найза тҽрізді қҧрал табылды. 

Аталған олжадан батысқа қарай  6 см жерде ішекті ағаш музыкалық аспап 

тазартылды. Сақталу дҽрежесі тҿмен. Жоғарыда аталған найза тҽрізді  қҧрал 

мен музыкалық аспап орналасуы арасынан ағаш бҧйым табылды. Ол 

музыкалық аспаптың футляры болуы мҥмкін деген тҧжырым ҧсынылды. 

Сонымен қатар, темір қылыш, кҿлемді ағаш садақ жебелерімен бірге қазып 

алынды. 

Бҧған дейін «Берел» қорымынан мол жҽдігер тапқан белгілі археолог 

Зейнолла Самашев: «Екі жыл бҧрын басталған қазба жҧмыстарының 

нҽтижесінде кҿне тҥркілердің бес ескерткіші табылды. Ҿкінішке қарай, 

табылған қобыз іспетті музыкалық аспаптың ағашы қатты шіріп кетіпті. Қайта 

қалпына келтіру ҥшін Астанадағы домбыра жасаушы шеберлермен келісіп 

қойдық. Кҿп дҥниелер тот басқан, бҥлінген. Табылған ҥш-тҿрт адамның бас 

сҥйектеріне ота жасалған екен. Тесігі бар. Берел қорғанынан табылған 

адамдардың бас сҥйектерінде де отаның ізі болған еді. Осыдан-ақ медицинаның 

сақ заманында дамығанын аңғаруға болады» [1]. 

Қарақабада зерттелген екі қорған да Орталық Азия халықтарымен тығыз 

этникалық жҽне мҽдени-экономикалық байланыс орнатқан ежелгі  тҥрік 

халықтарының мҽдениетін кҿрсетеді. Жҽне жылқы ешқандай ҽбзелдерсіз 

жерленген. Біз зерттеген қорғандарда ат ҽбзелдері жерленген адамның аяқ 

жағына орналастырылған. Бҧл мҽдени-хронологиялық кезеңнің ҿзгергендігінің 

кҿрсеткіші. Жерлеу шҧңқырына ағаш қҧрылыстар қойылған. Бірге жерленген 

жылқы басы қайтыс болған адамның басына кері бағытта қойылған. Бҧл даусыз 

Қарақабалық тҥркілердің жерлеу рҽсіміндегі ҿзгешелігін кҿрсетеді.Егер бҧрын 

жерленетін инвентарь қҧралдары  сол заманның жауынгерлік рухын 

кҿрсетсе,Қарақабадан табылған музыкалық аспаптар ежелгі кҿшпелі тҥркілер 

қоғамының рухани дамуының кҿрсеткіші болып табылады. Сонымен қатар, 

адамдар ҿміріндегі шамандықтың рҿлі артқанын білдіреді. Қарақабадағы екі 

жерлеу орнынан табылған бас сҥйектердің трепанациясы да шамандықпен 
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байланысты.Жерленген адам отадан кейін тағы бірнеше жыл ҿмір сҥрген.Бҧл 

қорғандар шамамен біздің -дҽуіріміздің VII-IХ ғасырына  жатады [2, 42б.]. 

Болашақ тарихшылар ретінде біз осы археологиялық қазба жҧмыстарына 

қатысу арқылы ҿте ҥлкен тҽжірибе жинадық. Алған ҽсерімізді де сҿзбен жеткізу 

қиын. Осы ретте археологиялық іс-тҽжірибелік жҧмысымыздың қызықты, 

кҿңілді ҽрі  танымы мен тағылымы мол болуына ықпал еткен археолог – 

ғалымдарды атап ҿтпеу мҥмкін емес. Олар белгілі археолог, тарих 

ғылымдарының докторы Зейнолла Самашев, Ҽ.Х.Марғҧлан атындағы 

археология институты филиалының аға  ғылыми қызметкерлері Чотбаев Айдос, 

Калиев Елдос, Жалмаганбетов Жалғас. 

Зейнолла Самашев кҿпжылдық тҽжірибесімен бҿлісе отырып, археология 

атты қызықты да кҥрделі ғылымның сан тҥрлі қырларын тҥйсінуімізге себепкер 

болды.  Біздің осынау киелі Қарақаба жеріндегі жҥргізілген жҧмыстардың, 

археологиялық іс-тҽжірибенің нҽтижесіндегі ашқан жаңалығымыз ғажайып 

ҿлкеміздің тарихын, ҿткенің зерттеуде елеулі орын алады. Ашылмаған 

сырларға, қҧпияға толы тарих беттерін іс-тҽжірибеде археологиялық деректерді 

кҿзбен кҿріп, қолмен ҧстап кҿру арқылы бір сҽт кҿз алдымызға елестетуге, сол 

заманға оралуға мҥмкіндік береді. Ҽр табылған археологиялық олжа тарихтың 

бір бҿлшегі. 
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О СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

Действующий в настоящее время Таможенный союз трех государств 

постсоветского пространства: Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, дает основание для пересмотра всей системы 

источников таможенного права. Да и само таможенное право уже не может 

рассматриваться в качестве только отрасли казахстанского права, поскольку 

главенствующее положение в системе источников приобретают нормы 
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международного права; существенно расширился предмет правового 

регулирования. 

Основной целью Таможенного союза - является проведение единой 

таможенной политики, направленной на создание благоприятных условий для 

международной интеграции национальных экономик, расширение рынков 

сбыта национальной продукции, формирование единого экономического 

пространства с государствами-участниками Содружества Независимых 

Государств. 

По мнению Игнатюк А.З. под источниками таможенного права таможенного 

союза понимаются акты компетентных органов, устанавливающие или 

санкционирующие нормы таможенного права таможенного союза.[1] 

Законодатель не использует понятие «таможенная граница РК», вводится 

термин «таможенная граница таможенного союза». В соответствии со ст. 2 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС) таможенной границей 

Таможенного союза являются пределы таможенной территории Таможенного 

союза, т.е. пределы территории Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан, а также находящихся за пределами территорий 

государств - членов Таможенного союза искусственных островов, установок, 

сооружений и иных объектов, в отношении которых государства - члены 

Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией [2]. 

В комментарии к таможенному кодексу Таможенного союза О.Г. Анохина 

устанавливает шестиуровневую систему таможенного законодательства в 

рамках Таможенного союза, учитывая федеративное устройство России [3]. 

В Республике Казахстан можно говорить о сложившейся пятиуровневой 

системе законодательства, включающей сам ТК ТС, международные 

соглашения, решения Комиссии Таможенного союза, Кодекс Республики 

Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан», нормативные 

правовые акты во исполнение Кодекса РК «О таможенном деле в РК». 

Рассматривая систему источников таможенного права таможенного союза, 

Д.В. Чермянинов, А.В. Бельянинова, определяет ее следующим образом: 

1) ТК ТС; 

2) Международные договоры государств участников Таможенного союза; 

3) Решения Комиссии Таможенного союза; 

4) Таможенные кодексы государств-участников Таможенного союза; 

5) Решения правительств государств-участников Таможенного союза; 

6) Нормативные правовые акты таможенных служб государств-участников 

Таможенного союза [4]. 

Систему нормативного правового регулирования в Таможенном союзе, 

можно разделить на две части, первая - наднациональная, вторая - 

национальная. 

Игнатюк Г.З. предлагает дополнить систему источников таможенного права 

таможенного союза международными обычаями. 

Источники таможенного права таможенного союза имеют определенную 

специфику, они носят тройственный характер. С одной стороны, источниками 
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являются международные договоры и международные обычаи, с другой - 

Таможенный кодекс таможенного союза и решение Комиссии таможенного 

союза, регулирующие таможенные правоотношения в таможенном союзе, 

принимаемые в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и 

международными договорами государств-участников таможенного союза, а с 

третьей стороны - нормы внутреннего (национального) законодательства[1]. 

К актам, составляющим договорно-правовую базу Таможенного союза, 

относятся: 

1) Таможенный кодекс Таможенного союза, являющийся приложением к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 

2009 г. №17, с изменениями, внесенными Протоколом о внесении изменений и 

дополнений в Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 16 апреля 

2010 г. 

2) Международные договоры государств - членов Таможенного союза, 

направленные на формирование Таможенного союза: Договор о Комиссии 

Таможенного союза (Душанбе, 6 октября 2007 г., в ред. Протокола от 9 декабря 

2010 г.), Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, 

направленных на формирование договорно-правовой базы Таможенного союза, 

выхода из них и присоединения к ним (Душанбе, 6 октября 2007 г.), Договор 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о применении 

международных договоров в рамках формирования Таможенного союза от 28 

мая 2010 г. 

3) Международные договоры государств - членов Таможенного союза, 

регулирующие таможенные правоотношения в Таможенном союзе: 

Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов 

государств - членов Таможенного союза (Санкт-Петербург, 21 мая 2010 г.), 

Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях (Санкт-Петербург, 18 

июня 2010 г.), Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны (Санкт-Петербург, 18 

июня 2010 г.), Соглашение опорядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском (Санкт-

Петербург, 18 июня 2010 г.), Протокол об отдельных временных изъятиях из 

режима функционирования единой таможенной территории Таможенного 

союза (Астана, 5 июля 2010 г.) и др. 

4) Решения органов Таможенного союза, прежде всего, Решения 

Высшего органа Таможенного союза - Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества и Комиссии Таможенного союза. 

Например, Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 

2009 г. №18 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного 
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союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», 

Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. №19 «О 

едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации», Решение 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. №51 «О Договоре 

опорядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного 

союза», и др. 

5) К современным источникам таможенного права следует отнести 

Протоколы и иные документы рабочих встреч руководителей таможенных 

служб Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Например: Протокол рабочей встречи заместителей руководителей 

таможенных служб Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, состоявшейся 15 декабря 2010 г. в г. Астане.  

В Таможенном кодексе таможенного союза, как базовом источнике 

таможенного права таможенного союза, содержатся все основные материально-

правовые, процессуальные и процедурные таможенные нормы.Нормы 

Таможенного кодекса таможенного союза имеют прямое действие. 

Таможенный кодекс таможенного союза определяет правовые, 

экономические и организационные основы таможенного регулирования на 

территории государств-участников таможенного союза и направлен на защиту 

экономического суверенитета и экономической безопасности таможенного 

союза, активизацию связей политики государств-участников таможенного 

союза с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан государств-

участников таможенного союза, юридических лиц и государственных органов и 

соблюдения ими обязанностей в области таможенного регулирования. 

Таким образом, систему источников таможенного права таможенного союза 

можно представить в следующем виде:1) Таможенный кодекс таможенного 

союза;2) международные договоры государств-участников таможенного союза, 

регулирующие таможенные правоотношения в таможенном союзе;3) решения 

Комиссии таможенного союза (Комиссия таможенного союза – единый 

постоянно действующий регулирующий орган таможенного союза), 

регулирующие таможенные правоотношения в таможенном союзе, 

принимаемые в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и 

международными договорами государств-участников таможенного союза;4) 

внутреннее законодательство государств-членов таможенного союза;5) 

международные обычаи. 
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Формирование Таможенного союза Российской Федерации, Республики 

Казахстан и Республики Беларусь является одной из главных целей создания 

ЕврАзЭС и предполагает скоординированное движение по пути унификации 

внешнеторгового и таможенного законодательства, а также проведение 

согласованной пограничной политики. 

Таможенный союз признается субъектом международного права с 

правомочиями в пределах суверенных прав, которые передаются ему 

государствами-участниками. Для международного признания необходимо, 

чтобы таможенный союз был наделен правами формирования единой 

таможенной политики в части применения всех или определенных мер 

таможенно-тарифного регулирования к товарам третьих стран. 

Международная практика определяет  таможенный союз, как экономическое 

объединение нескольких государств, с передачей части государственного 

суверенитета в области таможенного регулирования таможенному союзу. 

Из статьи 24 Генерального соглашения о тарифах и торговле следует, что 

под таможенным союзом должна пониматься замена двух или нескольких 

таможенных территорий одной таможенной территорией, вследствие чего 

должны подлежать отмене пошлины и другие ограничения во взаимной 

торговле (за некоторыми исключениями). 

Формирование таможенного союза можно условно разделить на два этапа. 

Первый-это формирование нормативно-правовой базы с целью обеспечения  

условий создания Таможенного союза. Второй-это обеспечение нормативного 

регулирования действий по завершению формирования Таможенного союза. 

По этому принципу и был сформирован перечень международных 

договоров, формирующих нормативно-правовую базу Таможенного союза[1]. 

Таможенный кодекс ТС установил двухуровневую систему регулирования, 

включающую наднациональное регулирование, осуществляемое институтами - 

регуляторами таможенного союза и оформляемое в виде актов таможенного 

законодательства таможенного союза, и национальное регулирование, 
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осуществляемое органами государств - членов ТС в части, не урегулированной 

таможенным законодательством союза.  

Очевидно, что приоритет наднационального регулирования и, 

соответственно, союзного таможенного законодательства должен стать 

базовым принципом формирующегося права таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС. Поэтому не случайно государства - члены ТС уделяют особое 

внимание юридико-техническим аспектам закрепления примата 

наднационального регулирования.  

Как известно, текст Таможенного кодекса ТС начал редактироваться и 

корректироваться еще до его вступления в силу для государств-членов. 

Протоколом от 16 апреля 2010 г. был внесен ряд изменений и дополнений в 

Договор о Таможенном кодексе ТС от 27 ноября 2009 г, одним из которых 

стало «усиление» принципа приоритета наднационального регулирования. 

Первоначальная формулировка принципа приоритета наднационального 

регулирования, по мнению представителей государств, подписавших Договор о 

Таможенном кодексе ТС, была расплывчатой и содержала, скорее, «намек» на 

этот принцип. Для его более акцентированного выражения были внесены 

поправки в ст. 1 и 3 Таможенного кодекса.  

Если в прежней редакции ст. 1 предусматривалось, что таможенное 

регулирование в таможенном союзе должно осуществляться в соответствии с 

таможенным законодательством ТС, а в части, не урегулированной таким 

законодательством, - в соответствии с законодательством государств - членов 

таможенного союза, то в новой редакции эта норма получила важное 

добавление.  

Теперь национальное регулирование в рамках таможенного союза возможно 

только до тех пор, пока не будут установлены соответствующие 

правоотношения  на уровне таможенного законодательства ТС.  

Таким образом, был определен вектор развития союзного таможенного 

законодательства, направленный на охват наднациональным регулированием 

всех основных областей таможенного дела, а регулирование таможенных 

отношений на национальном уровне оставалось в качестве «юридического 

переживания». Оно осуществляется национальными регуляторами до тех пор, 

пока на наднациональном (союзном) уровне не появятся соответствующие 

нормы. Изменения, внесенные в ст. 3, касаются уточнения территориальных 

границ наднационального регулирования.  

Первоначально Таможенный кодекс ограничивался нормой о том, что 

законодательство таможенного союза действует на таможенной территории 

таможенного союза. Подобная формулировка фактически умаляла принцип 

приоритета наднационального регулирования. Аргументируя это положение, 

следует отметить, что наднациональное регулирование не способно вытеснить 

полностью национальные регуляторы, особенно на начальных этапах развития 

таможенного союза[2]. 

Национальное регулирование таможенных отношений имеет иные, 

ограниченные территориальные масштабы, и игнорирование проблемы 
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соотношения пространственных границ наднационального и национального 

регулирования в рамках таможенного союза в первоначальном тексте 

Таможенного кодекса приводило к формированию двух автономных 

механизмов регулирования без четко установленной субординации между 

ними.  

Иными словами, у национальных регуляторов появлялась возможность 

создавать свои нормы таможенного права и применять их в территориальных 

границах одного государства - члена таможенного союза.  

В такой ситуации для укрепления принципа примата (приоритета) союзного 

законодательства очень важно было «привязать» саму возможность 

осуществления национального регулирования в таможенном союзе к 

наднациональному регулятору, наделяя последнего правом предоставления 

государству - члену таможенного союза полномочий принимать нормативные 

правовые акты, регулирующие таможенные отношения в рамках лишь одного 

государства.  

В этих целях Протоколом от 16 апреля 2010 г о внесении изменений и до-

полнений в Договор о Таможенном кодексе ТС п. 2 ст. 3 Таможенного кодекса 

ТС был дополнен частью второй: «Если в соответствии с таможенным 

законодательством таможенного союза таможенное регулирование в 

таможенном союзе осуществляется в соответствии с законодательством 

государства - члена таможенного союза, такое законодательство действует на 

территории этого государства - члена таможенного союза». Во вновь 

появившейся норме нашло свое отражение положение о том, что национальное 

регулирование таможенных отношений не может быть автономным и должно 

обязательно быть производным от таможенного законодательства ТС. 

 Таким образом, только наднациональный регулятор может наделить нацио-

нального регулятора правом, принимать нормативные правовые акты по 

таможенным вопросам, которые могут применяться на территории данного 

государства. 

 Результаты наднационального регулирования оформляются в виде 

соответствующих нормативных правовых актов и индивидуальных 

(ненормативных) правовых актов, рассчитанных на применение в конкретной 

ситуации.  

Нормативно-правовые акты наднационального регулирования имеют 

общеобязательный характер и применяются на всей территории таможенного 

союза. Нормативно-правовые акты, связанные с наднациональным ре-

гулированием таможенных отношений, составляют таможенное за-

конодательство таможенного союза, которое включает Таможенный кодекс ТС, 

международные договоры государств - членов таможенного союза, 

регулирующие таможенные отношения в таможенном союзе, а также решения 

Комиссии ТС. [3] 

Перечень международных договоров, составляющих договорно-правовую 

базу таможенного союза, был определен Решением Межгосударственного 

совета от 6 октября 2007 г. № 1 и включает в себя:  
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1) международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС и принятые 

до образования таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана 

(Соглашение о таможенном союзе между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь, Договор о таможенном союзе и едином экономическом 

пространстве, Договор об учреждении Евразийского экономического сооб-

щества и др.);  

2) международные договоры, принятые после создания таможенного союза 

и направленные на завершение формирования его договорно-правовой базы 

(Договор о Комиссии ТС, Договор о создании единой таможенной территории 

и формировании таможенного союза. Соглашение о едином таможенно-

тарифном регулировании.[4] 

 Закрепленная в Таможенном кодексе, структура таможенного 

законодательства таможенного союза в целом соответствует 

институциональной структуре наднационального регулирования. Названная 

структура охватывает: Межгосударственный совет как орган стратегического 

управления, принимающий наиболее важные решения, относящиеся к 

созданию и функционированию таможенного союза; решениями Совета 

утверждаются основные договоры и соглашения (включая учредительные 

договоры и Договор о Таможенном кодексе ТС); Комиссию ТС как орган, 

выполняющий функции оперативного управления делами таможенного союза. 

Нормативно-правовой базой таможенного союза является его единое 

таможенное законодательство. Однако уже сейчас можно заключить, что на 

наднациональном уровне происходит регулирование вопросов, составляющих 

предмет иных отраслей национального законодательства (внешнеторгового, 

валютного, бюджетного, налогового). Нормы, принимаемые в рамках 

таможенного союза по широкому спектру направлений экономической 

политики, не сопрягаются с соответствующими отраслями национального 

законодательства, что на практике неизбежно будет приводить к конфликту 

различных отраслевых законодательств при регулировании отношений в рам-

ках таможенного союза.  

В сегодняшних условиях для того, чтобы отыскать применимую норму, 

необходимо, в первую очередь, обращаться к неправовым актам, содержащим 

раз личного рода указания, разъяснения и толкования, - письмам, инструкциям, 

телеграммам и т.п. Такая ситуация, безусловно, девальвирует ценность самого 

таможенного законодательства и возвращает нас к тем временам, когда 

таможенные отношения регулировались преимущественно инструкциями и 

письмами, а не кодексами и законами. 

 Одна из наиболее острых проблем развития таможенного законодательства 

таможенного союза - необходимость его систематизации. Несмотря на 

сравнительно недавний старт, нормативный массив ТС стремительно 

«разрастается». Потребность в систематизации законодательства заложена в 

самой трехуровневой структуре таможенного законодательства (Кодекс - 

договоры - решения Комиссии). При этом на практике появляется и четвертый 
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уровень - это нормы национального таможенного законодательства, 

применение которых не противоречит союзному законодательству.  
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Сделки – одно из ключевых понятий современного гражданского права. 

Именно по этой причине, любые законодательные изменения, так или иначе 

затрагивающие правовое регулирование этого важнейшего юридического 

факта, непосредственным образом влияют на социально-экономическую жизнь 

общества, и требуют пристального анализа. Последние, достаточно глобальные 

изменения в правовом регулировании сделок, произошли относительно недавно 

- с 2013 года. Связаны они с вопросами недействительности сделок.  

В частности, Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ [1] (далее – 

Федеральный закон №100-ФЗ), вступившим в силу с 1 сентября 2013 года (за 

исключением пункта 22 статьи 1, вступающего в силу со 2 марта 2015 года), 

кардинально изменено правовое регулирование признания сделок 

недействительными. 

В основном изменения норм, регулирующих порядок признания сделок 

недействительными, направлены законодателем на ограничение случаев 

безосновательного оспаривания сделок по формальным основаниям. 

В частности, если ранее  согласно пункту 1 статьи 168 ГК РФ [2], сделка, 

нарушающая требования закона или иного правового акта, по общему правилу, 
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ничтожна, если законом не установлено, что такая сделка оспорима или не 

предусмотрены иные последствия нарушения, то после вступления в силу 

изменений, внесенных Федеральным законом №100-ФЗ, сделка, нарушающая 

требования закона или иного правового акта, считается оспоримой, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Данные изменения, безусловно, радикальным образом изменяют правовую 

ситуацию, поскольку одно из основных отличий ничтожной сделки от 

оспоримой состоит в том, что ничтожная сделка является недействительной 

изначально, независимо от решения суда, в то время как оспоримая может быть 

признана недействительной лишь на основании решения суда. 

Вместе с этим ГК РФ в новой редакции предусмотрен ряд случаев, 

предусматривающих изначальную ничтожность недействительной сделки, 

например: 

- при несоблюдении обязательной нотариальной формы (пункт 3 статьи 

163), 

- при совершении сделки, нарушающей требования закона и при этом 

посягающей на публичные интересы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц (пункт 2 статьи 168), 

- при совершении сделки с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности (статья 169), 

- при совершении притворной сделки (пункт 2 статьи 170), 

- при совершении сделки с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом, вытекающих из закона (статья 174.1). 

Кроме того, Федеральным законом №100-ФЗ ограничен круг субъектов, 

имеющих право требовать признания сделок ничтожными и применения 

последствий недействительности ничтожной сделки. Так, если до вступления в 

силу данных изменений, обратиться в суд с требованием признания сделки 

ничтожной и применения последствий недействительности ничтожной сделки 

могло любое лицо, то после вступления в силу изменений в ГК РФ, внесенных 

Федеральным законом №100-ФЗ правом заявить такое требование стали 

наделены лишь стороны сделки. Иные лица смогут обраться с подобными 

заявлениями в суд лишь в случаях, прямо определенных законом. 

Данное изменение направлено на пресечение недобросовестного поведения 

лиц, обращающихся с требованиями о признании ничтожными сделок, никак не 

затрагивающих их законных интересов. На наш взгляд это весьма важно, так 

как до сентября 2013 года, закон не ограничивал такую возможность 

(собственно, он о ней вообще ничего не говорил). В результате, в судебной 

практике, были нередки случаи, когда суд признает сделку недействительной 

по заявлению не стороны сделки, а совершенно постороннего лица, которому, к 

тому же, трудно доказать свой интерес в оспаривании сделки. 

Теперь же суд может удовлетворить такое требование, только если лицо, 

заявившее его, докажет, что имеет охраняемый законом интерес в признании 

этой сделки недействительной. А это возможно далеко не всегда. 

Абзацем 4 пункта 2 и пунктом 5статьи и 166 ГК РФ в редакции 
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Федерального закона №100-ФЗ установлен запрет требовать признания сделки 

недействительной лицу, приступившему к еѐ исполнению или своими 

действиями свидетельствующему о намерении еѐ исполнить. 

Также ГК РФ в новой редакции ограничено право суда применять 

последствия недействительности ничтожной сделки по собственной 

инициативе.  

К примеру, если до вступления в силу ФЗ №-100, в соответствии с абзацем 2 

пункта 2 статьи 166 ГК РФ, суд в любом случае имел право применить 

последствия недействительности ничтожной сделки по собственной 

инициативе, то с 01.09.2013 г. суд вправе применить такие последствия по 

своей инициативе, только если это необходимо для защиты публичных 

интересов, а также в случаях, прямо предусмотренных законом [3]. 

Фактически, чтобы констатировать недействительность как сделки в целом, 

так и ее отдельного условия, и на этом основании отказаться их применять, 

суду по сути необходимо провести многоступенчатый тест на возможность 

признания сделки (условия) недействительной: проверить - заявляла ли 

требование о недействительности сторона, если да, вправе ли она была его 

заявлять, если нет, вправе ли такое суждение вынести суд, если да - какие 

последствия этого нужно применить [4]. 

Интересным нововведением являются установленные статьей 183 ГК РФ в 

новой редакции правила о последствиях заключения сделки с 

неуполномоченным лицом. Так, при отсутствии полномочий действовать от 

имени другого лица или при превышении таких полномочий, сделка считается 

заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица. Вместе с тем, 

представляемый в последующем может одобрить эту сделку, тогда права и 

обязанности по данной сделке переходят к нему. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 183 ГК РФ сторона, 

заключившая сделку с неуполномоченным лицом, при условии, что она не 

знала или не должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица 

полномочий либо об их превышении, вправе до одобрения сделки 

представляемым отказаться от нее в одностороннем порядке. 

Кроме того, по смыслу пункта 3 статьи 183 ГК РФ, введенного 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ, сторона, заключившая сделку с 

неуполномоченным лицом, может предложить представляемому одобрить эту 

сделку. Если же представляемый отказался одобрить сделку или ответ на 

предложение представляемому еѐ одобрить не поступил в разумный срок, 

другая сторона вправе потребовать исполнения сделки от совершившего ее 

неуправомоченного лица, либо отказаться от сделки и потребовать от этого 

лица возмещения убытков. 

Также следует упомянуть и то, что согласно статье 186 ГК РФ в редакции 

Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ, с 01.09.2013 г. отменен 

максимально допустимый срок действия доверенности, составляющий на 

сегодняшний день три года. То есть после вступления в силу новой редакции 
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ГК РФ доверенности можно будет оформлять на любой срок, в том числе 

превышающий три года с даты еѐ совершения. 

Еще одной новацией является предусмотренная законодателем возможность 

совершения представляемым, в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, безотзывной доверенности (статья 188.1 ГК РФ в редакции, 

вступившей в силу с 01.09.2013 г.). 

Несмотря на свое название, безотзывная доверенность может быть отозвана 

до окончания еѐ действия, но лишь в случаях, предусмотренных в самой 

доверенности, а также после прекращения обязательства, для исполнения или 

обеспечения, исполнения которого она выдана и при злоупотребления 

представителем своими полномочиями, либо возникновении обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих, что такое злоупотребление может произойти. 

Согласно пункту 2 статьи 188.1 ГК РФ, введенной Федеральным законом от 

07.05.2013 № 100-ФЗ, безотзывная доверенность должна быть удостоверена 

нотариально и содержать прямое указание на ограничение возможности еѐ 

отмены. 

Таким образом, даже из нашей небольшой статьи, можно заключить, что 

изменения в законодательстве, связанные с недействительностью сделки, 

действительно глобальны. В большинстве случаев эти изменения направлены 

на усиление стабильности совершенной сделки, что предполагает снижение 

возможностей участников сделки оспорить совершенную, исполненную сделку, 

даже если эта сделка обладает юридическим дефектом. Даже в тех случаях, 

когда сделка, нарушающая требования закона, будет по-прежнему считаться 

ничтожной, а не оспоримой, применить последствия ее недействительности 

станет сложнее. 

Данные изменения, как, в значительной мере конкретизирующие правовое 

регулирование сделок, можно признать важным и нужным шагом в деле 

совершенствования российского гражданского права.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Радикальные изменения экономических отношений в нашем обществе 

потребовали иного их правового регулирования. Преобразования отношений 

собственности повлекли за собой увеличение числа частных собственников. 

Появились новые субъекты хозяйственных отношений, что, естественно, 

потребовало принятия нового законодательства, регулирующего их правовое 

положение. 

Основным субъектом развивающихся рыночных отношений выступают 

юридические лица. В настоящее время доля их участия в хозяйственном 

обороте существенно возросла. Большое количество нормативных правовых 

актов посвящено регламентации разновидностей юридического лица.   

Опираясь на легальное определение юридического лица, закрепленное 

статьей 33 Гражданского кодекса РК (далее ГК РК), сделаем выводы об 

особенностях ответственности юридических лиц: «Юридическим лицом 

признается организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает 

этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права 

и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, должно иметь 

самостоятельный баланс или смету, печать со своим наименованием» [1] . 

Изучив и проанализировав труды и работы таких ученых как: О.А. 

Красавчикова, Б.И. Пучинского, В.А. Болдырева, А.В. Рыбиной традиционно в 

научной и учебной литературе можно выделить четыре признака юридического 

лица, совокупность которых позволяет говорить о юридическом лице как 

самостоятельном субъекте права. 

Это такие признаки, как организационное единство, имущественная 

обособленность, самостоятельная имущественная ответственность и 

выступление в гражданском обороте от своего имени.  

Подробнее  хотелось бы остановиться на таком важном признаке 

юридического лица, как самостоятельная имущественная ответственность. 

История возникновения института юридического лица связывает его появление 

не только с "централизацией собственности", но и с переложением личной 

ответственности граждан на вновь образуемого субъекта, стремлением 

обезопасить от рисков хозяйственной деятельности хотя бы часть своего 

имущества. Эта функция, по мнению М.И. Кулагина, ранее остававшаяся в 

тени, в настоящее время является одной из важнейших [2]. 
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В настоящее время лица, участвующие в создании юридического лица, в 

большинстве случаев, за редким исключением, рискуют потерять только сумму 

своего вклада. Значение этого признака подчеркивает мнение, что у компаний 

одного лица реально осталась только функция ограничения 

предпринимательского риска путем передачи ответственности по 

обязательствам с учредителя на юридическое лицо [3]. 

В современных условиях анализ действующего законодательства позволяет 

говорить об усилении ответственности учредителей практически всех 

организационно-правовых форм юридических лиц. Так, общее правило гласит, 

что ни учредители не отвечают по обязательствам юридического лица, ни 

юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителей (п.2 ст.44 ГК РК 

(общая часть)). Исключением из правила об отграничении ответственности 

участников юридического лица является положение о том, что в случае 

банкротства по вине учредителей юридического лица и недостаточности у него 

средств учредители несут дополнительную ответственность по его 

обязательствам (п. 3 ст.44 ГК РК (общая часть)). 

 Это положение распространяется на все организационно-правовые формы 

юридического лица. 

Кроме того, если рассматривать некоторые типы юридических лиц, то 

можно говорить об ответственности учредителей не только в случаях 

банкротства. Например, полное товарищество не совсем отвечает принципам 

отграничения и ограничения ответственности участников. Участники полного 

товарищества несут полную солидарную ответственность в случае 

недостаточности имущества самого товарищества при его ликвидации в 

течение двух лет с момента прекращения товарищества (ст. 24 Закона РК «О 

хозяйственных товариществах»). 

Эта норма предусмотрена на случай недостаточности имущества у 

участников для погашения долгов в случае ликвидации товарищества. Можно 

предположить, что имущество и стимулы к его приобретению в течение двух 

лет после ликвидации товарищества вряд ли возникнут у бывших полных 

товарищей. Очевидна непопулярность подобной организационно-правовой 

формы, не только не ограничивающей ответственность участников, но и 

увеличивающей еѐ. 

При ликвидации данной организации размываются границы между личным 

имуществом участников и имуществом товарищества. Однако для партнеров 

таких организаций это, вероятно, более выгодный вариант (если, конечно, 

участники товарищества обладают достаточным имуществом). Так, рискующие 

всем своим имуществом учредители явно будут стремиться к выполнению их 

юридическим лицом своих обязательств. Иначе при недостаточности 

имущества у полного товарищества кредитору гарантировано взыскание 

убытков с личного имущества его участников  [4]. 

То же самое можно сказать о положении полных товарищей в 

коммандитном товариществе. Но поскольку коммандитное товарищество 

представляет собой симбиоз признаков двух типов товариществ - полного и с 
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ограниченной ответственностью - надо думать, что это более 

предпочтительный вариант вложения капиталов, поскольку кто-то обладает 

идеями, а кто-то деньгами. Отсутствие полномочий по управлению 

товариществом у вкладчиков компенсируется преимущественным получением 

вкладов из имущества товарищества, оставшегося после ликвидации. Большую 

ответственность могут нести полные товарищи. Подобные виды юридических 

лиц вынуждают к большей осторожности при ведении дел. 

На случай ликвидации товарищества с дополнительной ответственностью 

(далее ТДО)  при недостаточности его имущества установлена субсидиарная 

(дополнительная) ответственность его учредителей (участников) в кратном 

размере, определенном в уставе. Такова особенность данного вида 

товарищества. В соответствии с ГК Российской Федерации, данный вид 

коммерческого юридического лица называется обществом с дополнительной 

ответственностью. Согласно нормам ст.95 ГК РФ, учредители отвечают по 

обязательствам общества дополнительно в солидарном порядке. 

Дополнительная ответственность учредителей ТДО по законодательству РК 

менее строга, она является долевой. Если один из участников не в состоянии 

будет отвечать по обязательствам ТДО вследствие своего банкротства, то его 

ответственность будет распределена между другими товарищами 

пропорционально их вкладам. Иной порядок может быть установлен 

учредительными документами. Хотя в комментарии к статье 84 ГК РК (общая 

часть) говорится о солидарной ответственности участников ТДО, думается, для 

этого нет оснований [5].  

В тексте указанной статьи законодатель не упоминает солидарный характер 

ответственности участников. 

Товарищество с ограниченной ответственностью (далее ТОО) и 

акционерное общество (далее АО) наиболее полно отвечают классическим 

требованиям, предъявляемым к юридическому лицу. Участники несут риск 

убытков только в пределах вкладов в уставный капитал юридического лица. 

Они не несут ответственности по обязательствам ТОО или АО. В связи с этим 

для таких видов коммерческих юридических лиц предусмотрен значительный 

размер уставного капитала. Так, минимальный размер уставного капитала ТОО, 

являющегося субъектом малого предпринимательства, не может быть менее ста 

тенге. (п.2 ст. 23 Закона РК «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью»), а минимальный размер уставного 

капитала АО составляет 50 000-кратный размер МРП, 

установленного законом РК о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год. (ст.10 Закона РК «Об акционерных обществах). Усиление 

ответственности учредителей ТОО проявляется в следующих положениях. 

Участники товарищества, не полностью внесшие вклады в уставный капитал, 

несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости 

невнесенной части вклада каждого из участников (п.4 ст.2 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"). 

По общему правилу ТОО самостоятельно отвечает по своим обязательствам, 
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а участники несут риск убытков в пределах внесенных вкладов. Размеры 

вкладов указываются в учредительных документах. В случаях, когда вклад 

внесен не полностью, уставный капитал оказывается в реальности меньше 

заявленного. Поэтому, согласно принципу справедливости, разница, 

образовавшаяся в результате недовнесения участниками своих вкладов, все же 

будет взыскана с них. Таким образом, в данном случае ответственность будут 

нести недобросовестные участники, а не юридическое лицо. 

Поскольку уставный капитал ТОО при его регистрации и перерегистрации 

не проверяется регистрирующим органом, п.З ст.25 Закона РК "О 

товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" 

предусматривает ответственность участников товарищества за несоответствие 

размера заявленного уставного капитала его фактической стоимости. Товарищи 

несут дополнительную солидарную ответственность собственным имуществом 

по долгам товарищества в сумме, на которую реальный уставный капитал 

меньше заявленного. 

Несоответствие может быть следствием невнесения участниками своих 

вкладов в полном объеме, уменьшения уставного капитала в процессе 

осуществления деятельности товарищества или в неправильной оценке и 

отражении в учредительных документах размеров вкладов. В первом случае в 

соответствии с п.4 ст.2 солидарную ответственность несут участники, не 

внесшие свои вклады полностью. Таким образом, это частный случай правила, 

предусмотренного п.З ст.25 указанного закона. Во втором и третьем случаях 

ответственность несут все участники ТОО. 

Изложенное представляется справедливым, потому что это предусмотрено 

за ненадлежащее исполнение участниками ТОО своих обязательств перед 

юридическим лицом. Ужесточение ответственности учредителей проявляется в 

установлении солидарной ответственности. Однако в любом случае участники 

ТОО будут отвечать только в пределах своей доли, указанной в учредительных 

документах. 

Что касается ответственности государственных юридических лиц, здесь 

можно отметить, что в случаях недостаточности у государственного 

учреждения либо казенного предприятия денег субсидиарную ответственность 

по их обязательствам несет РК или административно-территориальная единица 

средствами соответствующего бюджета. (п.3 ст.158, п.2 ст. 165 Закона РК «О 

государственном имуществе»). Казенное предприятие, государственное 

учреждение отвечает по своим обязательствам деньгами, находящимися в его 

распоряжении деньгами.  

А вот государственное предприятие, находящееся на праве хозяйственного 

ведения, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Государство не отвечает по обязательствам государственного 

предприятия на ПХВ, за исключением случаев банкротства, которое было 

вызвано действиями учредителя, уполномоченного органа по государственному 

имуществу или уполномоченного органа соответствующей отрасли, а в 

отношении банкротства коммунального государственного предприятия - 
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действиями местного исполнительного органа. В этих случаях государство 

отвечает по обязательствам государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения при недостаточности средств последнего для 

удовлетворения требований кредиторов (ст. 147 Закона РК «О государственном 

имуществе»). 

Выбор организационно-правовой формы юридического лица особенно 

важен при осуществлении коммерческой деятельности. При этом следует 

учитывать размеры имущества учредителей (в том числе и для образования 

уставного капитала), количество учредителей, поле их деятельности, 

готовность идти на риск и ряд других факторов. Чтобы не ошибиться в выборе, 

учредителям и участникам юридических лиц немаловажно знать, чем они 

рискуют в случае неудачной хозяйственной деятельности путем образования 

конкретного вида юридического лица. 
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Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на доли, размер которых определен учредительными 

документами. В случае смерти одного из участников общества,  в состав 

наследства входит принадлежавшая ему  доля в уставном капитале. Ученые 

спорят о том, какова правовая природа наследуемой доли. В соответствии со ст. 

14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» уставный капитал 
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общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего 

интересы  кредиторов. Исходя из этого, доля в уставном капитале общества 

представляет собой часть имущества последнего. Однако, многие цивилисты 

считают данное утверждение ошибочным. «Анализ объема  прав, которые 

предоставляет доля в уставном капитале общества своему владельцу - 

участнику общества: право на получение части чистой прибыли общества; 

право на часть имущества общества в случае его ликвидации, наталкивают на  

вывод, что доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью есть совокупность имущественных прав» [1] . Но, следует 

отметить, что доля наследуется полностью, и, как следствие, ее владение 

предусматривает также ряд прав неимущественного характера,  именно: право 

на участие в управлении делами общества, право на выход из общества; а также 

обязанностей: вносить вклады в имущество общества, не разглашать 

конфиденциальную информацию.  

Некоторые авторы считают неимущественные права – необязательными. В 

частности, Е.А.Суханов, как и С.А. Бобков полагает, что отношения участников 

общества носят имущественный характер и основаны на внесении ими 

определенного имущественного взноса в ее капитал. В противовес их мнению, 

Саяпина И.А. подвергает сомнению определение доли участника как 

имущественного права. Отнесение доли в уставном капитале целиком к такому 

виду объектов, по ее мнению «суживает содержание обязательственных 

правоотношений участника и общества». На наш взгляд, данная позиция 

обоснована и находит свое подтверждение на практике предпринимательской 

деятельности. Откуда взяться результатам этой деятельности, если члены 

общества не будут участвовать в управлении его делами? Для реализации 

некоторых субъективных прав необходимо наступление определенных 

юридических фактов. Например, право на получение прибыли будет 

реализовано только после того, как общество начнет ее приносить, а для этого 

необходимо управлять его делами, что и является неимущественным правом. 

Таким образом, без предоставления неимущественных прав, имущественные 

останутся абстрактными. Высший Арбитражный Суд в своем определении от 

07.09.2009 N ВАС-11093/09 также поясняет, что «доля участника в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью представляет собой 

способ закрепления за лицом определенного объема имущественных и 

неимущественных прав и обязанностей участника общества». 

При наследовании наследственное имущество переходит к другим лицам в 

порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое 

целое и в один и тот же момент. Согласно ГК РФ (ст.1112) личные 

неимущественные права в состав наследства не входят, таким образом, 

организационные права участника не наследуются. По данному вопросу 

существует две точки зрения.  Согласно одной правовой позиции, основанной 

на ГК РФ, со дня открытия наследства наследник приобретает право на долю 

только в части права требовать выплаты ее действительной стоимости, а 

неимущественные права переходят к участнику в зависимости от 
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необходимости получения согласия других участников общества. Другая 

позиция заключается в том, что со дня открытия наследства к наследнику 

переходят все права, предоставляемые долей в уставном капитале общества, и 

он приобретает статус участника общества. Данная позиция также основана на 

положениях ГК РФ, согласно которому принятое наследство признается 

принадлежащим наследнику в полном объеме со дня открытия наследства 

независимо от времени его фактического принятия. Суды также поддерживают 

эту позицию (Постановление ФАС С-КО от 6 июня 2012 г. Дело № А20-

1994/2011).  

Вступая в права наследования, правопреемник может стать членом 

общества с ограниченной ответственностью. Однако, специальными  

федеральными законами, а также уставом общества может быть предусмотрено 

необходимое согласие остальных участников на вступление наследника в 

члены общества. Такое  согласие  считается полученным, если в течение 30 

дней (или в иной срок, если он установлен уставом общества) с момента 

соответствующего обращения наследника к обществу представлены заявления 

участников общества в письменной форме о согласии на переход доли, либо об 

отказе в даче такого согласия, либо ни от одного из участников общества не 

получено письменного отказа. Говоря о том, с какого момента наследник может 

обратиться к участникам общества за получением согласия, необходимо 

заметить что, в действующем законодательстве данный вопрос не 

урегулирован. Верховный Суд (Постановление Пленума ВС РФ  от 29 мая 

2012 г. № 9) по данному вопросу поясняет, что обратиться за получением 

согласия на переход доли наследник может после получения свидетельства о 

праве на наследство. Данное свидетельство наследник получит только по 

истечении шести месяцев с момента смерти умершего участника. Отдельные 

нотариальные палаты федеральных округов (ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ – 

Методические рекомендации)  считают, что соответствующее обращение в 

общество может быть направлено наследником как до истечения срока 

принятия наследства, так и после. Если согласие получено не было, наследник 

имеет право получить от общества действительную стоимость унаследованной 

доли, либо имущество такой же стоимости, а доля переходит к обществу. Что 

же касается срока выплаты действительной стоимости доли наследнику, то 

законом для такой ситуации специальный срок также не установлен, поэтому 

многие авторы предлагают руководствоваться общим годичным сроком. Суды 

также поддерживают эту точку зрения (Постановление ФАС Уральского округа 

от 08.04.2011 № Ф09-1540/11-С4). 

Также необходимо иметь в виду, что с момента открытия наследства до 

выдачи свидетельства о праве на наследство, по общему правилу проходит 6 

месяцев. Деятельность общества в этот период по многим вопросам может 

приостанавливаться, и возникает необходимость управления долей умершего 

участника. Учредителем договора доверительного управления выступает 

нотариус. «Порядок доверительного управления наследственным имуществом, 
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в том числе долей в уставном капитале общества, регулируется ст.ст. 1171, 1173 

ГК РФ. При этом ГК РФ не устанавливает обязанности нотариуса, как 

учредителя доверительного управления, истребовать согласие участников 

общества. Закон обязывает его учредить доверительное управление по 

заявлению наследников в целях управления долей в уставном капитале» 

(Постановление от 1 сентября 2008 г. N 18АП-4697/2008, 18АП-5508/2008). 

Поэтому судебная практика исходит из того, что общество обязано принять 

надлежащие меры по реализации права наследников на участие в управлении 

делами общества и самостоятельно обратиться с соответствующим заявлением 

к нотариусу.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что по 

вопросу наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью существуют несоответствия локальных актов и закона, хоть 

и незначительные по своей сути, но создающие значительные пробелы, 

затягивающие процесс принятия наследуемой доли или выплаты ее стоимости 

и др. Изучая материалы, судебной практики и мнения многих ученых, можно 

сделать вывод, что данные пробелы восполняются за счет наиболее удобных и 

эффективных методов, при этом, не отклоняясь от установленных законом 

норм. Но все же правовые проблемы  существуют и подлежат разрешению. 
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РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

 

Президент РК Н. Назарбаев говорит: «Ссорятся супруги – рушится семья, 

ссорятся менеджеры – распадается компания, ссорятся этносы – гибнет 

государство».  

Казахстан, как и большинство стран международного сообщества, сегодня 

стоит перед необходимостью поддержания и развития единства своего 

полиэтничного, поликонфессионального народа. Такое единство является 

необходимым условием стабильности, устойчивого развития страны.   

С момента формирования в 1991 году Казахстана как независимого 

государства вопрос о формировании национальной идеи, способной 

консолидировать столь «пестрое» в этническом, конфессиональном, социально-

экономическом плане казахстанское сообщество. Ключевыми в поисках такой 

консолидирующей идеи были и остаются вопросы о роли и статусе казахского 

народа как государствообразующего этноса, а так же о механизмах обеспечения 

равных возможностей в социальной самореализации представителям 

различных этносов. 

Условно процесс формирования основ новой идеологии Казахстана можно 

разделить на три основных этапа: 

Первый этап (1991–1995 гг.) характеризовался разрушением старой 

идеологической системы и определением контуров новой государственной 

идеологии. На начальном этапе независимости Казахстана были предприняты 

попытки сформулировать основные принципы новой общегосударственной 

идеи, которая должна была предотвратить духовный кризис и стать важным 

механизмом сознательного переустройства общества. 

Однако провозглашение Казахстаном государственного суверенитета и 

связанные с этим новые социально-политические реалии вызвали значительную 

трансформацию самосознания общества и его граждан. В этот период 

принципиально меняется угол зрения на мир, народ и его историю, и 

предпринимаются попытки дать направление идеологическому развитию 

общества. В связи с этим в 1992 г. была обнародована «Стратегия становления 

и развития Казахстана как суверенного государства», а в 1993 г. подготовлена и 

озвучена концепция «Идейная консолидация общества как условие прогресса 

Казахстана», в которой были выделены следующие цели и направления: 

- обеспечение стабильности и межнационального согласия как 

непременного политического условия успешного осуществления реформ; 

- развитие общества, обеспечивающего достаточный уровень 
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благосостояния всех граждан; 

- развитие этнической самобытности и сохранение национально-

культурного многообразия Казахстана; 

-  углубление демократических преобразований, обеспечение плюрализма в 

политике. 

Второй этап (1995–1997 гг.) характеризовался внедрением в общественную 

жизнь либерально-демократических ценностей и активным обсуждением в 

стране проблем формирования государственной идеологии Казахстана. 

На данном этапе происходила системная либерализация общественно-

политической жизни, выражавшаяся в установлении частной собственности, 

открытии возможностей для занятий предпринимательством, создании условий 

для политического самовыражения, развития неправительственных 

организаций, негосударственных средств массовой информации (СМИ) и т. д. 

Третий этап (1997 г. – по настоящее время) характеризуется новым толчком 

в формировании идеологической основы развития Казахстана. На данном этапе 

политических преобразований в Казахстане увеличивается потребность в 

дальнейшей демократизации политической системы, выработке системного 

подхода к осуществлению дальнейших политических реформ и придании им 

динамизма. При этом потребность начала приобретать все более оформленный 

системный характер [1]. 

Нужна объединительная национально-государственная идея, которая 

заимели бы поддержку у казахстанцев. Общенациональная идея Казахстана 

должна не выделять казахов и остальных этносов, а внутренне объединять их. В 

самые критические моменты истории нацию спасали духовные силы народа. 

Здесь уместно привести слова С. Курягина: «Мы страшно зависимы в случае, 

если наше общество идеологически расколото и духовно обескровлено этим 

расколом… Но мы абсолютно независимы в случае идеологической 

консолидации страны» [2]. 

Целостность общества и стабильность государства определяются, прежде 

всего, близостью взглядов и убеждений людей, общностью идеалов и 

ценностей, разделяемых большинством граждан. При этом базовые ценности 

первичны по отношению к идеологии, они составляют фундамент, основу 

любой идеологической доктрины. Однако ключевые ценности потому и 

являются фундаментальными, что формируются не в одночасье и не 

выбрасываются в один миг, вдруг став ненужными. Именно эта система 

ценностей, укоренившаяся в сознании поколения людей, получивших 

воспитание и образование в советский период, удержала от распада новые 

государственные образования, появившиеся после развала СССР. История 

продемонстрировала, что даже сформированная в процессе коммунистического 

воспитания система ценностей продолжает играть положительную роль и в 

кардинально изменившихся условиях, в отсутствие коммунистической 

идеологии. 

Духовный капитал, заложенный в системе идеалов и ценностей, не 

наследуется автоматически, он требует постоянного воспроизводства в ходе 
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воспитания и обучения новых поколений. В условиях независимого Казахстана 

эта система ценностей должна формироваться на новой основе. Эту базу 

создают положения Основного Закона нашей страны. В первой статье 

Конституции высшими ценностями демократического, светского, правового 

социального государства провозглашены человек, его жизнь, права и свободы. 

Основные права и свободы человека, права и обязанности гражданина 

определены в 30-ти статьях Основного Закона. Базовые ценности являются 

предпосылками и опорными конструкциями Общества Всеобщего Труда, курс 

на построение которого изложен нашим Президентом в Стратегии «Казахстан-

2050» [3]. 

На XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев 

предложил принять ряд новых мер по продвижению модели толерантности и 

согласия. Глава государства подчеркнул, что Стратегия-2050 нацеливает  на 

серьезную и трудную работу в сложных условиях ХХI века. Межэтнические 

отношения, вопросы гражданского равноправия, языковая политика - все это не 

поле для политических игр. Их нельзя оставлять «на потом». И, тем более, 

игнорировать и цинично использовать как аргумент в борьбе за власть. Это 

опасно для государства, для народа, для каждого человека. Поэтому все 

должны понимать, что шовинизм или национализм отделяет от откровенного 

неофашизма очень тонкая грань, которую легко переступить, - заметил 

Нурсултан Назарбаев. 

Президент Казахстана отметил: интеграционный выбор любой страны - это 

вопрос народного благосостояния. Успешной и выгодной будет только та 

интеграция, которая основана не на политической конъюнктуре, а на прочной 

экономической прагматике, которая улучшает жизнь людей, создает достойные 

условия для занятости и бизнеса, дает широкие возможности для развития 

экономики. Именно в этом контексте Казахстан вместе с Беларусью и Россией 

формируют Евразийский экономический союз. Мы создаем экономический 

союз для того, чтобы вместе совершить технологический рывок в ХХI веке. Три 

страны интегрируются для того, чтобы помочь друг другу выдержать 

глобальную конкуренцию. В том, что она будет жесткой, сомневаться не 

приходится. Я убежден, что в ХХI веке другой стратегически выгодной 

альтернативы евразийской интеграции нет, - констатировал Нурсултан 

Назарбаев. Также Глава Государства призвал малые ассамблеи народа 

Казахстана активнее следить за исполнением Закона о языках в регионах. В 

заключение XXI сессия Ассамблеи приняла Обращение, в котором призвала 

укреплять общенациональное единство, стабильность, совместно 

противостоять экстремизму, невежеству и насилию [4]. 

Касаясь темы развития и укрепления казахского языка, Нурсултан 

Назарбаев отметил, что для своего народа мы можем передать историю, 

культуру, обычаи только на своем языке. Попробуйте перевести некоторые 

казахские идиомы или афоризмы Абая на русский, английский языки? Это 

невозможно. Потому что у каждого языка есть свои неповторимые 

особенности. А с исчезновением языка могут исчезнуть и эти драгоценные 
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особенности. Если мы законом запретим употребление других языков, нас 

может постичь участь Украины, считает Нурсултан Назарбаев. Так что же 

лучше: насильно заставить всех говорить на казахском языке или подвигать к 

тому мирно и разумно? Вот в чем вопрос! В данном вопросе необходимо 

терпение. Язык нужно обогащать, считает Глава государства. Почему все учат 

английский? Это язык науки и знаний, СМИ, Интернета, медицины и культуры. 

Например, в Японии это - язык бизнес-элиты. Никто не виноват в том, что мы - 

многонациональная страна. Так сложилось исторически. Наша задача - 

сохранить единство общества [5]. 

В принятой в 1993 году Конституции была закреплена норма, 

предполагающая развитие идеологического плюрализма. В том же году 

подготовлена концепция «Идейная консолидация общества как условие 

прогресса Казахстана», в которой были определены следующие приоритеты: 

обеспечение стабильности и межнационального согласия как политического 

условия успешного осуществления реформ; развитие общества, 

обеспечивающего достаточный уровень благосостояния всех граждан; развитие 

этнической самобытности и сохранение национально-культурного 

многообразия Казахстана; углубление демократических преобразований, 

обеспечение плюрализма в политике [6]. 

Президент Н. Назарбаев рассматривал социалистические и либеральные 

идеи как два полюса существующего общественно-политического 

многообразия. Он отметил, что новая идеология должна исходить из того, что 

современная эпоха характеризуется не конфронтацией капитализма и 

социализма, а их взаимным слиянием, синтезом. Основой обновления должна 

была стать идея вхождения страны в русло мировой цивилизации с опорой на 

общечеловеческие, общепланетарные ценности, не подавляющие вековые 

национальные традиции и общественно-государственную специфику. Однако 

руководство республики не торопилось с внедрением либеральных ценностей, 

тем более что было признано отсутствие объективных предпосылок и 

социальной опоры либерализма - среднего класса [7]. 

Процесс поиска национальной идеи в Казахстане далек от завершения. Для 

руководства республики важно найти идеологическую основу национальной и 

государственной идентичности, а также попытаться добиться консолидации 

общества вокруг общих и всеми признанных ценностей. На протяжении 

последних полутора-двух десятилетий менялись приоритеты, смещались 

акценты, изменялась и сущностная составляющая национальной идеи. Дело в 

том, что в условиях глобализации от интегрирующей роли национальной идеи 

во многом зависит конкурентоспособность полиэтнического государства, 

вхождение страны к 2050 году в тридцатку самых развитых государств мира. В 

глобализирующемся мире национальная идея особенно необходима, так как 

именно она способна консолидировать этносы, страну. 

Об этом очень хорошо сказал сам Президент в своем новом Послании: «Мы, 

казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба - это наш Мҽңгілік Ел, наш 

достойный и великий Казахстан! «Мҽңгілік Ел» - это национальная идея 
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нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За 22 года суверенного 

развития  созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев  и 

составляют фундамент будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных 

теорий. Эти ценности - опыт Казахстанского Пути, выдержавший испытание 

временем. Во-первых, это Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых, 

национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, это 

светское общество и высокая духовность. В-четвертых, экономический рост на 

основе индустриализации и инноваций. В-пятых, это Общество Всеобщего Труда. 

В-шестых, общность истории, культуры и языка. В-седьмых, это национальная 

безопасность и глобальное участие нашей страны в решении общемировых и  

региональных проблем» [8]. 

Для реализации целей Казахстану необходимо обеспечить внутреннюю 

материальную основу. Идеология без сильной экономики действовать не 

может. С учетом этого, вторым вызовом является модернизация экономики и 

выход ее на инновационный уровень развития. Угрозы для экономики и 

политической системы будут возникать всегда. Казахстанская модель развития 

должна трансформироваться в сторону подъема человеческого капитала [9]. 

Инвестиции в человека - есть инвестиции в будущее.  

Слова «Размышлений у подножья Улытау» Елбасы Нурсултана Назарбаева 

близки каждому казахстанцу, вне зависимости от возраста, социального 

статуса, национальной принадлежности или веры. И свои слова Глава 

государства  подкрепил образным сравнением: «Не будь глубоки корни у 

старого дуба, не устоять ему в бурю». Очень широкие взгляды, выводы и 

решения, основанные, прежде всего, на прагматизме. Дальновидность - именно 

это всегда отличало Президента РК Н. Назарбаева. Человек не может 

существовать вне общества. Общество не может существовать вне государства. 

Данный постулат особенно актуален в наши дни, когда во всех странах 

наблюдается усложнение общественных отношений, требующих 

вмешательства государства. 
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РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

НОВОГО КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева к народу 

Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее» (18.01.2014 г.) провозглашена идея формирования Нового 

казахстанского патриотизма, начала работы над созданием Патриотического 

акта «Мҽңгілік ел». Президентом обозначены государствообразующие, 

общенациональные ценности, составляющие его идейную основу. 

Президент отметил, что «За 22 года суверенного развития  созданы главные 

ценности, которые объединяют всех казахстанцев  и составляют фундамент 

будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности – 

опыт Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем». Одной из 

таких ценностей является «светское общество и высокая духовность» [1].  

Принцип светскости должен стать одной из идейных основ формирования 

содержания патриотического акта «Мҽңгілік ел».  

Светскость как принцип существования казахстанского сообщества 

предопределена социокультурными основаниями. Дело в том, что исторически 

Казахстан формировался на перекрестке культур. Сегодня национальный 

состав населения Казахстана представлен более чем 130 этносами. По данным 

переписи населения Казахстана 2009 года население Казахстана составило 

http://new.inform.kz/rus/article/2705498
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16004,8 тыс. человек. Доля казахов в населении страны 63,1 % (53,4 % в 

1999 г.), русских - 23,7 % (30,0 %), узбеков - 2,8 % (2,5 %), украинцев - 2,1 % 

(3,6 %), уйгур - 1,4 % (1,4 %), татар - 1,3 % (1,7 %), немцев - 1,1 % (2,4 %), 

других этносов - 4,5 % (5,0 %) [2, С. 5-6]. Выстраивание диалога между 

народами, отличающимися не только по своей этнической, но и по 

традиционно сложившейся конфессиональной принадлежности, возможно на 

основе признания общности их судеб, учета исторически сложившегося опыта 

совместного проживания. 

Формирование и воспроизводство светского общества в полиэтничном и 

поликонфессиональном Казахстане немыслимо без системы образования 

адекватной стратегии развития страны, ориентированной на сохранение 

суверенитета, социальной стабильности и единства народа. Одной из 

важнейших задач такой системы образования является формирование у 

молодежи патриотизма, толерантности, социальной ответственности.  

Реалии времени акцентируют внимание казахстанского сообщества на  

возрастание роли религии, требуют повседневных усилий и системного участия 

государства и гражданского общества в обеспечении решения двуединой 

задачи: сохранение и развитие традиций межконфессионального диалога и 

выработка у казахстанцев иммунитета против инородных религиозных учений, 

несущих деструкцию по отношению к Отечеству, семье, личности.  

Данную потребность призвана удовлетворить система религиоведческого 

образования в структуре государственной общеобразовательной школы, а 

также религиоведческое просвещение, осуществляемое культурно-

просветительскими учреждениями и средствами массовой информации. Одним 

из направлений работы является внедрение религиоведческого компонента на 

различных ступенях образования. 

Сегодня преподавание научных знаний о религии в школах и вузах носит 

неупорядоченный характер. Наблюдается большой разброс концептуальных и 

идеологических подходов. В педагогической, научной общественности ведутся 

дискуссии относительно того как должно осуществляться религиоведческое 

образование, в каком возрасте, в каких формах.  

Авторы статьи, признавая многообразие форм религиоведческого 

образования, безусловным принципом его реализации считают четкое 

осознание педагогом понимания своих профессиональных задач в контексте 

сквозных нитей развития культуры человечества, устойчивого развития 

казахстанского сообщества.  

Какие же задачи стоят перед казахстанскими педагогами-обществоведами, 

религиоведами светских учебных заведений, выступающими агентами 

социализации, то есть непосредственными участниками процесса 

формирования гражданского общества Казахстана? 

Целью светского религиоведческого образования является содействие 

формированию личности, способной к осуществлению продуктивного диалога 

с представителями иных культурных миров, адекватной критической оценке 

различных религиозных позиций.  
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Гражданин Нового Казахстана – это мыслящий патриот, человек 

толерантный, но принципиально нетерпимый ко всему тому, что может 

оказывать деструктивное воздействие на единство и стабильность 

казахстанского общества.  

Достижение данной цели осуществимо при условии недопущения подмены 

религиоведческого образования религиозным.  

Дело в том, что есть риск, что осознанно или неосознанно педагог может 

незаметно осуществить такую подмену.  

Между религиозным и религиоведческим образованием есть сходство. Оно 

заключается, прежде всего, в том, что есть общий объект изучения – религия, 

проявление в жизни ее свойств, наложивших отпечаток на исторические 

события, традиции народа, обряды и обычаи. Но религиозное и 

религиоведческое образование имеют разные цели, задачи, принципы, средства, 

методы, содержание. 

Существеннейшее различие между религиозным и светским 

религиоведческим образованием в том, что целью религиозного образования 

является воспитание верующего человека при помощи культовых действий и 

создания определенного образа жизни.  

Религиозное образование – это образовывание, воцерквление верующего 

человека, сопровождающееся формированием образа жизни, определяемого 

конфессиональной принадлежностью. Религиозное образование ставит своей 

целью распространение религиозной веры, ее укрепление. Оно обучает 

догматам и обрядам, предписаниям и правилам поведения. Религиозное 

образование стремится воспитать верующую личность и включить ее в 

определенные конфессиональные структуры, а также подготовить 

священнослужителей. 

Религиозное образование знакомит учащихся с вероучением, догматами 

конкретной религии (конфессии), содержанием священных книг конкретной 

религии (конфессии) и другой вероучительной и богословской литературой, 

нормами и правилами религиозного культа, соединяет обучение с 

богослужением и отправлением религиозных обрядов, системой религиозных 

нравственных и культовых предписаний, норм и ценностей. 

Религиозное образование в Казахстане имеет развернутую структуру 

(воскресные школы, медресе, семинарии, ВУЗы) и дает возможность 

желающим получить его. Религиозное образование в Казахстане возможно 

лишь для тех, кто осознанно выбирает для себя или для своих детей 

собственную конфессиональную принадлежность и не может  осуществляться в 

рамках общеобразовательных учреждений.  

Религиоведческое образование предполагает научно-исследовательское 

отношение к религии как к социокультурному феномену. Религия здесь 

рассматривается как составная часть культуры в ее связи и взаимодействии с 

другими областями жизни и деятельности человека.  

Светское религиоведческое образование дает возможность получить знания 

о религии, которыми должен владеть каждый человек, вне зависимости от 
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конфессиональной принадлежности или внеконфессионального положения. 

Оно стремится к воспитанию мировоззренчески, религиозно и национально 

терпимой личности, обладающей широким  кругозором и навыками 

доброжелательного общения с людьми иных национальностей, религиозных 

взглядов и мировоззренческих позиций. 

Светское религиоведческое образование знакомит со священными книгами 

как с памятниками культуры, с особенностями формирования различных 

религий, с историческим происхождением религиозных обрядов, праздников и 

церемоний, обращает внимание на традиции свободомыслия и атеизма, их роли 

в культуре человечества, стран и народов. Такие знания способствуют 

повышению уровня культуры, полноте усвоения духовно-нравственных 

ценностей, накопленных человечеством, в том числе, ценностями 

мировоззренческой, религиозной, национальной терпимости.  

Реализация общественной потребности в распространении научных 

религиоведческих знаний затрудняется отсутствием необходимого количества 

квалифицированных кадров, учебников и учебных пособий. На сегодняшний 

день высшее религиоведческое образование в вузе возможно получить лишь в 

КазНУ им. Аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева. Существует ряд вузов, где 

«Религиоведение» присутствует как образовательная программа магистратуры 

«Религиоведение», или образовательная программа с религиоведческим 

направлением подготовки. (Например, в ВКГУ им. С. Аманжолова действует 

образовательная программа магистратуры 6М020100 «Философия» с 

направлением подготовки философов-религиоведов).  

Церковь в Республике Казахстан, согласно Конституции, отделена от 

государства, а значит и от общеобразовательной системы.  

Сегодня педагог, работающий в рамках светского учебного заведения, 

должен всегда помнить: общеобразовательная школа отделена от церкви и 

может давать лишь религиоведческое образование. Данный принцип должен 

лежать в основе педагогической деятельности, направлять педагога-

религиоведа в формировании учебного материала, в выборе методов передачи 

знаний, способов контроля.  

Решение педагогических задач в рамках светского учебного заведения не 

связано с содействием воцерквлению гражданина в «нужную», «правильную» 

религиозную конфессию. Занятия в общеобразовательных заведениях, 

посвященные вопросам религии, должны стать площадкой для формирования у 

молодых казахстанцев опыта межконфессионального диалога. Здесь у молодых 

людей должны вырабатываться фильтры для критического восприятия 

религиозных позиций. Критерием же оценки должны стать их соотносимость 

содержания религиозного учения с ценнностями любви к Отечеству и семье, 

стремлением к социальнозначимой самореализации. 

Главным ориентиром религиоведческого образования должно стать 

формирование у обучающихся умения соотносить религиозные ценности с  

государствообразующими, общенациональными ценностями, составляющими 

идейную основу нового казахстанского патриотизма. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ: ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

При исследовании указанной темы, видится наиболее верным изначально 

определить, что же такое субъективное гражданское право.  

Профессор Суханов Е.А. определяет субъективное гражданское право как 

меру дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения, 

указывая на то, что данное право представляет собой сложное юридическое 

образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из 

юридических возможностей, предоставленных субъекту [1]. 

Профессора Сергеев А.П., Толстой Ю.К. рассматривают субъективное право 

как юридически обеспеченную меру возможного поведения управомоченного 

лица [2]. 

Из вышеизложенного следует, что мнения авторов, в целом, по своему 

смыслу, схожи. То есть, субъективное гражданское право – это мера 

возможного (дозволенного) поведения управомоченного лица. Соответственно, 

осуществление таких прав подразумевает под собой совершение каких – либо 

действий (бездействия), направленных на достижение конкретной цели.   

Так, ранее ст. 10 гласила: «не допускаются действия граждан и юридических 

лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также злоупотребление правом в иных формах», то сейчас мы видим 

иную формулировку: «не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход 

закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)». 

http://www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g
http://www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g
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В литературе многие авторы определяют злоупотребление правом как 

осуществление субъективных гражданских прав с нарушением пределов их 

осуществления. Профессор Суханов Е.А., например, определяет 

злоупотребление как особое гражданское правонарушение, совершаемое 

управомоченным лицом, при осуществлении принадлежащего ему 

субъективного права, которое заключается в использовании им конкретной 

формы его осуществления, противоречащей социальному назначению права, и 

направленное на причинение вреда другому лицу.  

Злоупотребление правом – это такая форма осуществления субъективного 

гражданского права, которая противоречит цели, ради которой оно 

предоставляется субъектам [3]. Вероятно, акцент делается именно на форме 

злоупотребления, что видится, верным, поскольку процесс злоупотребления, в 

любом случае осуществляется в конкретной форме.  

Законодатель выделяет две формы злоупотребления правом – это шикана и 

обход закона с противоправной целью, тогда как на практике их выделяется 

больше. 

 Соответственно, целесообразно рассмотреть иные формы злоупотребления 

правом, основанные на практике судов. 

Так, Волков А.В. предлагает классификацию форм злоупотребления 

правами:  

1) исходя из средств злоупотребления правом; 

2) исходя из цели злоупотребительных актов. 

Первую группу автор делит на 4 формы: а) злоупотребление правом 

собственности; б) злоупотребление неимущественными правами; в) 

злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями; г) злоупотребление 

правом на защиту. 

В зависимости от цели: а) шикана; б) злоупотребление правом с целью 

обогащения; в) злоупотребление правом с целью уклонения от выполнения 

своих обязанностей; г) злоупотребление правом с целью воспрепятствования 

реализации субъективных прав кредиторов на их защиту и восстановление. 

Немного иной точки зрения придерживается Казакова А.Л., которая 

выделяет лишь три вида злоупотребления правом в зависимости от цели: 1) 

инициирование фиктивных процессов; 2) процессуальная шикана; 3) 

воспрепятствование осуществлению правосудия. 

Безусловно, все перечисленные виды имеют место быть. Например, такой 

вид как воспрепятствование осуществлению правосудию усматривается в 

одном из дел. Так, суд признал ходатайство об отложении рассмотрения дела 

имеющим целью ввести другую сторону в заблуждение. 

Ответчик мотивировал ходатайство необходимостью заключить мировое 

соглашение, но дважды не явился в судебное заседание, откладывавшемся, в 

том числе, и по его просьбе; уклонился от подписания мирового соглашения, 

хотя именно для этого просил об отложении дела.  

Арбитражный суд пришел к выводу о том, что такое поведение участника 

спора свидетельствует о его попытках ввести истца и суд в заблуждение 
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относительно намерений сторон урегулировать спор мирным путем, и 

установил в действиях ответчика признаки злоупотребления, направленного на 

затягивание судебного процесса [4]. Таким образом, целью воспрепятствования 

осуществлению правосудия является именно затягивание судебного процесса.  

Подводя итоги, можно сказать, что проблема злоупотребления правом, как 

десятки лет назад, так и на сегодняшний день является актуальной. Вероятно, 

данный фактор можно объяснить неправильностью толкования ст. 10 ГК, что 

является следствием судебных ошибок.  

Статья 10 как такового определения злоупотребления правом не содержит, а 

значит, целесообразно было бы ввести его в ГК РФ и изложить следующим 

образом: злоупотребление правом – это форма осуществления субъективного 

гражданского права, которая противоречит цели, для которой оно 

предоставляется субъектам.  

Таким образом, введение такого определения подразумевает, что 

необходимо закрепить помимо имеющихся видов, еще и те, что наиболее 

распространены на практике. Таковыми могут являться, например, 

злоупотребление правом с целью получения материальной выгоды, 

злоупотребление правом с целью воспрепятствования осуществлению 

правосудия.   
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АЯСЫНДАҒЫ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ 

 

Секция 4 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КАЗАХСТАН-2050» 

 

 

ӘОЖ 669.162.214 

 

А.А. Аманбаева 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ БӘСЕКЕГЕ 

ҚАБІЛЕТТІЛІК ДЕҢГЕЙІ  
 

Қазіргі кезеңдегі нарықтық бәсекелестік мәселесінің ӛткірлігі ғаламдық 
экономиканың ӛзге мәселелерінен кем емес, бҧл бәсекелестіктің ресурстарды 
ҥнемдеу мен тиімділікті арттырудың басты қҧралы бола отырып, жалпы қоғам 
дамуының қолзғаушы кҥштерінің бірі болып қала беретіндігімен байланысты. 

М. Вебердің классикалық анықтамасы бойынша бәсекелестік – бҧл «бейбіт 
тҥрде басқалар да қалайтын мҥмкіншіліктер мен басымдылықтарға қол жеткізу 
әрекеттері» [1]. Бәсекелестік – бҧл белгілі бір кҥш салғанда қол жетімді 
болатын, шектелген бір ресурсты алуға бағытталған, екі немесе одан да кӛп 
агенттердің әрекеттері [2]. 

Бәсекеге қабілеттілік, бҧл бәсекелесуші субъектілердің нарықтың кҥрделі 
ахуалы, сҧраныс кҥрделі ӛзгерген кезде, ӛндірістің кірістілігі және еңбек пен 
капиталды пайдалану тиімділігінің қандай да бір жақсы нәтижесіне жету 
қабілеті.  

Ҧлттық бәсекеге қабілеттілік – мемлекет экономикасының жағдайын 
кӛрсететін және оның даму болашағын қамтып кӛрсетететін негізгі кӛрсеткіш. 
Капиталдың ірі масштабты трансшекаралық ауыстырулары, ӛндірістің және 
нарықтың жаһандануы жағдайындағы тауарлардың, кәсіпорындардың және 
мемлекеттердің бәсекеге қабілеттіліктерінің барлығы ҧлттық экономиканың 
жаңа технологияларды ойлап табу және оларды енгізу қабілеттілігімен 
қамтамасыз етіледі. Осы кезде әлемдік тәжірибеде ҧлттық экономикалардың 
бәсекеге қабілеттіліктері мен әлемдік қоғамдастыққа кіру мәселелеріне басты 
назар аударылып отыр. 

Қазақстан бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту бойынша жҧмыстарды 
белсенді жҥргізуде. Реформаларды жан-жақты жҥргізу, әлеуметтік 
бағдарланған қоғамды қалыптастыру жӛніндегі шараларды біртіндеп жҥзеге 
асыру арқылы республика нарықтық экономика дегеніміз – бәсекеге қабілетті 
экономика деген қағиданы басшылыққа алады. Еліміздің келешегі 
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индустриалдық-инновациялық даму, әлемдік шаруашылыққа кірігуді кӛздейді. 
Республика кӛп жақты халықаралық ынтымақтастық шараларына белсенді 
қатысады және ҧлттық экономикада инновациялық саясатты жҥзеге асырады. 
Дегенмен еліміздің әлемдік экономикадағы алатын орыны қандай? Ары қарай 
әр тҥрлі халқаралық ҧйымдар рейтингтерін қарастыра отырып, соны 
анықтаймыз. 

Халықаралық менеджмент және даму институты (IMD World 
Competitiveness Yearbook, Лозанна, Швейцария) 1989 жылдан бері жариялап 
келе жатқан елдердің әлемдік бәсекеге қабілеттігі туралы жыл сайынғы кітабы 
жемісті және бҥкіл әлемге белгілі болып отыр. Жиналған талдаулық 
ақпаратының ерекшешілігі бойынша, осы басылым (бәсекеге қабілетті елдердің 
кӛп басты факторына қайта қҧрылған 20 негізгі индикаторға біріктірілген 314 
ӛлшем) кәсіптілігі және қорытындыларының ақиқаттығы ҥшін ғылыми әлемде 
жоғары бағаланады. Бҧл еңбек кӛп жағдайда БЭҚД және Гарвард университеті 
сарапшылары мен мамандарының бәсекеге қабілеттілік мәселесі жӛніндегі 
қазіргі ҧстанымдарының ғылыми және практикалық деңгейін анықтайды. 

2014 жылдың 22 мамырында жыл сайын жарияланатын басылымда 
Қазақстанның кӛрсеткіштері келесідей (1 кесте) [3]: 

 
1-кесте – IMD World Competitiveness Yearbook әржылдығындағы Қазақстанның 

кӛрсеткіштері 

Жалпы орыны 32 

Экономикалық кӛрсеткіштер бойынша 27 

Ҥкіметтің тиімділігі бойынша 20 

Бизнестің тиімділігі бойынша 33 

Инфрақҧрлым 45 

 
Әлемнің 60 мемлекетінің ішінде 32 орында, бҧл алдыңғы жылға қарағанда 2 

орынға жоғары. ТМД елдерінің ішінде ең жоғарғы кӛрсеткіш. 
Американдық Heritage Foundation зерттеу қоры The Wall Street Journal-мен 

бірлесе отырып ҧдайы жариялайтын экономикалық еркіндік рейтингінің 
деректеріне сәйкес республика ӛзінің кӛрсеткіштерін тҧрақты тҥрде 
жақсартуда. Мәселен, Index of Economic Freedom шеңберінде соңғы ҥш 
жылдағы кӛрсеткіштері келесідей (2 кесте) [4]: 

 
2-кесте – Index of Economic Freedom шеңберіндегі еліміздің кӛрсеткіштері 

Жыл 2014 2013 2012 

Орын 67 68 65 

Кӛрсеткіш 63,7 63 63,6 

 
 КСРО дәуірінен кейінгі кеңістіктегі елдер арасында Index of Economic 

Freedom рейтингіне сәйкес 2014 жылы мынадай кӛрініс орын алды: Эстония - 
11-орын, Литва - 21-орын, Грузия - 22-орын, Армения - 41-орын, Латвия - 42-
орын, Әзербайжан - 81-орын, Қырғызстан - 85-орын, Молдавия - 110-орын, 



236 
 

Тәжікстан - 139-орын, Ресей - 140-орын, Белоруссия - 150-орын, Украина - 155-
орын, Ӛзбекстан - 163-орын, Тҥркіменстан - 171-орын. 

Сонымен қатар Қазақстан "АТ Kearney" рейтингіне сәйкес барынша 
инвестициялық тартымды 25 елдің тізіміне кірген. 

Елдің инвестициялық ахуалы бизнесті жҥргізу шарттарының тиімділігімен  
кӛзге тҥседі. Қазақстан Республикасы ТМД елдерінің ішінде ең бірінші болып 
Moody’s (2002 жылы), Standard&Poor’s және Fitch(2004 жылы) халықаралық 
рейтингтік агенттіктерінен инвесторлық класс рейтингін алған. 

Әлемдік немесе халықаралық бәсекеге қабілеттікті зерттейтін ҧйымдардың 
ішінен Бҥкіләлемдік экономикалық форум (World Economic Forum) – БЭФ-тің 
есептерін ерекше атап ӛту қажет. Олар жыл сайын баяндама ретінде 
жарияланып тҧрады (The Global Competitiveness Report). БЭФ сәйкес 
халықаралық экономикалық кеңістікте ҧлттық бәсекеге қабілеттілікті 
қалыптастыру, қамтамасыз ету және жоғарлату бірнене факторларға немесе 
бәсекеге қабілеттілік қҧрауыштарына тәуелді.  

БЭФ 2014-2015 жылдарға арналған баяндамасы бойынша Қазақстан 144 
мемлекет ішінде 50 орында [5].  

Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексі есептелгенде мемлекеттер ҥш топқа 
бӛлінеді: «факторларға сҥйененіп әрекет ететін» - негізінен табиғи ресурстарға 
және кәсіби біліктілігі жоқ еңбекке сҥйенеді; «тиімділікке сҥйененіп әрекет 
ететін» - нәтижесі жоғары ӛндірістік ҥрдістер және ӛндіріс сапасын есептеу 
дамытылытын жағдайда; «инновацияларға сҥйененіп әрекет ететін». 2012 
жылдан бері Қазақстан рейтингте экономикасы 2-ші сатыдан 3-ге кӛшудегі 
мемлекет ретінде қатысады. 

ҚР экономикалық жағдайын ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің 
қҧрауыштарын қарастырайық (3 кесте). 

 
3-кесте – Қазақстанның ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің 

қҧрауыштары 
  2010 2011  2012  2013  2014  

ҚР Жалпы рейтингі 72 72 51 50 50 

Институттар сапасы 91 94 66 55 57 

Инфрақҧралым 81 82 67 62 62 

Макроэкономикалық тҧрақтылық 26 18 16 23 27 

Денсаулық және бастауыш білім 85 85 92 97 96 

Жоғарғы білім және кәсіби даярлық  65 65 58 54 62 

Тауарлар мен қызметтер нарығының тиімділігі  86 87 71 56 54 

Еңбек нарығының тиімділігі 21 21 19 15 15 

Қаржы нарығының дамуы  117 121 115 103 98 

Технологиялық деңгей  82 87 55 57 61 

Нарық кӛлемі  55 55 55 54 52 

Компаниялардың бәсекеге қабілеттілігі  102 109 99 94 91 

Инновациялық әлеует 101 116 103 84 85 

Биыл ТМД елдерінің ішінде Қазақстан Әзербайжан (38 орын) кейін екінші 

орында. 
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Қазақстан жағдайының жоғарлауы бәсекеге қабілеттілік факторларының кӛп 

бӛлігінен байқалады. Ең елеулі ӛзгеріс Қаржы нарығының дамуы (98) факторы 

бойынша болды, ол бойынша Қазақстан ӛз рейтингін 5 орынға жоғарлатқан. 

Сондай-ақ, аздаған жағымды ӛзгерістер Денсаулық және бастауыш білім (96, 

+1), Тауарлар мен қызметтер нарығының тиімділігі (54, +2), Нарық кӛлемі (52, 

+2), Компаниялардың бәсекеге қабілеттілігі (91, +3) сияқты кӛрсеткіштерде 

байқалды . 

ҒБИ 114 кӛрсеткішінің 64-і бойынша жоғарлау, 44-і бойынша тӛмендеу 

байқалған, 6 кӛрсеткіш ӛзгеріссіз қалған.  

Кез-келген мемлекеттің  бәсекеге қабілеттілігі кәсіпкерлік сапасына және 

елдегі іскерлік ахуалына тікелей тәуелді. БЭФ сарапшыларының бағалау 

нәтижелері бойынша Қазақстанда бизнес жҥргізуге кедергі келтіретін ең ӛзекті 

мәселелер: Жемқорлық (16,7%; -2,2%), Қаржыландыруға қол жеткізу 

мҥмкіндігі (14,6%; +6,1%), Тиімсіз мемлекеттік бюрократия (8,0%; -0,8%) және 

Салық салу жҥйесі (7,8%; +0,4%). 

Егер бәсекеге қабілеттілік ҧғымын тек шектеулі «техника-экономикалық» 

тҧрғыдан ғана емес, сонымен қатар қоғам және тҧлға дамуы тҧрғысынан 

қарастырсақ, онда еліміздің жағдайын БҦҦ даму бағдарламасы әзірлейтін 

Адами даму индексі рейтінгісінде қарастыру керек.  

Жалпы атауы «Адамзаттың тҧрақты дамуын қамтамасыз ету: әлсіздіктерді 

тӛмендету және ӛмірге тӛзімділікті қалыптастыру» 2014 жылдың рейтінгіде 

мемлекетіміз 187 елдің ішінде 70 орын алды және Адами даму деңгейі жоғары 

мемлекеттер қатарынан табылды [6].  

Қазіргі уақытта бәсекеге қабілеттілікті дамыту ҥшін қажетті 

институционалдық қҧрылымдар қҧрылған. Қабылданған заңнамалық және 

нормативтік актілер, ҥкімет шешімдері бәсекеге қабілеттілікті дамытудың 

қҧқықтық негіздерін қалыптастырды. Олар инвесторлардың қызметі ҥшін 

қҧқықтық кепілдіктер орнатуға мҥмкіндік берді. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

В последнее время образование становится развивающейся и перспективной 

сферой экономики. Ежегодно растет объем спроса и предложения на рынке 

образовательных услуг. Это приводит к понимаю двух тенденций: 1) будет 

происходить рост конкуренции; 2) все большое влияние на выбор того или 

иного образовательного учреждения будут оказывать неценовые факторы.  

Перед частными вузами, не имеющими государственной поддержки в плане 

финансирования или большого объема государственного заказа в виде 

образовательных грантов, встает необходимость глубоко осознания своей 

миссии, самостоятельного выбора стратегии дальнейшего развития, принятия 

различных стратегических, тактических, операционных решений, а также 

готовность нести ответственность за результаты совершаемой деятельности, 

стремиться к гибкости в целях поддержания конкурентоспособности.   

Очень важно осознавать тот факт, что под воздействием глобализации 

рынок образования переходит в его интенсивную фазу формирования, что 

приводит к обострению конкурентной борьбы за абитуриентов не только между 

казахстанскими вузами, однако с российскими, британскими и американскими 

посредниками, предлагающими свой спектр услуг на казахстанском рынке. 

Теперь перед вузами, в устремлении отстаивать свою конкурентоспособность, 

стоит задача по внедрению инноваций в управлении, а также постановке и 

соблюдении новых стандартов качества. Необходимо постоянно работать над 

формированием сильного бренда и поддержанием устойчивости имиджа вуза, 

совершенствовать систему бренд-менеджмента. 

Инфраструктура бренд-менеджмента только зарождается в Казахстане, в 

данной сфере управления к текущему периоду времени практически нет 

компетентных специалистов. Рыночный потенциал образовательных брендов 

РК реализуется в приоритетном выборе услуги из всего предлагаемого 

ассортимента. Однако для обретения приоритетного положения бренда и 

влияния, необходимо прохождение ряда циклов развития, учитывая при этом, 

что скорость созревания брендов имеет свои пределы. В сфере образования 

данный процесс предстает еще более затруднительным в связи с тем, что 

оценочные суждения о бренде и качестве сопутствующих услуг формируются 

по завершении цикла (получения степени). Затруднения вызывает скрытый 

характер потребности в получении образования (при его реальном 

существовании, степень осознания в потребности крайне дифференцируется в 

разных социальных слоях и возрастных группах). В результате, формирование 

бренда охватывает большой временной промежуток в несколько лет, а от 
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руководства вуза требует ответственного подхода. Из всего 

вышеперечисленного следует, что тема данной статьи является актуальной, в 

особенности с учетом изменений, происходящих на рынке высшего 

профессионального образования Казахстана. 

Для наиболее глубокого понимания теоретической базы брендинга, 

необходимо прежде всего разобрать, что такое бренд и в чем его отличие от 

торговой марки и товарного знака. Схематически, разница между тремя 

данными понятиями, и иерархическая структура приведены ниже на рисунке. 

Согласно Томасу Гэду, бренд является отражением и исполнением или ее 

руководством мировоззрения (или мироощущения) и стиля жизни потребителя. 

Своего рода попытка оставить родственный, близкий по ценностям 

«отпечаток» в голове потребителя. 

 
 

Рисунок 1 – Функциональное предназначение, иерархическая структура и 

разница между понятиями «бренд», «торговая марка» и «товарный знак»[1]. 

 

Любая организация, либо учреждение, стремящееся развивать свой бренд, 

должна неким образом сделать так, чтобы бренд работал на потребителя. А 

именно, оказывал помощь в выборе, приносил ряд материальных выгод 

(психологический комфорт, престиж и статус), обеспечивал снижение рисков и 

давал гарантию качества, способствовал снижению барьера страха перед 

покупкой. 

Бренд, соединяя в себе все свойства и функции товарного знака, торговой 

марки (либо нескольких) и представляя собой наиболее укрупненную единицу, 

помогает:  

- моментально идентифицировать продукт (товар либо услугу), интересный 

потребителю, при малейшем упоминании; 

- сформировать у потребителя привлекательный образ, вызывающий 

доверие и комфорт; 

- заметно выделить в глазах потребителя продукт из общей массы, 

отстраивая от конкурентов; 

- сосредоточить различные возникающие эмоции, связанные с продуктом; 
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- принять конечное решение о покупке и утвердить верность сделанного 

выбора, таким образом, принося удовлетворение от принятого решения 

конечному потребителю. 

В обобщенном виде, преимущества наличия бренда и стратегии по его 

поддержанию и развитию  можно представить в виде таблицы. 

 

Таблица 1 – Преимущества (выгоды) брендинговой стратегии для компании 

[1] 

Нематериальные выгоды Материальные выгоды 

Увеличение стоимости покупки 

продукта и соответственно прибыли 

Конкурентное преимущество в 

борьбе за ограниченный денежный 

ресурс потребителя 

(платежеспособность) 
Увеличение числа и частоты покупок 

Привлечение новых потребителей Стабилизация денежного потока. 

Рост маржинального дохода 

Формирование лояльности 

потребителей к бренду 

Рост оборота. Конкурентное 

преимущество в борьбе за 

расширение рынка 

Формирование доверия потребителей 

к бренду 

Рост оборота. Конкурентное 

преимущество в борьбе за 

перераспределение рынка 

 

Следует отметить, что процесс формирования бренда и брендинговой 

стратегии вуза включает в себя несколько этапов, приведенных ниже. 

1. Позиционирование. Сущность данного этапа заключается в 

формировании восприятия бренда вуза в сознании потребителей относительно 

его конкурентов. Так, важными составляющими позиционирования могут 

выступать: ценности (выгоды, воспринимаемые потребителями), доверие 

(оправданность ожиданий и реального положения вуза), устойчивость (период, 

на протяжении которого возможно сохранение позиции) и пригодность 

(преимущества вуза). Целевое предназначение позиционирования заключается 

в выстраивании коммуникации и стратегии развития бренда. 

2. Формирование индивидуальности бренда. В качестве индивидуальных 

черт выступают миссия, принятые ценности и философия, ключевые 

компетенции, сформированный имидж, а также корпоративная культура. 

Миссию следует понимать, как высший, глобальный смысл существования 

университета. Правильно и емко сформулированная миссия в значительной 

степени увеличивает шансы на успех, обеспечивая согласование интересов всех 

лиц, связанных с образовательным учреждением, и гарантируя однозначность 

восприятия вуза. Необходимость ценностей оправдана тем, что они отражают 

основные принципы функционирования вуза в рамках правил и закрепленного 

внутреннего распорядка учебного заведения. Философия выступает в роли 

системы ценностей и смыслов, согласно которой вуз осуществляет свою 

деятельность. Миссия, ценности и компетенции профессорского и 
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преподавательского состава в совокупности формируют философию высшего 

учебного заведения. Имидж ответственен за систему представлений о бренде и 

выступает рефлективным портретов вуза. В свою очередь, корпоративная 

культура напрямую зависит от связей между репутацией и имиджем вуза. 

3. Создание атрибутов бренда. Атрибутами бренда являются: история 

становления и развития вуза, лого, корпоративная идентичность (единый 

фирменный стиль), сайт и страницы в социальных медиа. История бренда 

должна включать в себя реальные события и легенды, придающие 

эмоциональную окраску бренду образовательного учреждения. Известные 

бренды учебных заведений связаны со множеством реальных мифов и легенд, 

направленных на привлечение внимания потребителей и общественности. Лого, 

должно быть релевантным и легко запоминающимся. Корпоративная 

идентичность способствует в формировании корпоративной культуры, 

отстраивая его от конкурентов и положительно отражается на идентификации 

персонала по отношению к месту работы. 

4. Управление брендом. Бренд-менеджмент представляет собой процесс 

управления торговой маркой (либо несколькими ТМ), нацеленный на 

стратегическое увеличение стоимости бренда. Работа над развитием бренда 

вуза требует реформирования организационной структуры и внедрения 

специалиста в сфере бренд-менеджмента. Последний оптимизирует работу по 

управлению активами бренда вуза, совершенствует структуру, работает над 

созданием индивидуальных черт бренда, их преобразованием для достижения 

максимальной выгоды (эффективности) и ответственен за рост капитала, а в 

некоторых случаях за составление планов антикризисного управления брендом 

(в случае необходимости).  

Далее рассмотрим управление брендом на конкретном примере 

Казахстанско-Немецкого Университета. Это учреждение образования, 

представляющее собой высшее учебное заведение, расположенное в городе 

Алматы Республики Казахстан, основанное в 1999 году и функционирующее на 

протяжении последних 15 лет. Особенностью Казахстанско-Немецкого 

Университета всегда являлось высокое качество подготовки студентов, 

которого добиваются путем обучения последних в группах в среднем до 20ти 

человек. 

Для анализа управления брендом КНУ был выбран метод качественных 

исследований с привлечением фокус-групп, как наиболее оптимальный и 

позволяющий определить причины сложившегося отношения как 

непосредственно к самому вузу, так и к его услугам. Исследование проводилось 

авторами данной статьи. В ходе исследования, было проведено три сеанса 

фокус-групп, в каждом из которых принимало участие по 10 человек, 

заинтересованных в приобретении образовательных услуг. Группы были 

поделены по заинтересованности в получаемой степени на будущих 

бакалавров, стремящихся получить первое высшее образование, магистрантов, 

а также бакалавров, нацеленных на получение второго высшего образования.  
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Целью данного исследования являлся анализ бренда КНУ для выявления его 

слабых сторон, и разработка ряда рекомендаций по их усилению при 

подтверждении выдвинутой гипотезы. Для достижения цели при проведении 

фокус-групп были поставлены следующие задачи: 1) выяснить какой образ 

Казахстанско-Немецкого Университета сложился в восприятии участников 

фокус-групп; 2) нравится ли респондентам рекламный ролик КНУ и как они его 

оценивают; 3) выяснить отношение респондентов к элементам 

идентифицирующим бренд и считают ли респонденты их идентичными, а 

также, каких элементов по их мнению не хватает; 4) выяснить отношение 

респондентов к сайту КНУ; 5) как респонденты оценивают раздаточные 

материалы КНУ и каким образом сделать продажи с их помощью более 

эффективными; 6) узнать у респондентов отношение к интерьеру и экстерьеру 

зданий КНУ. 

По словам большинства участников фокус-групп, логотип КНУ показался 

им «скучным и не вызывающим никаких положительных эмоций и связи с 

вузом». По заверениям участников, заинтересованных в получении степени 

магистра и бакалавра (второго высшего образования), он приятнее логотипа 

МАБа, так как «более опрятный» и вызывает ассоциации с образом «белых 

воротничков» и «напоминает горы Заилийского Алатау», в тоже время логотип 

УМБ вызывает «ощущение надежности», «устойчивого развития» и 

«основательности». По мнению представителей самой младшей фокус-группы, 

логотип КНУ «слишком серьезен» и выглядит «как устаревший и не 

отражающий студенческого духа». 

В результате исследования предварительно выдвинутая гипотеза нашла свое 

подтверждение: в Казахстанско-Немецком Университете необходимо ввести 

систему бренд-менеджмента и провести ряд преобразований, связанных с 

введением методологических аппаратов, сопряженных с управлением брендом 

и его фирменным стилем (в целях появления идентичности среди элементов, 

идентифицирующих бренд), а также потребность в разработке альтернативной 

рекламной кампании (с использованием инструментов BTL-комплекса) с целью 

продвижения образовательного бренда в условиях низкого рекламного 

бюджета. 

В рамках проведенного исследования и собранных данных были 

разработаны следующие рекомендации по формированию недостающих 

элементов бренда для КНУ: 

- необходимость разработки четкого позиционирования для бренда КНУ; 

- потребность во внедрении системы бренд-менеджмента в вузе и найме, 

либо обучении соответствующего специалиста. 

- потребность в создании собственного брендбука (стандартизация 

элементов фирменного стиля вуза, унификация составляющих корпоративной 

идентичности); 

- потребность в разработке релевантного логотипа, отражающего 

корпоративную культуру и позиционирование вуза; 



243 
 

- необходимость разработки стандартизированных POS-материалов, 

создания нового дизайна сайта вуза и упрощение его структуры, с 

использованием релевантного и адаптированного контента; 

- необходимость в усилении присутствия в сети Интернет, разработки 

комплекса мероприятий и специальных событий, а также создание вирусного 

контента с целью усиления узнаваемости бренда. 

Таким образом, на примере Казахстанско-Немецкого Университета можно 

сделать вывод о том, что роль брендинга в системе образования, в особенности 

высшего, будет неуклонно расти, и исследования в области формирования 

бренда вуза будут чрезвычайно актуальны и востребованы, и связано это, 

прежде всего, с ростом рынка образовательных услуг. Конкурентоспособность 

вуза возможно будет обеспечить только при наличии сильного бренда, 

правильном позиционировании, подборе релевантных и уникальных 

корпоративных ценностей, поддержании имиджа бренда и его корпоративной 

культуры на высоком уровне.  
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК КЛЮЧ К ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В условиях глобализации современного мира ведущее место в системе 

мирохозяйственных связей занимает международная торговля. Участие стран в 

международной торговле, осуществление внешнеторговых операций и 

проведение самостоятельной внешней политики – неотъемлемая часть 

международных экономических отношений между странами. Внешняя 

торговля все больше и больше занимает важные позиции во 

внешнеэкономической деятельности стран. Однако одной из особенностей 

мирового рынка и рынка в целом является его постоянное изменение под 

влиянием огромного количества факторов. И в этих условиях одним из 

ключевых факторов успеха является конкурентоспособная экономика. … в 

виду геополитической и экономической изменчивости одним из значимых 

факторов развития экономики является растущая зависимость от импорта. 

Уменьшение импорта и увеличение экспорта приводит к мобильности 
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внешнеэкономической деятельности страны[1].  

Основные показатели, характеризующие импорт страны, представлены в 

таблице 1: 

 

Таблица 1 – Показатели импорта Республики Казахстан за 2011-2014 год 

 

тысяч  долларов США 

2011 2012 2013 2014 (январь-август) 

36 905 784,5 46 358 407,6 48 805 568,4 26 508 714,7 

 

Структура импорта по уровням отраслевой структуры Республики 

Казахстан по годам с 2011 по 2014 представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – структура импорта Республики Казахстан за 2011-2014 год 

 

  
  

2011 2012 2013 2014 

  - 

Продукты животного и 

растительного 

происхождения, 

готовые продоволь-

ственные товары 

10,8 9,2 9,5 10,2 
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14 504 003,5

18 280 505,6
19 514 903,8

0,0

5 000 000,0

10 000 000,0

15 000 000,0

20 000 000,0

25 000 000,0

2011 2012 2013

  - Минеральные продукты 14,6 12,2 12,5 6,6 

  

- 

Продукция химической 

и связанных с ней 

отраслей 

промышленности 

(включая каучуки и 

пластмассы) 

13,5 12,5 13,2 14,4 

  
- 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

0,1 0,2 0,3 0,3 

  

- 

Древесина, 

лесоматериалы и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 

4,0 6,1 2,5 3,9 

  
- 

Текстиль и текстильные 

изделия 
1,7 2,4 2,9 3,4 

  
- 

Обувь, головные 

изделия и 

галантерейные товары 

0,5 0,8 1,2 1,6 

  
- 

Строительные 

материалы 
1,5 1,6 1,4 1,7 

  
- 

Металлы и изделия из 

них 
10,1 11,9 13,1 10,1 

  

- 

Машины, 

оборудование, 

транспортные средства, 

приборы и аппараты 

39,3 39,4 40,0 44,0 

  - Прочие товары 3,9 3,7 3,5 3,8 

 

 

Рисунок 2 – Изменение показателей импорта Республики Казахстан по 

годам 
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По данным диаграмм видно, что более 40% казахстанского импорта 

составляет продукция машиностроения, и данный факт является 

подтверждением того, что существует более чем серьезная зависимость от 

импортных поставок машин и оборудования. На нижеприведенном графике 

показывается тренд роста импорта производственных машин и оборудования. 

Анализируя график можно сделать вывод, что импорт подвержен 

изменениям с положительной динамикой. Так, в 2012 году по сравнению с 2011 

годом произошло увеличение импорта на 3 776 502,1 тыс.долларов США, или 

на 26%, следовательно, можно увидеть, что и в 2013 году произошло 

увеличение импорта, так по сравнению с 2012 годом увеличение произошло на 

1 234 398,2 тыс. долларов США или на 7%, что значительно меньше, чем в 2012 

году по сравнению с 2011, но рост импорта все же имеется.  

Тем самым можно сделать вывод, что показатели динамики импорта за 

2011-2014 год, представляют собой экспортный потенциал отечественных 

производителей, способных повысить конкурентоспособность государства в 

целом в мировом сообществе. 

Несмотря на то, что на территории Казахстана более 1,7 тысяч предприятий 

машиностроения, недостаточная загрузка мощностей, производство продукции 

не пользующихся спросом приводит к повышению объема импорта в этой 

отрасли. Также к причинам относится низкий коэффициент обновления 

основных фондов. Все это сказывается на повышение издержек и снижении 

конкурентоспособности. 

Необходимо понимание, что в условиях глобализации мировой экономики 

производство всей номенклатуры для покрытия внутреннего рынка в стране 

практически невозможно. Однако необходимость уменьшить объемы импорта 

является прерогативой для государства. Для решения этой проблемы 

направление инвестиционной программы, и программы льгот и субсидий, 

следует нацелить на развитие определенных производств машиностроительной 

отрасли. Основными, из которых являются выпуск производственного 

оборудования для отраслей, которые являются ведущими, и для потенциальных 

высоко прибыльных отраслей.  

Следует акцентировать внимание на развитие тех областей машиностроения 

которые занимаются выпуском производственного оборудования, для полного 

обеспечения внутреннего рынка данным продуктом. Обеспечение этого 

условия возможно при дополнительном стимулирование субъектов этих 

производств, а также для обеспечении кооперирования. При выполнение этих 

условий будет достигнуто снижение издержек вышеперечисленных 

производств, а соответственно создание условий для повышения качества 

продукции и в конечном ее итоге -  конкурентоспособности.  

Формирование внешнеэкономических связей Республики Казахстан состоит 

из двух этапов: первый включает в себя организацию импорта в страну путем 

сотрудничества с ведущими странами-импортерами. 

На втором этапе делается акцент на продвижение продукции казахстанских 

экспортеров на мировой рынок. «Все должно быть подчинено ключевой задаче 
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– продвижению нашего экспорта только на те мировые рынки, где будет 

долгосрочный спрос на нашу продукцию и услуги»[4]. 

Согласно стратегического плана развития Республики Казахстан – 

«Казахстан 2050»  предусматривается поддержка казахстанских экспортеров, 

путем направления инвестиционного капитала на производство экспортной 

продукции высокой степени готовности. «Государство в лице национальных 

компаний должно стимулировать развитие  экономики 

будущего, учитывающей сектора, которые появятся в результате  «Третьей 

индустриальной революции». Как было обозначено в стратегии: 

«Отечественная индустрия должна потреблять новейшие композитные 

материалы, которые мы должны производить у себя в стране. Мы должны 

развивать новые производства с упором на расширение  несырьевого 

сектора, ориентированного на экспорт» [4].  

Внешнеэкономическая деятельность Республики Казахстан охватывает 

экономические, торговые, валютные, научно-технические, культурные и другие 

отношения со странами мирового сообщества. Наиболее значимым для 

повышения конкурентоспособности Казахстана является развитие экспортного 

потенциала с акцентом на постепенную диверсификацию структуры 

вывозимых товаров, поддержка отечественных экспортеров и проведение 

политики рационального импортозамещения[3]. 
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БЮДЖЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 

ПРАКТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

В современной экономике Казахстана, так же как и в развитых зарубежных 
странах все в большей степени стала проявляться роль регионального фактора, 
как одного из важнейших предпосылок успешного функционирования 



248 
 

национальной экономики в целом. Имеющийся опыт реформирования 
казахстанской экономики показал, что недооценка роли регионов, недоучет их 
региональной специфики привели к низкой эффективности 
макроэкономического регулирования на уровне регионов, в каждом регионе, 
наряду с общими экономическими закономерностями движения экономики, 
объективно существуют территориальные различия по природно-
географическим, социально-демографическим, эколого-экономическим и 
другим условиям. Унифицированный подход к регионам в проведении 
экономических реформ, игнорирование экономических возможностей, 
региональных резервов и ограничений, различных стартовых условий и т.п. 
сдерживают в целом ход экономических преобразований. Поэтому все более 
остро звучит требование регионализации реформ, сочетания регионального 
многообразия с необходимостью сохранения единства и целостности 
национальной экономики. И в мировой экономической политике считается, что 
наиболее конкурентоспособной и эффективной считается экономика той 
страны, в которой система государственного воздействия на региональный 
уровень максимально учитывает специфику и интересы конкретной 
территории. 

В настоящее время необходимы глубокие и разносторонние исследования, 
которые позволят лучше раскрыть сущность бюджетных отношений и формы 
их проявления, специфику функционирования государственного бюджета в 
условиях рынка, разные формы его использования в практике рыночного 
хозяйствования. Без этого не могут быть выработаны научно-обоснованные 
рекомендации по совершенствованию механизма формирования, 
распределения и использования бюджетных ресурсов, активно используемого в 
практике руководства социально ориентированного рыночного хозяйства.  

Различия в характере экономических проблем, с которыми сталкиваются те 
или иные регионы, обусловливают и разные подходы к их решению в 
зарубежных странах. Ими используется обширный арсенал прямых и 
косвенных средств государственного воздействия, среди которых важное место 
принадлежит специфическим бюджетным механизмам. Последние с 
определенной условностью можно подразделить на две основные группы: 
нормативно-расчетные методы и особые бюджетные режимы.  
В группу нормативно-расчетных методов входят разные виды трансфертов, 
получаемых бюджетами территорий из вышестоящего бюджета в соответствии 
и на условиях, закрепленных в национальных конституциях, бюджетных 
законах и нормативных актах государственных исполнительных органов.  
Особые бюджетные режимы включают комплекс налогово-бюджетных мер, 
направленных на создание в депрессивных и отсталых районах благоприятного 
инвестиционного климата в целях активизации частного национального и 
привлечения иностранного капитала.  

Нормативно-расчетные бюджетные методы. Важнейшим элементом 
нормативно-расчетных методов служат межбюджетные трансферты. Согласно 
определению, принятому в международной практике (которое используется, в 
частности, Постоянным комитетом Совета Европы по делам региональных и 
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местных органов власти), трансферты (гранты) - это поступления финансовых 
средств из бюджетов одного уровня в бюджеты другого, кроме поступлений, 
выраженных в форме совместных (долевых) налогов и обычных ссуд. 
Беспроцентные ссуды со сроком погашения более 10 лет или с 
неустановленным сроком погашения рассматриваются как трансферты. Он 
помогают решать разнообразные задачи, важнейшими из которых являются:  

- сглаживание горизонтальных бюджетных различий, то есть обеспечение 
сбалансированности налогового потенциала отдельных регионов относительно 
их объективных потребностей в финансовых средствах, обусловленных 
выполняемыми функциями. При этом ставится задача выравнивания 
финансовых возможностей регионов предоставлять государственные услуги 
населению определенного стандартного (или минимально гарантированного) 
уровня независимо от места фактического проживания при относительно 
одинаковом уровне налогообложения;  

- реализация национальных приоритетов в соответствии с принятыми 
различными социально-экономическими программами (образования, 
здравоохранения, хозяйственной и транспортной инфраструктуры, охраны 
окружающей среды и т.д.). В этих целях используется система целевых, или 
специальных, трансфертов.  

Для развития "проблемных" территорий во многих странах применяются 
обе трансфертные системы с той разницей, что в странах, придающих особое 
значение сглаживанию региональных социально - экономических различий и 
укреплению национально-государственного единства, общий трансферт 
используется чаще, чем в тех, которые ориентируются на ускорение 
общеэкономического роста и более децентрализованную систему 
государственного правления. 

Общий (выравнивающий) трансферт. В рамках системы общего 
(выравнивающего) трансферта интересы депрессивных и отсталых регионов 
учитываются путем:  

- введения в расчетные формулы показателей общих и специфических 
бюджетных потребностей регионов;  

- выделения части общего трансфертного фонда для оказания поддержки 
"проблемным" территориям;  

- формирования специального фонда социально-экономического развития 
депрессивных и отсталых регионов. 

В качестве примера первого варианта может служить опыт Японии, где в 
формуле выравнивающего трансферта делается попытка максимально 
учитывать объективные бюджетные потребности территорий. Выравнивающий 
трансферт получает большинство японских префектур и муниципалитетов. Его 
величина определяется разницей между расчетными величинами их 
бюджетных потребностей и налогового потенциала. Для расчета величины 
выравнивающего трансферта большинство стран применяет менее сложные 
математические конструкции. В формулах используются прежде всего такие 
индикаторы бюджетных потребностей, как численность населения и 
показатель, обратный душевому доходу, а также специфические показатели 
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отсталости или депрессивного состояния экономики региона, например: доля 
коренных жителей, уровень развития которых отстает от современного, в 
общей численности населения; удельный вес населения, живущего за чертой 
бедности; показатель, обратный объему душевого ВВП регионов.  

В формуле общего трансферта особое значение придается факторам 
развития в странах третьего мира (в том числе в новых индустриальных 
государствах), имеющих огромную территорию, характеризующихся 
значительными межрегиональными различиями и сталкивающихся со 
сложными этническими проблемами. К таким государствам следует отнести 
прежде всего Индию, широко применяющую разные виды общих трансфертов 
для решения региональных проблем. Так, трансферт, субсидирующий текущие 
расходы штатов, финансовым источником которого служит личный 
подоходный налог (85% сбора), распределяется между ними по формуле, 
учитывающей следующие факторы: разрыв в уровне среднедушевого дохода по 
сравнению с более богатыми штатами (его доля в расчетной величине 
трансферта составляет 45%); численность населения штата (22,5%); степень 
отсталости (11,25%), которая определяется по числу членов 
зарегистрированных каст и племен и численности сельскохозяйственных 
рабочих; показатель, обратный произведению среднедушевого личного дохода 
на численность населения (11,25%); вклад штата в общий объем налогового 
сбора за ряд лет (10%). Финансовые потребности депрессивных и отсталых 
районов могут учитываться и путем непосредственного выделения части 
выравнивающего фонда на их нужды. В этом отношении так же показателен 
опыт Индии. Наряду с общими трансфертами, субсидирующими текущие 
бюджетные расходы штатов, в Индии используется и инвестиционный общий 
трансферт, так называемые "плановые отчисления", 10% его фонда 
резервируется за "штатами особой категории" (в число которых входит 
политически нестабильный Пенджаб), остальное распределяется в следующих 
пропорциях: 60% - по численности населения; 10% - по показателю 
собираемости налогов; 20% - по степени отсталости, измеряемой разрывом в 
уровне душевого дохода относительно среднего по стране.  

В некоторых странах при решении вопросов регионального развития упор 
делается на формирование отдельных фондов общего (выравнивающего) 
трансферта "проблемных" территорий. Это характерно прежде всего для 
Германии, накопившей большой опыт использования таких трансфертов, 
получивших название "федеральные дополнительные отчисления". Данный 
метод использовался и в ее новых Восточных землях, которые из-за их 
специфики не могли быть сразу включены в систему бюджетного 
горизонтального выравнивания, действующую на остальной территории 
страны. 

 Целевые (специальные) трансферты. В странах с децентрализованной 
системой управления и широкими бюджетными полномочиями региональных 
властей особенно важная роль в решении проблемы развития депрессивных и 
отсталых территорий принадлежит целевым (специальным) трансфертам. 
Основной объем таких трансфертов приходится на финансовую помощь, 
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идущую на развитие социальной и хозяйственной инфраструктуры, и 
субсидирование особых бюджетных потребностей прежде всего в средствах на 
погашение задолженности по кредитам территориальных властей.  
Формирование системы целевых трансфертов во многом зависит от общего 
уровня экономического развития страны, характера ее межбюджетных 
отношений, степени разработанности бюджетного законодательства, а также от 
конкретных задач, решаемых с помощью этих трансфертов. Так, первые 
целевые бюджетные гранты (субсидии местным властям на поддержание 
правопорядка) были введены в Великобритании еще в 1835 г., и за полутора 
вековой период она накопила богатейший опыт применения формульных 
трансфертов.  

Типичным примером страны, где региональные проблемы решаются 
преимущественно путем использования целевых трансфертов, служат США. В 
США применяются все основные виды специальных грантов: формульные, 
проектные, проектные формульные, гранты с открытым финансированием и 
особые гранты. Большинство целевых грантов носит характер закрытого 
финансирования с заданными верхними пределами сумм, что обусловлено 
необходимостью ограничения роста федеральных расходов. Однако чтобы не 
ослабить стимулы властей штатов к наращиванию собственных бюджетных 
расходов, центральным органам приходится идти на значительное повышение 
своей доли в финансировании соответствующих видов затрат, уменьшая 
требования по встречному финансированию. В США доля федерального 
бюджета в специальных грантах достигает в среднем 80% и по многим 
программам (особенно по программам проектирования и строительства 
шоссейных дорог и мостов) считается завышенной. Проблемы развития 
депрессивных и отсталых территорий нередко эффективнее решаются путем 
установления особых бюджетных режимов. Введение их обычно 
регламентируется общенациональными законами и предполагает наличие 
соответствующего бюджетного и налогового законодательства, а также 
специальных разделов права - договорного, контрактного, инвестиционного. 
Иногда практикуются индивидуально-договорные формы таких режимов, 
которые не имеют прочной правовой основы и подвержены частым 
пересмотрам.  

Приведенные примеры показывают, что рычаги и инструменты 
регулирования, применяемые в бюджетном механизме  зарубежных стран, 
разнообразны, и зависят от социально-экономических проблем территорий,  для 
решения которых они направлены. Рассмотренные примеры могут быть 
применены с учетом специфики страны и в практике разработки бюджетного 
механизма регионов Казахстана. 
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ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В 

ПРАКТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Региональные  финансы являются важной составляющей финансовой 

системы государства. Ведущее место в местных финансах принадлежит 

местным бюджетам, являющимся финансовой базой многогранной 

деятельности местных органов власти и управления. 

Региональный уровень управления занимает важное место в админи-

стративной системе современного государства. В унитарных государствах 

права и обязанности региональных властей определяются решениями централь-

ного правительства, в федеративных государствах регионы, как составные 

части федерации, обладают собственными административными и хозяйствен-

ными полномочиями. При этом в разных странах круг полномочий и 

обязанностей региональных органов управления варьируется - практически от 

повторения полномочий местных органов власти (ландстингкоммуны в 

Швеции) до исполнения функций общегосударственного значения (кантоны в 

Швейцарии, провинции в Канаде и Австралии, штаты в США и т.д.). Более 

того, управление крупными городами, формально относимое к уровню местной 

власти, на практике выходит на уровень регионального управления. Например, 

в США муниципальное управление такими городами, как Нью-Йорк или Лос-

Анджелес, по хозяйственному и политическому значению поднимается на 

уровень управления отдельными штатами.  

Во всех странах региональные органы власти имеют свои бюджеты. 

В унитарных государствах эти бюджеты входят в состав 

консолидированного государственного бюджета, в федеральных -формируются 

исполнительной властью региона и утверждаются законодательным органом 

соответствующего штата, земли, провинции и т. д. 

В современной мировой практике выделяются две основные модели 

управления на региональном уровне. 
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Первая модель характерна для скандинавских стран с давними развитыми 

традициями местного самоуправления. В этих странах на региональном уровне 

управления выполняются в основном функции координации и поддержки 

деятельности органов местной власти, следовательно, потребности само-

стоятельного финансирования этого уровня власти достаточно ограничены. 

Вторая модель предполагает исполнение на уровне региональной власти в 

той или иной степени функций федерального управления на соответствующей 

территории - в порядке делегирования части полномочий центрального 

правительства. Такая модель применяется, например, в Германии, Франции, 

Италии. 

В унитарных государствах для пополнения доходной части региональных 

бюджетов обычно применяются методы деления налоговых источников между 

уровнями государственной власти и прямые трансферты из центрального 

бюджета (или специализированных фондов), в федеральных государствах за 

региональной властью могут закрепляться собственные налоговые источники 

(т.е. они имеют право вводить и собирать собственные налоги). Кроме того, 

региональные власти могут привлекать заемные ресурсы (как правило, только 

для целевого финансирования проектов и при соблюдении жестких огра-

ничений, устанавливаемых центральной властью) и получать доходы за счет 

использования принадлежащего им на праве собственности имущества. 

Г.Б. Поляк в своем научном труде - учебном пособии «Территориальные 

финансы» 2006 года утверждает, что « ...по доле налогов, закрепленных за 

уровнями региональных и местных властей, лидируют Швейцария, Германия, 

Бельгия, Дания и Швеция - примерно 50% из общей суммы налоговых доходов 

(включая платежи в социальные фонды). Наибольшая доля налогов поступает в 

распоряжение центрального правительства в Греции, Великобритании, 

Португалии и Люксембурге - около 70-80%. Абсолютным чемпионом по этому 

показателю является Ирландия: в центральный бюджет собирается примерно 

87% всех налоговых доходов, в социальные фонды - около 11% (при среднем 

показателе для ЕС - около 30%). Соответственно на долю региональных и 

местных властей приходится: в Греции - немногим более 1%, Великобритании 

и Голландии - не более чем по 4%, в Ирландии - менее 2% общих налоговых 

поступлений» [1].  

При этом, если говорить о децентрализации налоговых источников, то 

наибольшая доля платежей в социальные фонды характерна для Франции и 

Голландии - более 45 и 40% соответственно, а наименьшая - для Дании 

(примерно 4%); у Швеции - менее 9%, Ирландии - 11% и Великобритании - 

17%. 

Таким образом, федеративный характер государственного устройства 

является не единственным фактором, определяющим роль и место региональ-

ных финансов в стране. Более важны уровень экономического и социального 

развития, особенности политической жизни, традиции и т.д. 

В современной практике наблюдаются две взаимно противоположные 

тенденции: первая - к ужесточению контроля центральной власти над 
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региональными финансами (приведение их к роли региональных финансов в 

унитарных государствах); вторая - к расширению начал самоуправления на 

уровне региональных органов. 

Интересен в этой связи опыт некоторых стран. 

В Швеции местные бюджеты финансируются в основном за счет 

собственного налога на доходы граждан (примерно две трети от общей суммы). 

Ставки налога устанавливаются по усмотрению органов власти каждой земли и 

обычно не превышает 10%. Ещѐ около 3-5% бюджетных поступлений 

составляют различные лицензионные сборы и около 20% - субсидии и фанты 

центральных органов. 

В Германии бюджеты федеральных земель имеют незначительные 

собственные налоговые источники (в основном налоги с наследств и акцизы на 

некоторые товары), но зато за ними закреплена значительная доля поступлений 

от общефедеральных налогов: 50% - от налога на прибыль, 44% - от НДС и 

42,5% — от подоходных налогов с населения. При этом часть поступлений от 

подоходных налогов бюджетов федеральных земель передают бюджетам 

местных органов самоуправления [2].  

В Германии расходная часть федерального бюджета, суммарного бюджета 

земель и суммарного бюджета муниципалитетов по отношению к валовому 

продукту страны составляет соответственно 13,5; 12,0 и 7,9%. 

Столь существенные различия в размерах бюджетов различных уровней 

государственного и местного управления обусловлены национальной 

спецификой разделения между ними функций главным образом в сфере 

социальных услуг. Последние представляют собой самую крупную статью 

затрат, финансируемых из государственных и местных бюджетов. 

В Германии важнейшей статьей федерального бюджета является выплата 

пособий по социальному обеспечению (пенсии, пособия по 

нетрудоспособности, безработным, на детей и т.п.) - на нее приходится 1/3 всех 

расходов. Кроме того, федеральное правительство совместно с землями несет 

расходы на содержание и строительство высших учебных заведений и 

финансирует ряд других социальных расходов. Централизация значительной 

части расходов на социальные цели обусловливает размеры федерального 

бюджета, значительно превышающие совокупный бюджет как земель, так и 

муниципалитетов. 

Для Швеции и Германии характерно возложение на региональные власти 

функции социального выравнивания. В Германии для этого примерно 10% 

сборов НДС (в счет доли земель в этом налоге) централизуется в так 

называемом фонде дополнительных субсидий, из которого оказывается 

специальная финансовая помощь экономически слабым регионам. Кроме того, 

в Швеции региональные власти берут на себя почти полностью 

финансирование здравоохранения (расходы на эти цели составляют около 90% 

общей суммы их бюджетных расходов). 

В Великобритании и Ирландии, в отличие от других европейских стран, где 

управлением регионального развития занимаются центральные органы власти, 
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вопросы развития городов и отдельных территорий могут решаться 

непосредственно местными властями. Большими правами в сфере 

регионального развития пользуются провинции в Нидерландах. В этой стране 

выделены «проблемные районы», «районы стимулирования» и «районы 

реструктуризации» и действуют 5 компаний по региональному развитию. 

Международный опыт свидетельствует о том, что в более 

экономическиразвитых странах доля доходов региональных бюджетов в общем 

объеме ресурсов государства выше. Так, если, в Португалии она составляет 3 % 

в ВНП, то в Норвегии-15 %, в Швеции-31%. 

Главная роль в местных финансах Франции принадлежит местным 

бюджетам. Местные бюджеты находятся в ведении местных органов 

управления. Их деятельность регламентируется Конституцией Франции и 

текущим законодательством. Каждая административная единица имеет свой 

бюджет. Всего насчитывается около 39 тыс. местных бюджетов. Советы 

(региональные, департаментов, коммун) составляют бюджеты и распоряжаются 

местными ресурсами. Однако вся полнота власти принадлежит на местах 

префектам, назначаемым директором президента.  

В Японии всего насчитывается 47 префектур, объединяющих 3045 городов, 

поселков, районов, каждый из которых имеет самостоятельный бюджет. 

Доходная часть местных бюджетов состоит из налоговых и неналоговых 

поступлений. 

Японские данные также подтверждают наличие общих тенденций в 

разделении сферы компетенции между центром и местными органами власти 

по структуре расходов: на долю центрального правительства приходится 52% 

всех затрат на социальное обеспечение и медицинское обслуживание, 14% 

затрат на образование и 22% затрат по статье «развитие территории». 

Неудивительно поэтому, что на долю образования и строительства приходится 

почти половина всех расходов местных органов власти в Японии 

(соответственно 23,6 и 20,5%), в то время как доля социального обеспечения и 

здравоохранения составляет 17% (Пи 6%).  

В США существует мощная и обширная сеть административно-

территориальных органов управления. Бюджеты местных органов власти 

обособлены, и каждое подразделение государственного управления 

самостоятельно составляет, рассматривает, утверждает и исполняет свой 

бюджет. 

Из местных бюджетов финансируются строительство мостов, дорог, портов, 

водных путей, аэродромов, систем водоснабжения, очистных сооружений, 

которые невыгодно или невозможно развивать на базе частной собственности. 

Затраты на эти цели в США являются важным условием повышения 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, поскольку дают 

возможность корпорациям, размещенным на данной территории, экономить на 

вспомогательных работах, сокращать сроки строительства и ввода предприятий 

в эксплуатацию. При этом улучшаются условия для привлечения 

промышленных предприятий в определенные (в том числе в сравнительно 
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малоосвоенные по американским стандартам) районы, создается 

благоприятный климат. Расходы на финансирование инфраструктуры 

сказываются, в конечном счете, на развитии всей экономики, так как местные 

органы власти поддерживают базисные отрасли экономики, такие как 

транспортную, машиностроительную, промышленное и жилищное 

строительство. Доля местных бюджетов в общегосударственных расходах на 

инфраструктуру весьма значительна: в среднем 40%. 

Самая крупная статья расходов местных администраций в США приходится 

на образование: около 70% общих затрат на образование из 

консолидированного бюджета США. 

Местные органы власти, помимо начального и среднего, а также высшего 

образования, финансируют подготовку и переподготовку рабочей силы, 

поскольку развитие новейших отраслей экономики (например, компьютерной и 

биоинженерной) породило важнейшую проблему нехватки квалифицированных 

и высококвалифицированных кадров. В настоящее время наличие людских 

ресурсов для обеспечения наукоемких отраслей производства по 

приоритетности стоит в одном ряду с такими проблемами, как привлечение 

инвестиций, наличие рынка сбыта и предоставление налоговых льгот 

предпринимателям. 

Для решения крупных, перспективных задач в сфере регионального 

развития широко используется форма государственных корпораций. В США, 

например, для реализации Программы развития региона реки Теннесси 

(охватывает территорию 12 штатов) в 1993 году была создана корпорация TVA, 

которая успешно действует до сих пор. Созданная этой корпорацией 

энергетическая система — крупнейшая в США - позволила повысить 

экономическую активность в данном регионе и поднять уровень доходов 

населения до среднего по США (ранее он не превышал двух пятых от этого 

уровня). 

Опыт США показывает, что наиболее важные социально-экономические 

проблемы и вопросы, а именно: развитие инфраструктуры и здравоохранения, 

формирование систем дошкольного воспитания, образования, общественного 

транспорта, совершенствование ряда других сфер, решаются в основном на 

местном уровне 

Таким образом, исследование региональных финансов в практике 

зарубежных стран показывает, что в мировой практике идет процесс 

регионализации социальных и экономических процессов и усиление роли 

региональных финансов. 
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Современное корпоративное право выдвигает на первый план проблему 

защиты прав и интересов собственников (акционеров, пайщиков). С начала 

1990-х годов инвесторы при поддержке правительств и международных 

организаций (Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития, 

Международной финансовой корпорации, Организации экономического 

сотрудничества и развития и др.) ведут активную кампанию за разработку и 

внедрение правил, которые могут обеспечить защиту прав инвесторов, 

особенно миноритарных, от различных злоупотреблений со стороны 

менеджмента и крупных собственников компаний. 

В 1999 году Консультативная группа бизнес-сектора по корпоративному 

управлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

сформулировала комплекс основополагающих принципов (Principles of 

corporate governance), которые были одобрены правительствами стран – членов 

ОЭСР. 

Разработкой своих рекомендаций занялись и крупнейшие международные 

институциональные инвесторы – пенсионные и инвестиционные фонды. 

Импульсом к разработке Кодексов корпоративного управления/поведения 

стали проблемы в крупнейших компаниях США, Великобритании и Канады. 

Над кодексами работали биржи, корпорации, институциональные инвесторы, 

ассоциации директоров и корпоративных менеджеров, ассоциации защиты прав 

инвесторов. Такие кодексы представляют собой своды рекомендаций 

наилучшей практики корпоративного поведения, адресованные в первую 

очередь компаниям, акции которых котируются на биржах. 

Первые Кодексы корпоративного управления – Cadbury report в 

Великобритании, General Motors board of directors guidelines в США и Dey report 

в Канаде – послужили образцами для других компаний. Некоторые из них были 

рекомендованы корпорациям регулирующими органами. 
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К концу 2002 года международные организации, объединения инвесторов, 

правительства различных стран и отдельные компании приняли около 90 

Кодексов корпоративного управления – своды добровольно принимаемых 

стандартов и внутренних норм, устанавливающих и регулирующих порядок 

корпоративных отношений. Сейчас в большинстве рыночно развитых стран 

действуют кодексы, разработанные по инициативе негосударственных 

профессиональных объединений и широко принятые в деловом сообществе на 

добровольной основе. Наиболее распространенными из них являются 

следующие: 

Австралия 

- «Корпоративная практика и этические нормы» – разработан консорциумом 

ряда крупнейших профессиональных объединений под руководством 

Австралийского института директоров. 

- «Рекомендации по корпоративной практике» – разработаны Австралий-

ской ассоциацией инвестиционных менеджеров. 

Бельгия 

- «Принципы корпоративного управления» – разработаны Федерацией 

бельгийского бизнеса. 

Великобритания 

- «Доклад Комитета по финансовым аспектам корпоративного управления – 

Доклад Кэдбери». 

- «Доклад Комитета по корпоративному управлению – Доклад Хэмпела». 

Германия 

- «Руководств» – разработано Немецкой ассоциацией по защите прав 

держателей ценных бумаг. 

Франция 

- «О роли советов директоров в открытых акционерных обществах» – 

разработан Национальным советом по защите интересов бизнеса. 

Япония 

- «Неотложные рекомендации по корпоративному управлению» – 

разработаны Японской федерацией бизнес-организаций. 

США 

- «Заявление по корпоративному управлению» – разработано организацией 

«Круглый стол бизнеса». 

-  «Принципы корпоративного управления» – разработаны Калифорнийским 

пенсионным фондом государственных служащих. 

- «Основная политика и рекомендации» – разработаны Советом 

институциональных инвесторов. 

-  Отчет комиссии НАКД по профессиональным требованиям к директорам» 

– разработан Национальной ассоциацией корпоративных директоров. 

В странах с развивающимися рынками кодексы, как правило, уделяют 

наибольшее внимание базовым принципам корпоративного управления (таким, 

например, как справедливое отношение к акционерам, раскрытие информации 
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о собственниках компании, ее финансовых показателях, процедуре годового 

собрания акционеров.  

Как правило, составители кодексов корпоративного менеджмента 

рекомендуют уделять основное внимание следующим вопросам: 

- подготовка и проведение общего собрания участников общества; 

- избрание и обеспечение эффективной деятельности советов обществ 

(советов директоров); 

- деятельность исполнительных органов обществ (правления, его 

руководителя, генерального директора); 

- раскрытие информации о деятельности общества, а также о подготовке и 

проведении крупных событий (поглощение, реорганизация). 

В современных условиях общность базовых признаков корпоративного 

менеджмента в банковской сфере проявляется в определенных правовых, 

методических и организационных моментах. 

Модели корпоративного управления за рубежом представлены на рисунках 

1, 2. 

Основными компонентами моделей корпоративного управления являются: 

- состав непосредственных участников; 

- круг заинтересованных сторон; 

- структура акционерного капитала; 

- состав и полномочия совета директоров; 

- механизм взаимодействия участников акционерного общества, 

заинтересованных сторон; 

- законодательное и нормативное обеспечение деятельности акционерных 

обществ; 

- требования к раскрытию информации о деятельности общества и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Германская модель корпоративного менеджмента 
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В основе построения схем лежит проблема нейтрализации отрицательных 

последствий инсайдерского контроля – «дефакто или де-юре захват 

менеджерами прав контроля над предприятием и сильное представительство их 

интересов в процессе принятия корпоративных стратегических решений». 

Следствием сосредоточения власти в руках  инсайдеров является их 

стремление к минимизации рисков, что может вступать (и, как правило, 

вступает) в противоречие с целями развития компании – повышением 

стоимости акций, расширением и укрупнением бизнеса (особенно венчурной 

направленности), оптимизации структуры капитала (при сильном инсайдерском 

контроле доля заемных средств чрезвычайно низка). 

 
Рисунок 2 - Японская модель корпоративного менеджмента 

 

Наконец, безотносительно к представленным схемам корпоративного 

контроля можно выделить механизм мотивации менеджеров. Наиболее 

распространены привязка вознаграждения менеджеров к размерам получаемой 

прибыли и предоставление опционов, нацеливающих инсайдеров на рост 

котировок акций. Очевидно, идея опционов результативна в условиях 

инвестирования через инструменты фондового рынка. 

Представленные схемы корпоративного контроля не являются 

взаимоисключающими. Их сосуществование в ведущих странах мира 

подтверждает, что ни одна  модель не обладает явными преимуществами перед 

другими и не является универсальной для национальных экономик. Более того, 

ведущие специалисты в области экономических систем переходных периодов 

указывают на возможность комбинации отдельных их компонентов. Критерием 

в данном случае является степень влияния, которое оказывает внедрение того 

или иного инструмента корпоративного управления на достижение 

экономического роста. 

В англо-американской модели реализация корпоративной стратегии, 

включающая в себя процессы трансформации корпоративных отношений 

родственных компаний, часто сопровождается враждебными слияниями и 

поглощениями (по некоторым оценкам – 50% всех слияний и поглощений). 
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Подобные действия не характерны для японских корпораций: моделирование 

межфирменных отношений основывается на стабильных партнерских 

отношениях в группе. 

Проблема ориентирования казахстанской экономики на ту или иную модель 

приобретает особую актуальность. Казахстан, являясь страной 

континентального права, в основе организационного оформления бизнеса имеет 

акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. 

Объектом же корпоративного управления наряду с ними выступают и другие 

организационно-правовые формы ведения хозяйственной деятельности. 

Международный опыт формирования моделей корпоративного 

менеджмента не однороден. В мире существуют, по крайней мере, три 

совершенно различные модели, каждая из которых имеет внешние 

особенности, но, главное, имеет собственную внутреннюю логику и базовые 

постулаты. Формирование моделей, которые представляют на сегодняшний 

день комбинацию деловой практики, правового обеспечения и норм 

корпоративной этики и культуры, происходило в течение всего XX века, а их 

развитие не прекращается и сейчас.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 

ЭКОНОМИКУ СТРАН НЕФТЕЭКСПОРТЕРОВ 

 

С 60-х годов 20 века теории и концепции прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) постоянно пополняются и совершенствуются. Но даже несмотря на это 

многие случаи большого потока инвестиций не входят в рамки факторов 

влияющих на привлечение иностранного капитала.  

Международный валютный фонд (МВФ) дает следующее определение: 

«ПИИ – инвестиции, осуществляемые для участия в прибылях предприятия, 

действующего на иностранной территории, причем целью инвестора является 

право непосредственного участия в управлении предприятием». При этом под 

прямыми инвестициями понимают непосредственное вложение средств в 

производство, приобретение реальных активов. Прямые иностранные 

инвестиции это форма участие иностранного капитала в проектах разного рода 

на территории страны резидента.  Прямые иностранные инвестиции 

осуществляются для размещения капитала в той стране и в той отрасли, где он 

будет приносить максимальную прибыль, сокращения уровня налогообложения 

и диверсификации рисков.  

Факторы, которые обуславливают привлекательность страны, касаются 

мотивации иностранных инвесторов, и тех целей, которые ставит перед собой 

принимающая страна, и той политики по отношению к иностранным 

инвестициям, которую она проводит. Данное обстоятельство особенно важно 

учитывать при оценке перспектив привлечения ПИИ в экономику стран 

нефтеэкспортеров. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), - в целом 

позитивное явление, способствующее увеличению финансовых ресурсов в 

капиталодефицитных странах и стимулирующее интенсивные преобразования 

их технологических, отраслевых и иных структур производства. В последние 

10-15 лет ряд развивающихся стран, успешно реформировавших свою 

экономику, активно привлекали иностранный капитал.  

Принятие решения по инвестированию в нефтегазовый сектор значительно 

отличается от решений инвестирования в другие секторы экономики. 

Инвесторам в нефтяной промышленности требуются соответствующие 

средства, чтобы определить привлекательность инвестиционных возможностей, 

будь то разработка новых месторождений, проекты по добыче дополнительной 

нефти, модификация существующих нефтепромысловых объектов и 

оборудования, выбор оптимального проекта, предложения о приобретении или 

же реализации активов путем продажи. 

 



263 
 

Эффект инвестиций для страны нефтеэкспортера. 

Изученные факторы имеют различную степень влияния и оказываемый 

эффект, в зависимости от сектора экономики, преобладающей и привлекающей 

инвестиции в определенной стране. Существует три основных сектора 

экономики: первичный, вторичный (промышленный) и третичный (сектор 

услуг), в зависимости от интереса инвесторов к тот или иной сфере, различны 

факторы влияющие на привлекательность страны для  

В данной статье, мы уделим особое внимание на страны, которые 

ориентирование привлечение иностранного капитала в первые два сектора 

экономики, для определения ключевых факторов, определяющих привлечение 

ПИИ в нефтегазовый сектор экономики, а именно добычу полезных 

ископаемых, геологоразведку и нефтеперерабатывающую промышленность. 

Инвестиции, приходящиеся на разные секторы экономики, имеют различный 

масштаб влияния на страну-получателя, а также формы возможности их 

увеличения или снижения.   

Инвестиции, привлекаемые в первичный сектор, обычно производятся в 

больших объѐмах, и иностранные инвесторы сильнее расположены расценивать 

их в качестве межфирменных займов или экспорта денег в связи с 

ограничениями на иностранное владение собственностью.  В связи с тем, что 

объѐм капитала привлекаемый в первичный сектор очень велик, существует 

опасность для страны-реципиента развития так называемой «Голландской 

болезни». Инвестиции, направляемые в первичный сектор экономики, могут 

вызвать  рост заработков в данном секторе и поэтому стимулировать приток 

рабочей силы из других секторов экономики. В свою очередь, это может 

привести к деиндустриализации и, как результат, другие сектора экономики и 

вторичный сектор в частности станут менее конкурентоспособными. Но за счет 

очень высоких потоков инвестиций добывающая промышленность может 

сыграть решающую роль, а главное очень быструю роль в восстановлении 

экономики развивающихся стран. Но может привести к высокой сырьевой 

зависимости экономики страны, что в дальнейшем может негативно сказаться в 

дальнейшем развитии экономического роста страны.   

В отличие от первичного сектора экономики, влияние оказываемое ПИИ на 

промышленный сектор намного более ощутимо, также как и связь данного 

сектора с другими видами деятельности в экономике. Вторичный сектор 

обычно использует различные виды продукции, произведенные другими 

секторами как промежуточные материалы в своем производственном процессе. 

Кроме того, иностранные инвесторы стремятся вложить свои деньги в 

различные предприятия страны, в которой они планируют свою деятельность, с 

целью получения прибыли, скорее, от их функционирования на внутреннем 

рынке, чем от экспорта. В связи с этим, достижение поставленной цели 

стимулирует иностранных инвесторов на создание новых рабочих мест, 

развитие новых технологий и методов управления, проведение различных 

тренингов для работников, что в результате повышает общую 

конкурентоспособность сектора. Таким образом, приток ПИИ во вторичный 
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сектор обычно имеет положительный эффект на повышение 

конкурентоспособности экономики страны.  

Своим влиянием на национальную экономику иностранный капитал может 

оказывать неоднозначные действия: с одной стороны, при правильном 

использовании иностранных инвестиций, страна быстрее преодолевает кризис, 

интегрируется в мировую экономику; с другой стороны, привлечение 

иностранного капитала накладывает определенные обязательства, создает 

различные формы зависимости страны - заемщика от кредитора. Для лучшего 

понимания влияния прямых иностранных инвестиций на экономику 

развивающихся, в том числе стран нефте-экспортеров, необходимо определить 

как положительные, так и отрицательные стороны влияния ПИИ на экономику 

страны-получателя. 

 

Положительные стороны привлечения ПИИ: 

1. Зарубежный капитал и инвестиции увеличивают поступления в местные 

бюджеты.  

2. Импорт зарубежного капитала способствует созданию новых рабочих 

мест в национальной экономике.  

3. Иностранные инвестиции позволяют ускорить процесс адаптации 

отечественных предприятий к мировым требованиям рыночных финансово-

экономических отношений. 

4. Доступ к передовым технологиям.  

5. Иностранный капитал и инвестиции содействуют интеграции страны или 

региона в мировую экономику.  

6. Зарубежный капитал и инвестиции сокращают затраты на социальные 

нужды. Создание дополнительных рабочих мест снижает уровень безработицы 

и, следовательно, приводит к экономии выплат пособий по безработице.  

7. Увеличение государственных доходов в результате инвестиций 

способствует общему социально-экономическому росту страны, повышению 

качества жизни граждан, созданию новых возможностей обеспечения занятости 

и т. д. 

8. Выход зарубежных фирм на национальный рынок ведет к замещению или 

вытеснению менее эффективных национальных компаний, что приводит к 

перераспределению внутренних ресурсов между более и менее рентабельными 

компаниями и способствует росту среднего уровня производительности труда и 

среднедушевых доходов в принимающей стране. 

9. Иностранные инвестиции могут увеличить объем совокупного капитала, а 

значит, содействовать экономическому росту. Однако необходимо, чтобы 

зарубежные инвестиции не вытесняли равные суммы национальных капиталов 

вследствие роста конкуренции на рынках; 

10.Инвестирование в добывающие отрасли поддерживает текущий уровень 

добычи и обеспечивает энергетическую независимость страны. 

11.Увеличение валютных поступлений позитивно сказывается на 

стабильности тенге и возможностях властей обслуживать государственный 
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внешний долг. 

12.Макроэкономический эффект. Увеличение собираемых налогов, рост 

ВВП как результат притока иностранных инвестиций.  

13.Использование зарубежного капитала способствует увеличению 

эффективности промышленного производства. 

14.Зарубежные инвестиции повышают научно-технический потенциал 

страны путем привнесения передовых технологий, управленческого опыта.  

15.В условиях ограниченности внутренних источников международный 

капитал способен дать импульс к реструктуризации экономики, преодолению 

научно-технического отставания, расширению инновационной деятельности, 

созданию рыночной инфраструктуры.  

16.Иностранные инвестиции создают основы для зарождения новых 

отраслей промышленности и их дальнейшего развития. Кроме того, инвестор, 

удовлетворенный результатами своих инвестиций, непременно сообщит другим 

об этом.  

17.Привлечение иностранного капитала и инвестиций может содействовать 

развитию отсталых и депрессивных районов.  

18.Иностранные инвестиции вызывают рост конкуренции на местных 

рынках за счет зарубежных компаний. Деятельность последних побуждает 

национальные фирмы работать эффективнее. Аналогичным образом 

деятельность зарубежных фирм содействует более быстрой передаче новой и 

передовой технологии и усовершенствованной практики менеджмента местным 

фирмам на основе вертикально интегрированных связей и т.н. показательного 

(или демонстрационного) эффекта. 

19.Транснациональные корпорации (ТНК) предоставляют принимающей 

стране свои международные каналы закупок, производства и сбыта, что создает 

условия для доступа на мировой рынок национальных фирм и расширению или, 

напротив, сокращению их связей с местными поставщиками. 

20.Стратегическое партнерство с западными корпорациями. Стратегическое 

партнерство и фактическое принятие казахстанских предпринимателей в клуб 

своих, выдвижение казахстанского капитала на глобальный уровень, 

гарантирующий более легкий доступ к кредитным средствам, технологиям и 

установлению связей с западным (или восточным) политическим 

истэблишментом. Однако пока данный сценарий маловероятен. 

 

Политика привлечения ПИИ 
Открытие новых ресурсов в различных географических регионах в 

сочетании с техническими проблемами их разработки ведет к смягчению 

условий контрактов, заключаемых государствами, снижению объемов 

фискальных отчислений, а также ослаблению влияния других факторов, 

являющихся индикаторами степени притока прямых иностранных инвестиций в 

страны-экспортеры нефти.  

Понимание движущих факторов притока ПИИ, а так же возможных методов 

его реализации, может помочь компаниям в выработке стратегий и подходов с 
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целью управления потенциальными рисками или выявлений возможностей для 

развития. 

Государства проводят меры по привлечению ПИИ в нефтегазовый сектор, 

которые условно можно разделить на: 

1) Фискальная политика государства 

2) Упрощение процесса принятия инвестиций 

3)Создание специализированных организаций, отвечающих за процедуру 

ПИИ 

4) Создание на территории страны СЭЗ  

Движущим фактором для инвесторов являются нормы того или иного типа 

ресурсной политики и фискального режима государства.  

Предоставленные налоговых преференции для нефтегазовых компаний, 

занятых геологоразведкой, а также возможность выдачи концессий на 

разработку вновь открытых месторождений и ряд других мер способствуют 

притоку в нефтегазовый сектор инвестиций и технологий. 

 Ресурсная политика страны с точки зрения доступа к нефтегазовым 

ресурсам является либо закрытой (отсутствие возможностей участия сторонних 

инвесторов в капитале нефтегазовых компаний или возможность 

незначительного участия в соглашениях о разделе продукции), либо открытой 

(использование концессионных контрактов). Степень ресурсного потенциала 

страны-реципиента также определяется уровнем фискальных отчислений, 

включающих роялти, налоги и единовременные бонусы. 

Как правило, нестабильная законодательная база в стране представляет 

собой угрозу, которая может исходить либо от ННК, либо от государства; при 

этом управление соответствующим риском должно осуществляться МНК.  

Изменение уровня ограничений, предусмотренных в рамках ресурсной 

политики, происходит в результате роста объемов производства или цен на 

сырьевые ресурсы, что приводит к увеличению желания государства 

присваивать себе более высокую долю экономических выгод от разработки 

природных богатств страны. 

Послабление налогового режима и процесса инвестирования в страну 

нефтеэкспортер в краткосрочном периоде, пока страна-производитель не 

достигнет высокой степени освоения природных ресурсов, за чем неизбежно 

последует распространение ограничительной ресурсной политики в 

долгосрочной перспективе.  

Одним из наиболее важных шагов на пути создания либерального и 

транспарентного инвестиционного климата является упрощение и сокращение 

времени прохождения процедуры одобрения ПИИ. В результате большинство 

инвестиций могут приходить в страну в так называемом автоматическом 

режиме (automaticroute). ПИИ, которые поступают в автоматическом режиме, 

не нуждаются ни в каком предварительном одобрении со стороны 

центрального правительства.  

Создание Советов по содействию иностранным инвестициям. Это 

организация, работающая по принципу одного окна и занимающаяся оказанием 
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инвесторам помощи, отвечающая за переговоры с потенциальными 

инвесторами, рассмотрение и отбор предложений на первоначальных стадиях, 

внесение предложений об изменении политики, правил и процедур в 

отношении ПИИ, идентификацию секторов, куда могут быть привлечены 

инвестиции с учетом национальных приоритетов, а также выявление регионов, 

откуда могут прийти инвестиции, и того, какие специальные меры для этого 

нужно предпринять. 

Отдел по реализации ПИИ был создан с целью сокращения времени между 

одобрением инвестиционного проекта и его практической реализацией. Он 

работает по принципу одного окна и оказывает инвесторам помощь и 

содействие (aftercareservice) в получении всех необходимых согласований, 

решении проблем, возникающих в процессе реализации проекта, например, 

организации встреч в государственных органах для обсуждения спорных 

вопросов и их разрешения. 

Особая экономическая зона - ограниченная территория в регионах с особым 

юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными 

экономическими условиями для национальных или иностранных 

предпринимателей. Главная цель создания таких зон -  решение стратегических 

задач развития государства в целом или отдельной территории: 

внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-

технических задач, привлечение иностранного капитала. С точки зрения 

инвестора, это выгодно в связи с минимизацией затрат, связанной с 

отсутствием экспортных и импортных таможенных пошлин, приближением 

производства к потребителю и снижением административных барьеров.  

 

Заключение 

Политика привлечения иностранных инвестиций стала составной частью 

экономической политики многих стран, с помощью которой стремятся 

обеспечить экономический рост. Для каждой страны последствия 

использования иностранных инвестиций могут быть как положительными, так 

и отрицательными, в зависимости от многих факторов. Особый интерес 

представляют инвестиции в экономику ресурсообеспеченных стран, 

ориентированных на экспорт углеводородного сырья. Приток иностранных 

инвестиций в экономику таких страны оказывает значимое и неоднозначное 

влияние на ускорение развития страны-реципиента. 

Инвестиции, направляемые в нефтегазовый сектор экономики, могут 

стимулировать приток рабочей силы из других секторов экономики, что в 

конечном итоге может привести к деиндустриализации страны и снизить 

конкурентоспособность других отраслей страны-получателя. Самым 

распространѐнным последствием крупных инвестиций в страну 

нефтеэкспортеры является возникновение «Голландской болезни», полной 

зависимости страны от нефтяного сектора.  

При этом ПИИ являются одним из важнейших факторов экономического 

роста и конкурентоспособности национальной экономики. Приток 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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иностранных инвестиций в экономику принимающей страны оказывает 

влияние на ускорение развития предприятий, повышение качества 

человеческого капитала, создание новых рабочих мест и развитие передовых 

технологий. 

На сегодняшний день разработаны различные концепции политики, 

направленной на привлечение и регулирование притока иностранных 

инвестиций в нефтегазовую отрасль. Предоставленные налоговых преференции 

для нефтегазовых компаний, возможность выдачи концессий на разработку 

вновь открытых месторождений и ряд других мер способствуют притоку в 

нефтегазовый сектор инвестиций и технологий. К методом привлечения 

инвестиций относятся создание специализированных организаций, отвечающих 

за процедуру ПИИ, создание специальных экономических зон и другие. 

Экономические последствия притока иностранных инвестиций в 

нефтегазовый сектор   значительно отличается от влияния инвестирования в 

другие секторы экономики. Поэтому важное значение для страны имеет оценка 

всех возможных факторов и последствий, проводимой инвестиционной 

политики. 
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Проблема разработки и развития организационно-экономических 

механизмов взаимодействия государства и бизнеса в современных условиях 

обусловлена тем, что наряду с органами государственного управления из всех 

институтов современного казахстанского общества  предпринимательство 

наиболее активно участвует в экономической жизни на всех уровнях 
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общественного производства. Поэтому эффективное взаимодействие 

государства и бизнеса не только стимулирует интенсивное развитие экономики, 

но и создает предпосылки для роста уровня жизни во всех регионах 

республики. 

Для взаимодействия государства и бизнеса необходимо провести 

классификацию форм, методов и инструментов. С учетом особенностей 

взаимодействующих макросубъектов  используются следующие признаки 

классификации взаимодействия: по форме взаимодействия, по степени 

взаимного проникновения, по субъектному составу, по масштабу (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Классификация типов взаимодействия государства и бизнеса 

 
В системе мер по формированию динамичной и эффективной среды для 

эффективного взаимодействия государства и бизнеса обоснованы следующие 
первоочередные мероприятия: 

- создание условий для максимальной легализации деятельности субъектов 
бизнеса; 

- предотвращение их ухода в «теневую» экономику путем 
совершенствования налоговой системы и устранения административных 
барьеров; 

- стимулирование бизнеса в профильных отраслях; 
- совершенствование информационного, образовательного, консульта-

тивного, правового обеспечения бизнеса, основанных на оптимальном 
сочетании средств государственной поддержки с собственными накоплениями 
предпринимателей при реализации ими инвестиционных проектов, укрепление 
социального статуса, повышение престижа и обеспечение безопасности 
предпринимателей. 

Политическая наука Казахстана, анализируя вопросы государственного 
регулирования в области малого и среднего бизнеса, опирается на современные 
законодательные документы, в частности, Закон Республики Казахстан «О 
частном предпринимательстве» (2005 г.) [1].  

Выделяют следующие направления государственной поддержке бизнеса в 
Казахстане: системообразующее (равномерное  развитие бизнеса во всех 
регионах и крупных городах страны), правовое (нормативная база развития 
малого и среднего бизнеса), организационное (административное 
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регулирование - налоги, таможня), социальной стабилизации (создание  
среднего класса),  имиджевое (благоприятное общественное мнение о  
предпринимателях и предпринимательстве). Все это создает благоприятные 
социально-экономические условия, новые ориентиры для национальной 
общественной психологии, национальных программ стимулирования бизнеса, 
создания инфраструктуры развития бизнеса, идеологически благоприятное 
позиционирование бизнеса. 

По оценке современного состояния малого и среднего бизнеса в Республике 
Казахстан малое предпринимательство стало явлением массовым и 
относительно динамичным. За последние четыре года количество 
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
(СМСБ) увеличилось более чем на 47% по сравнению с 2005 годом, и по итогам 
2013 года достигло 1 084 тыс. единиц, что составляет около 95% от общей 
численности всех хозяйствующих субъектов в стране [2]. 

В настоящее время малый бизнес поддерживается государственными 
органами власти на макроуровне, но этого явно недостаточно, в связи, с чем 
развитие МСБ происходит неравномерно. Кроме того, каждый регион имеет 
собственные региональные особенности, но которые практически не 
учитываются при разработке системы финансово-кредитной поддержки МСБ. В 
результате в большинстве регионов не сформирована критическая масса 
субъектов, представленных малыми и средними формами бизнеса по многим 
отраслям и сферам услуг. 

И поэтому основная цель поддержки и развития малого 
предпринимательства состоит в создании в локальных социально-
экономических системах правовых, организационных и экономических условий 
для всемерного вовлечения населения в экономически активную деятельность 
бизнеса в сфере услуг. 

Активизации инвестиционного процесса будет способствовать  
формирование банка инвестиционных предложений малых предприятий  и 
инвестиционных программ исполнительных органов   власти для малых 
предприятий. Поэтому целесообразно  рекомендовать региональным органам 
власти создать  информационную базу для взаимовыгодного сотрудничества  и 

упрощения поиска партнеров  заемщиков и кредиторов, обслуживающих 
малый бизнес. 

Источником субсидирования ставок вознаграждения по кредитам СМСП в 
регионах могут являться государственные средства, выделяемые АО ФРП 
«Даму», а также средства его дочерних/зависимых компаний. При этом на 
субсидирование процентных ставок планируется выделять по тем регионам, в 
которых Акиматами будут выделяться средства по специальной программе 
субсидирования. В структуре финансирования МСБ большую долю составляют 
БВУ (64,6), доля АО «ФРП Даму» - 28%, АО «НУХ КазАгро» - 5,6%.  

Следует отметить, что в Казахстане меры финансовой поддержки 
предпринимателей тесно связаны с банковским сектором и ограничены только 
их клиентами. На сегодняшний день действующими инструментами поддержки 
МСП являются: программы обусловленного размещения средств через БВУ; 



271 
 

субсидирование процентных ставок; гарантирование кредитов в рамках 
программы «ДКБ 2020». В целом к проблемам, возникающим при реализации 
данных инструментов можно отнести: рост конкуренции между финансовыми 
институтами в борьбе за одних и тех же клиентов; отсутствие мер поддержки 
для предпринимателей, не имеющих кредитов; «закредитованность» 
существующих компаний. 

Для решения данных проблем предлагается внедрение нового инструмента 
поддержки: субсидирование расходов МСП на расширение, модернизацию 
производства и внедрение инноваций. 

К преимуществам такой поддержки относятся: 
охват господдержкой предпринимателей, не обремененных кредитами; 
- свобода субъекта МСП в выборе лучшего партнера по покупке основных 

средств; 
- мотивация МСП к обновлению оборудования; 
- субсидирование только по факту приобретения оборудования; 
- отсутствие необходимости государственного контроля целевого 

использования средств. 
К действующим инструментам поддержки МСП  в области обучения и 

консалтинга относится программа «Бизнес-Советник», в рамках которой с 
2009 г. прошли обучение 43 тыс. предпринимателей. Программа реализуется в 
209 районах и городах Казахстана. Благодаря своей эффективности программа 
«Бизнес-Советник» с 2011 г. была включена в программу «ДКБ 2020». 

Неудобством программы «Бизнес-Советник» является то, что 
предприниматели не могут получить индивидуальные консультации по 
решению конкретной проблемы.  Кроме того, обучение проводится всего 2 раза 
в год.  В целях оказания консалтинговой поддержки при Региональных 
филиалах Фонда «Даму» действуют стационарные Центры поддержки 
предпринимательства (далее – ЦПП). Основная проблема заключается в том, 
что действующие ЦПП расположены в областных центрах и 
предпринимателям, не проживающим в областном центре, необходимо 
выезжать для получения консультации в областной центр, что приводит к 
увеличению транспортных расходов и отвлечению предпринимателя от ведения 
бизнеса.  

Для решения названных проблем предлагается к обсуждению возможность 
создания сети мобильных ЦПП, предоставляющих субъектам МСП и 
экономически активному населению комплекс услуг по консультационной и 
информационно-аналитической поддержке. К преимуществам мобильных ЦПП 
относятся[3]:  

- охват большего числа МСП;  
- простота размещения в местах концентрации МСП; 
- возможность передислокации; 
- сокращение предпринимательских рисков; 
- предоставление индивидуальных консультаций; 
- наличие квалифицированного штата бизнес-консультантов.  
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Подводя итог можно сделать вывод, что система отношений между 
государством и бизнесом является много аспектной и сложной, осуществляется 
на разных уровнях от регионального до общенационального, нередко выходит 
за пределы страны.  

Предпринимательство доказало свою состоятельность как институт и стало 
реальностью для политической и экономической структуры общества, а также 
как инструмент осуществления политических реформ. Несмотря на активную 
поддержку Президента РК и государства, предпринимательство продолжает 
находиться в зависимом положении, возлагая надежды на эффективность 
законодательно-правовых акций государства, защищающих его от 
административной, финансовой, налоговой, таможенной  и других форм 
зависимости.  

И если создать соответствующие условия, обеспечивающие комплексную 
поддержку малого и среднего бизнеса на общегосударственном и региональном 
уровнях, и возможности для его относительного безрискового финансирования 
(кредитования), извлечения нормальной нормы прибыли, то денежные средства 
инвесторов неизбежно устремятся в малый и средний бизнес, содействуя тем 
самым не только становлению и развитию последнего, но и повышению на этой 
основе эффективности экономики в целом.  

Развитие бизнеса должно вестись как на региональном уровне, так и в 
крупных городах страны с учетом местных экономических условий. 
Цивилизованные отношения государства и бизнеса ведут к главной цели - 
созданию прочного среднего класса, что в итоге приведет к повышению уровня 
и качества жизни всего населения.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РК  
 
Обеспечение социальной стабильности является в настоящее время самой 

главной особенностью развития многих государств. Во многих странах мира 
усилия правительств направляются не только на достижение устойчивого 
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экономического роста, но и на более справедливое распределение доходов, на 
создание системы социальной защиты населения. Сохранение и укрепление 
жизнеспособности государств достигается, во-первых, совершенствованием их 
общественного устройства, во-вторых, повышением национального 
человеческого потенциала. Ослабление государственной  политики  в области 
развития человеческих ресурсов ведет к социальной нестабильности, болезням, 
росту преступности, снижению рождаемости и падению уровня жизни 
населения в целом.  

Одной из основных целей функционирования системы управления 

социальными процессами в регионе является обеспечение социально 

незащищенным группам населения достаточно стабильного жизнеобеспечения, 

а в дальнейшем существенного повышения качества и уровня жизни граждан.  

Проблема бедности и обеспечение равного доступа к механизму 

распределения доходов - одна из самых сложных социальных проблем любого 

общества. Эта проблема актуальна и для Казахстана, который вырабатывает 

свою общенациональную стратегию борьбы с бедностью. Большинство 

исследователей к наиболее значимым издержкам становления рыночной 

экономики относят падение уровня жизни и рост неравенства в распределении 

доходов. Эти два фактора, в совокупности с нарастающей 

распространенностью платности большинства общественно значимых 

социальных услуг, обострили противоречие между старыми, оставшимися без 

изменения приоритетами социальной поддержки населения и новыми 

социальными рисками.  

Социально-экономические показатели свидетельствующие об уровне жизни 

населения в Казахстана, претерпела за период развития рыночной экономики 

серьезные изменения, несмотря  на то, что Правительство проводило 

стабилизационную политику по смягчению воздействия переходного периода 

на благосостояние людей. Значительно возросла безработица, снизились 

реальные доходы населения, сократилась продолжительность жизни, 

ухудшились показатели здоровья и т.д. В этих условиях проблема бедности в 

республике стала такой же острой и актуальной, как и в других развивающихся 

странах.  

Основным направлением социальной политики любого государства 

выступает борьба с бедностью, которая является наиболее острой социально-

экономической проблемой общества. Бедность в современных условиях это не 

только показатель уровня жизни народа, но и фактор, влияющий на 

экономическую безопасность государства.  

Бедность - это многостороннее, многогранное явление, основанное не 

только на доходе, но также включает основные потребности, основные права 

человека и такие нематериальные вещи как уязвимость, риск, неравенство, 

игнорирование, дискриминация, отчуждение, чувство бессилия, сужение круга 

возможностей. Бедность как явление, сопутствующее любым экономическим 

системам, существовала и существует во всех странах мира независимо от 

уровня их развития. Бедность оказывает влияние не только на уровень жизни 

людей, но и на социальную и политическую сферы жизни общества, становясь 
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во многих случаях источником роста преступности и возникновения 

социальных конфликтов. Как следствие, задача сокращения масштабов 

бедности стоит перед всем мировым сообществам.                     

Казахстан вступил на путь рыночных преобразований, имея невысокий 

базовый уровень жизни и доходов населения. По данным социологического 

исследования Казахстанского института социально-экономической информации 

и прогнозирования (КИСЭИП), проведенного по заказу Фонда первого 

президента, в нашей стране сегодня наиболее многочисленными являются две 

группы респондентов: группа «проблемных», или тех, кто испытывает 

проблемы в связи с уровнем материального положения, таких оказалось 26 %, и 

группа населения относительно "среднего" в казахстанских условиях достатка – 

40,5%. 

Рисунок 1- Динамика уровня бедности за 2010-2014 годы 

 

Когда как две группы бедных (тех, у кого денег хватает только на питание, 

но покупка одежды затруднительна, и тех, у кого денег не хватает даже на 

питание) составляют соответственно 17,6% и 4,5% респондентов, в 

совокупности 22,1% респондентов. Не испытывают материальных затруднений 

6,8% жителей страны. 

Расслоение между бедными и богатыми в условиях Казахстана  рассмотрим 

на примере наиболее представленного в Казахстане этноса – казахов, поскольку 

по самооценкам материального благосостояния расслоение на сверхбогатых и 

бедных среди казахов становится очевидно уже на уровне оценок собственного 

материального положения. 

Практически одинаково представлены те, кто не испытывает никаких 

материальных затруднений, а также те, у кого средств хватает только на 

питание, но покупка одежды затруднительна: 18,8 и 15,7% соответственно. 



275 
 

Стоит отметить, что расслоение между казахами на сверхбогатых и бедных 

более четко ощущают те, кого можно условно отнести к группе материально 

ущемленных слоев населения. Тогда как те, кто не испытывает материальных 

затруднений, напротив, отмечают, что деление среди казахов по уровню 

материального благосостояния нельзя назвать критичным. 

Увеличивающиеся масштабы миграции из сел в города, связанные с 

проблемами трудоустройства сельчан, отсутствием достойных условий жизни, 

усиливают проблему поляризации. 

Увеличивающиеся масштабы миграции из сел в города, связанные с 

проблемами трудоустройства сельчан, отсутствием достойных условий жизни, 

усиливают проблему поляризации. 

На сегодняшний день влияние поляризации населения по уровню доходов на 

внутриполитическую стабильность, вероятность развертывания масштабного 

конфликта не проявляется прямо в акциях протеста, даже на уровне лозунгов. 

Вместе с тем в повседневной жизни, на уровне социальной микросреды, 

имущественное неравенство, неравномерность доходов лиц и групп – 

актуализированное социальное явление, значение которого может четко 

обозначаться и возрастать (например, после сообщения о ставках руководства 

нацкомпаний в октябре 2006 года на заседании Совета безопасности). 

  Официальные статданные отражают последовательное снижение 

показателя поляризации населения Казахстана в последнее десятилетие. Разрыв 

в доходах 10 % наиболее богатых и 10 процентов наиболее бедных сократился с 

10,2 раза в 1997 году, до 6,8 раза в 2005 году. 

Превышение «пороговых» значений разрыва в доходах основных 

социальных групп – значимый фактор протестных настроений, роста 

конфликтного потенциала, социальной напряженности. Они проявляются в тех 

«зонах», где наблюдается большой контраст бедности и богатства, прежде всего 

в крупных городах. 

Наибольшее воздействие имеет фактор поляризации населения по 

имуществу и доходам в городах Алматы, Астана, а также в Атырауской, 

Актюбинской и Мангистауской областях. 

Учитывая в целом объективный характер генезиса фактора поляризации 

населения на ранних этапах модернизации, последующую большую степень 

субъективации фактора в условиях устойчивого экономического роста, а также 

значение ряда критериев (оценка населением, воздействие на характер 

отношений между властью и населением, воздействие на ОПС) фактора в 

современный период, в ряду других выделяемых факторов фактор 

конфликтного потенциала поляризации населения является значимым.        

М. Вебер выделил три основных компонента неравенства. Он считал их 

взаимосвязанными и в то же время в существенных отношениях независимыми. 

Первый компонент - имущественное неравенство, второй - престиж, третий – 

власть.  

Р. Дарендорф (конфликтолог) высказал идею о решающем воздействии 

фактора власти на возникновение и развитие неравенства в обществе и сделал 
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вывод о неизбежности социального неравенства в любом обществе.   

Т. Парсонс, попытавшийся обобщить все теории социального неравенства, 

распределил страты на социальной лестнице на основе ценностных ориентаций 

членов общества. Оценивание и приписывание людей к определенным 

социальным слоям, по Парсонсу, осуществляется по следующим признакам: 

— качественным характеристикам членов общества (происхождение и личные 

качества); 

— ролевым характеристикам, т.е. набором тех социальных ролей, которые 

индивид осуществляет в обществе; 

— характеристикам владения материальными и духовными ценностями 

(деньгами, средствами производства, произведениями искусства, средствами 

массовой информации и т. д.).   

В конце концов, социологи пришли практически к такому выводу: истоки 

неравенства можно найти в обладании определенным статусом, 

собственностью, властью и т.д. Неравенство является свойством любого 

общества и проявляется в отношениях между полами, возрастными группами, 

классами, внутри малых и больших социальных групп. Неравенство является 

необходимым условием организации социальной жизни.  

Для описания системы неравенства между группами (общностями) людей в 

социологии широко применяют понятие «социальная стратификация». Само 

слово «стратификация» заимствовано у геологов. В английском языке оно стало 

пониматься как пласт, формация (в геологии), слой общества (в 

обществознании); множественное число strata, stratification (стратификация) - 

деление на общественные слои («пласты»). Стратификация подразумевает, что 

определенные социальные различия между людьми приобретают характер 

иерархического ранжирования. Стратификации присущи несколько системных 

характеристик (свойств). Из них первая — социальность (внебиологичность) 

этого явления. Хотя различия между людьми по таким показателям как пол, 

возраст, интеллект, здоровье весьма заметны, они сами по себе не объясняют, 

почему одни статусы дают людям обладание большей властью, собственностью 

или престижем, чем другие. Биологические признаки не относятся к моделям 

господства или подчинения, пока они не включены в систему социальных 

отношений, установок и ценностей. Так, физически слабый и старый буржуа 

доминирует над сильным и молодым рабочим. Менеджерами высокого ранга 

становятся благодаря образованию, опыту работы, социальным навыкам, 

однако этому способствуют и личностные качества, такие как характер, воля, 

выносливость, способности.  

Социальность стратификации подразумевает, что распределение благ в 

любом обществе основывается на нормах или на общепризнанных правилах. 

Нормы эти обычно отражают интересы главным образом тех, кто обладает 

властью навязать именно те правила, которые они считают наилучшими, 

выгодными для себя. Почти в любом обществе большинство людей 

соглашаются с этими правилами (конформны по отношению к ним), хотя они 

находятся на нижних ступенях социальной иерархии и обладают минимумом 
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социальных и материальных благ.  

Важным проявлением социальности феномена стратификации является ее 

связь с другими институтами общества, такими как политика, брак и семья, 

экономика, образование и другие. 

Второй характеристикой стратификации является ее традиционность, 

поскольку при исторической подвижности формы ее сущность, т. е. 

неравенство положения разных групп людей, сохраняется на протяжении всей 

истории цивилизации. Даже в примитивных обществах возраст и пол в 

сочетании с физической силой были важным критерием стратификации.  

Рассмотрим контраст между бедными и богатыми.  

Поляризация населения, будучи одной из форм структурированного 

неравенства, в частности по доходам, характерна для любого общества. 

Принципиально важно не само неравенство, оно было, есть и будет всегда, а его 

степень и тип. Любые формы структурированного неравенства разных групп 

людей в социологии обозначаются термином «социальная стратификация». 

Наиболее общие и часто применяемые показатели классификации – по уровню 

доходов, по уровню жизни.  Кроме того, речь идет не только о «вертикальной 

стратификации», но и о «горизонтальной», когда население, проживающее в тех 

или иных районах страны, имеет далеко не одинаковый уровень доходов. В 

крупных городах, таких как Алматы, всегда имеются «престижные», 

«непрестижные», «проблемные» районы со своими внешними атрибутами: 

охраной жилых площадок, прибранными клумбами или домами с разбитыми 

черепицами. 

Чрезмерная поляризация в обществе, превышение ее «пороговых» значений 

среди населения (коэффициент фондов, разрыв в доходах 10% наиболее и 

наименее обеспеченных граждан.) – один из ведущих факторов дестабилизации. 

И наоборот, умеренный разрыв в доходах снижает конфликтный потенциал. 

Что подтверждает и хрестоматийный пример роли многочисленного 

среднего класса как социальной базы стабильности, иллюстрируемый обычно 

опытом развитых странах.  

В странах, где уровень поляризации незначителен, даже при относительно 

невысоком среднем уровне доходов конфликтный потенциал ниже, чем в 

поляризованных обществах с относительно средним уровнем жизни населения. 

Удельный вес среднего класса, своего рода оплота стабильного развития 

государства, пока незначителен. Для определения его соотношения существуют 

несколько критериев – образовательный, статусный, материальный. К 

сожалению, у нас пока низкий социальный статус людей, работающих в 

здравоохранении, образовании, науке. То есть в этом отношении необходимо 

повышать статус многих профессий.  

Говоря о борьбе с бедностью и сокращением социального и материального 

разрыва между разными группами общества, не стоит забывать и о проблеме 

«социального иждивенчества». 

В данном контексте нелишне напомнить избитую фразу советского времени 

«Труд создал человека». Социальная структура должна поощрять общественно 
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значимую деятельность членов общества посредством продвижения их по 

«вертикальной лестнице». В противном случае экономическая и социальная 

модель будут неэффективны, а страна неконкурентоспособной в глобальном 

рейтинге. Начнется процесс деградации. Казахстан должен получить такую 

структуру, которая больше характерна для развитых стран. Также государство 

должно ломать искусственные шлюзы и барьеры на пути «восхождения» 

достойных членов общества. Социальная мобильность – это положительный 

показатель, но не менее важный индикатор, кто и по каким заслугам получает 

себе новые социальные «паспорта». Иными словами, необходимо соблюдать 

«золотую меру». Бедность сама по себе не ведет к социальным катаклизмам, 

если в обществе соблюдается принцип справедливости. 

Социальная стратификация выступает одним из показателей модернизации 

экономики и общества. По логике вещей Казахстан должен получить такую 

структуру, которая больше характерна для развитых стран. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

В Казахстане, как и в большинстве государств, существуют серьезнейшие 

проблемы в области окружающей среды. Мировой спрос на сельхозпродукцию 

с каждым годом устремляется вверх. С учетом этой тенденции Казахстану 

необходимо провести модернизацию сельского хозяйства. Данная задача 

обозначена Главой государства в стратегии «Казахстан-2050: новый курс 

политически состоявшегося государства» [1]. В частности, новая стратегия 

предполагает пятикратное увеличение доли продукции сельского хозяйства в 

национальном ВВП. Казахстан в силу своего природного потенциала имеет 

реальную возможность занять лидирующую позицию на мировом 

продовольственном рынке, для этого в первую очередь необходимо нарастить 
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сельскохозяйственное производство. Учитывая обозначившиеся в последние 

годы тенденции роста экономики, следует иметь в виду возможность 

нарастания остроты экологических проблем. При этом изменившаяся в 

последние два десятилетия структура экономики, старение основных фондов, 

возросшая аварийность производства и другие факторы обусловили 

существенный рост негативного воздействия антропогенной деятельности 

практически на все компоненты и объекты окружающей среды. 

Основным вызовом для органического рынка Казахстана является 

отсутствие  целенаправленной государственной политики в данном секторе. 

Принятие такой политики позволило бы обеспечить производителей 

государственной поддержкой, сформировать общественное мнение и повысить 

статус органических товаров, создать основу для подготовки необходимых 

нормативно-правовых актов и переориентировать вектор развития сельского 

хозяйства. Несмотря на то, что в последнее время наметились положительные 

тенденции, в целом государственную политику можно охарактеризовать как 

пассивную, так как изменения в основном происходят под давлением 

международных и общественных организаций[2]. 

В настоящее время в Казахстане отсутствуют требования к маркировке 

органической продукции и государственная система сертификации 

органической продукции, что значительно тормозит темпы развития 

внутреннего рынка и экспорта. 

После успешных информационных кампаний общественных организаций 

(Фонда интеграции экологической культуры, Органик-центра Казахстана) об 

органических продуктах среди недобросовестных торговцев широкое 

распространение получила «псевдомаркировка». В то время как в европейских 

странах приставки «био» и "organic" могут указывать на принадлежность 

товаров к органическим продуктам, в Казахстане они несут другой смысл. 

Приставка «био» указывает на то, что продукты обогащены витаминами и 

полезными бактериями, а "оrganic" используется как бренд, не имеющий 

отношения к органическому производству, причем использование этого 

термина никак не регулируется. Приставка «эко» - стандарт экологически 

чистого продукта (СТ РК 1618-2007), который не соответствует 

международному пониманию органического производства[2]. 

Ситуация осложняется тем, что в стране нет частных сертифицирующих 

компаний. Десять международных сертифицирующих организаций имеют 

право на сертификацию для импорта в ЕС. Фактически деятельность 

осуществляют 4 компании, которые сертифицируют по европейским, 

американским и японским стандартам. 

Несмотря на существующие барьеры и отсутствие необходимых условий 

для развития, по количеству сертифицированных органических земель 

Казахстан лидирует в регионе. Производимая продукция в основном 

ориентирована на экспорт. В настоящее время казахстанская органическая 

продукция экспортируется в Великобританию, Италию, Германию, Францию, 

Бельгию и Нидерланды. Оставшаяся часть продукции реализуется как 
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традиционная на внутреннем рынке. Казахстанский рынок органической 

продукции практически не интегрирован в глобальный органический рынок. 

Фермеры, сертифицирующие компании, консультанты и эксперты региона 

крайне слабо или совсем не представлены на таких ежегодных международных 

площадках, как: BioFach (Германия), BioVak (Нидерланды) и их аналоги во 

Франции, Китае, Индии и США; Органик-Маркетинг Форум (Польша). На 

данный момент основными инициативными группами, развивающими 

производство и экспорт органической продукции в Центральной Азии, 

являются общественные и международные организации[3]. 
Рынок Казахстана страдает от разрозненности органических фермерских 

хозяйств и отсутствия сильных органических фермерских ассоциаций, 
профсоюзов и союзов с дистрибьюторами, потребителями и поставщиками. В 
регионе нет системы постоянного обеспечения дальнейшего роста 
органических фермеров по применению органических методов и принципов 
производства, а также отсутствует поддержка фермеров при процессе 
сертификации и инициации органических хозяйств. Применение новейших 
технологий при производстве, переработке и хранении органических продуктов 
на данный момент затруднено из-за отсутствия качественной сырьевой, 
технологической и научно-исследовательской базы. Существуют и проблемы 
практического внедрения научных разработок, обусловленные слабым 
механизмом взаимодействия производителей органической продукции с 
научно-исследовательскими институтами. Также отсутствует комплексный 
подход к исследованиям в области органического производства. Причем 
значительную проблему для развития экспорта представляет отсутствие в 
регионе лабораторий (по исследованию на пестициды, ГМО и т.д.), 
аккредитованных в соответствии с международными стандартами[3]. 

Сегодня одним из ключевых условий участия в международной торговле 
пищевыми продуктами является способность страны-экспортера из 
конкретного предприятия-производителя обеспечить безопасность 
выпускаемой продукции. Основным фактором, определяющим 
конкурентоспособность продукции, является его качество. Качество пищевых 
продуктов характеризуется в первую очередь показателями безопасности. Для 
производителей пищевой продукции появятся новые требования, касающиеся 
обеспечения безопасности производимой продукции. Казахстан стоит на пороге 
вступления во Всемирную торговую организацию[4].  

Проблема качества и безопасности продуктов питания - сложная 
комплексная проблема, требующая многочисленных усилий для еѐ решения, 
как со стороны ученых - биохимиков, микробиологов, так  и со стороны 
производителей, санитарно-эпидемиологических служб, государственных 
органов и конечно  потребителей. Важными проблемами безопасности 
продукции являются, с одной стороны, недопущение загрязнения сырья для 
производства продуктов питания, что обеспечивается, в частности, системой 
мониторинга за состоянием окружающей среды, а с другой стороны, 
тщательный гигиенический контроль за производством и готовой продукцией. 
Обеспечение структуры, безопасности и качества питания является важнейшей 
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стратегической задачей государства на современном этапе развитии 
Республики Казахстан[5].  

Предстоящее членство во Всемирной Торговой Организации  (ВТО) несет 
для экономики Казахстана значительные преимущества, однако имеются и 
проблемные вопросы. Одним из таких важнейших вопросов является 
обеспечение пищевой безопасности в связи с распространением на мировом 
рынке генетически-модифицированной продукции, решение проблемы качества 
и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. 
Современная рыночная экономика предъявляет  новые требования к качеству 
выпускаемой продукции. Это связано с тем, что  выживаемость любого 
предприятия, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются 
уровнем конкурентоспособности [6].  

Конкурентоспособность предприятия в свою очередь связана с действием 
нескольких десятков факторов, среди которых  выделяют два основных - 
уровень цены и качество продукции. При этом, качество продукции постепенно 
выходит на первое место. Производительность труда, экономия всех видов 
ресурсов уступают место качеству продукции. 

Качество – многосложное понятие, и его обеспечение требует объединение 
научных сил, от творческого потенциала до практического опыта многих 
специалистов. В нашей стране проблема качества не только важна, но и должна 
быть решена совместными усилиями государства, национальных органов 
управления, руководителей коллективов предприятий, ученых, каждого 
специалиста и рабочего, участвующего в технологической цепочке. 

Цели и задачи обеспечения качества выпускаемой продукции определяются 
государством - в лице его компетентных органов, а на уровне предприятий и 
организаций - их высшим руководством. Проблемы обеспечения безопасности 
и качества продукции становятся все более актуальными для предприятий 
пищевой промышленности Республики Казахстан в связи с переходом страны 
на новые политические и экономические отношения. На предприятиях 
Республики зачастую создаются условия, в которых не всегда возможно 
обеспечение безусловной безопасности пищи при отсутствии современной 
системы контроля качества и безопасности продовольственного сырья 
соответственно и  готовых видов пищевой продукции. К числу факторов, 
которые влияют на развитие этой проблемы, относятся: 

 новые системы производства, в том числе увеличение массового 
производства и удлинение пищевых цепей; 

 новые вещества, загрязняющие окружающую среду, и изменение 
экологии и климата; 

 новые пищевые продукты, технологии переработки, ингредиенты, 
добавки и упаковка; 

 изменения в состоянии здоровья населения или отдельной группы 
населения; 

 изменение рационов питания и рост спроса на пищевые продукты 
минимальной переработки; 

 изменение способа покупки пищевых продуктов, рост уличного 
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потребления и приема пищи вне дома; 

 новые методы анализа, позволяющие обнаруживать опасные факторы, о 
которых ранее никто не подозревал[7]. 

Казахстан находится на заключительной стадии проведения интенсивных 
переговоров по вступлению страны во ВТО. Для этого,  Республика должна 
привести свою международную торговую политику в соответствие с 
требованиями Соглашений ВТО. В первую очередь это коснулось устранения 
«технических барьеров в торговле», к которым относятся: расхождение 
законодательных требований к товарам, процессам, услугам; процедуры оценки 
соответствия; стандарты. 

Таким образом, органический рынок Казахстана находится на раннем этапе 
зарождения: он еще не сформирован и стоит перед целым рядом серьезных 
вызовов, но при этом он обладает большим потенциалом. Повышение уровня 
жизни приводит к изменению отношения самого потребителя к пищевой 
продукции, потребитель становится все более требовательным к своему 
питанию. Поэтому доказательство качества становится необходимым 
коммерческим аргументом при заключении контрактов, а качество - 
определяющим фактором конкурентоспособности продукции.  
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЗАХСТАНЕ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Республике Казахстан нужен развитый фондовый рынок, которому 

исторически отводилась второстепенная роль, вслед за банковской моделью 
финансового рынка. Модель, где главенствующая роль отводилась банкам, не 
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могла обеспечить эффективного механизма привлечения инвестиций, 
рационального перераспределения капитала между отраслями экономики и 
хозяйствующими субъектами. Поэтому принимается решение, в противовес 
банковской модели, создать объективные предпосылки для развития рынка 
ценных бумаг, как составляющей финансового рынка, входящего в 
государственную систему экономических отношений. В 1995 году была 
организована фондовая биржа - организация, предметом деятельности которой 
является обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных 
бумаг, определение их рыночных цен и распространение информации о них, 
поддержание высокого уровня профессионализма участников рынка ценных 
бумаг. Любое начинание сопряжено с проблемами, которые были выявлены в 
процессе работы - это недостаточной ликвидностью, низким объемом торгов, 
недостаточным количеством финансовых инструментов, отсутствием 
мотивации у потенциальных эмитентов в выпуске ценных бумаг, ограниченным 
количеством инвесторов. 

На рынке ценных бумаг существуют первичные и вторичные рынки. 

Первичный рынок – это рынок «новых выпусков ценных бумаг». На вторичном 

рынке покупаются и продаются эмитированные ранее ценные бумаги. 

Основное назначение вторичного фондового рынка состоит в поддержании 

ликвидности рынка ценных бумаг. За счет спекулятивной игры и получения 

спекулятивной прибыли, брокеры осуществляют большой объем операций 

купли-продажи ценных бумаг, стремясь приобрести их по более низкой цене и 

продать более высокой. Для этого доля операций физических лиц должна 

составлять как минимум 30-35% от объема всего рынка. В связи с чем по 

поручению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

разрабатывается и в сентябре 2011 года принимается программа «Народное 

IPO».«Народными акционерами» могут стать только граждане Республики 

Казахстана.[3] Они имеют приоритетное право на покупку акций. Чтобы 

избежать концентрации бумаг в руках небольшой группы лиц, Программа 

предполагает ограничения на максимальное количество приобретаемых акций в 

«одни руки». В начале декабря 2012 г. завершился 1 этап реализации 

программы «Народное IPO» - выводом акций АО «КазТрансОйл. Размещение 

происходило по 725 тенге, в феврале 2013 г. акция выросла в цене на 12% в 

месяц, это 140% годовых. Для сравнения банковский депозит приносит 

доходность 10% годовых. Любой инвестор, который купил на Народном IPO, 

может в любой момент продать бумагу на вторичном рынке.[1]В 2014 г. по 

данной программе будут размещаться  акции АО «KEGOK». 

Второй проблемой развития рынка ценных бумаг в Казахстане является 

низкая доходность  и высокие риски ценных бумаг, размещенных на 

Казахстанской фондовой биржи «КASE». Доход инвестора – это прирост его 

благосостояния от вложения денег в экономические активы. Доход может быть 

получен за счет роста стоимости актива и за счет приносимой им прибыли  в 

течение срока его жизни или периода владения. Вкладывая деньги в 

производственные активы, инвестор надеется получить прибыль от их 

использования для производства товаров или услуг.[4]И здесь хотелось бы 
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рассмотреть исламский продукт финансирования – сукук. Сукук - исламская 

ценная бумага, удостоверяющая долю в праве собственности на базовый актив, 

который генерирует прибыль Отличительная особенность этих бумаг в том, что 

они практически безрисковые, так как в ценные бумаги заложены следующие 

принципы: 

-деньги не могут и не должны возникать из денег, т.е. приращение капитала 

не может происходить в сфере денежного оборота;  

-доход инвесторов должен быть связан с инвестициями в торговлю и 

производство;  

-отношения между участниками сделки должны строиться на основе 

партнерства;  

-деньги не являются товаром, они лишь мерило стоимости. 

Основное отличие сукук от облигаций заключается в том, что облигация – 

это долг, в то время как сукук – доля в выделенных материальных активах, доля 

в финансируемом проекте. Доходность в отличие от облигации формируется за 

счет прибыли от использования выделенных активов, услуг или деятельности 

финансируемого проекта. И что немаловажно для казахстанского рынка ценных 

бумаг, данный продукт может торговаться на вторичном рынке.  

Сукук идеальный инструмент с точки зрения исламских инвесторов т. к. он 

является долей в реальных активах (обеспечивается ими), торгуется на 

вторичном рынке, не является прямым долгом.[2] 
Рынок сукук показывает хорошую динамику роста и вполне вероятно, что в 

перспективе 10-20 лет он займет ощутимую долю на глобальном финансовом 

рынке. В этой связи ряд европейских стран, предвидя данный сценарий, 

заинтересованы в его развитии и прилагают все усилия для прочного 

укрепления на этом рынке. Для Казахстана рынок сукук может представлять 

интерес в плане диверсификации притока инвестиций и интеграции Казахстана 

в мировое финансовое сообщество, а также укрепление позиций Алматы в 

качестве мирового финансового центра. 

Выпуск сукук обеспечивает финансирование и может «секьюритизировать» 

активы. Мы рассмотрим секьюритизацию факторинговой операции, которые 

запрещены в исламском финансировании. 

Секьюритизация представляет собой механизм привлечения средств путем 

выпуска ценных бумаг, обеспечением которых являются финансовые активы 

компании, такие как кредиты, лизинговые и арендные платежи, выручка по 

торговым контрактам, экспортная выручка и другие потоки денежных средств. 

Другими словами, если у компании есть определенный актив, некая 

дебиторская задолженность, ее вполне возможно трансформировать в «живые 

деньги». Например, банк выдал кредит, возврат которого произойдет лишь 

спустя несколько лет, хотя деньги для выдачи новых кредитов нужны ему уже 

сегодня. Проблему ликвидности банк может решить несколькими способами: 

привлечь синдицированный заем или же выпустить облигации. Однако 

заимствования в рамках выпуска облигаций становятся все дороже, в среднем в 

9-10% годовых. Евробонды можно разместить на 1-2% дешевле, однако 
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возникает необходимость раскрытия части конфиденциальной информации. К 

тому же компании, выпускающие евробонды, прежде всего заинтересованы в 

иностранных инвесторах для продвижения своего бренда. Что касается 

синдицированного кредитования, то банку с невысоким рейтингом заем 

обойдется довольно дорого. 

Секьюритизация, напротив, позволяет привлечь капитал без учета 

надежности компании и под меньший процент. Для этого активы компании (в 

правовой терминологии ее называют компания-оригинатор), выступающие 

обеспечением ценных бумаг, выделяются в отдельную категорию и передаются 

специально созданной организации (SPV), которая под эти активы и выпускает 

ценные бумаги. Средства от реализации этих инструментов поступают 

оригинатору, и он пускает их на развитие бизнеса. Данный процесс может 

протекать бесконечно. Секьюритизация активов и выпуск проектных облигаций 

- несколько разные вещи. Проектные облигации эмитируются именно под 

определенный инфраструктурный проект, будь то строительство железной 

дороги или же линий высоковольтной передачи. В то время как 

секьюритизация подразумевает перевод неликвидных активов в ликвидные. 

Другим преимуществом секьюритизации является забалансовый характер 

этой сделки. Так как дебиторская задолженность снимается с баланса, то 

финансовые показатели компании улучшаются. Особенно это важно для 

банков, для которых установлены нормативы риска, выданного на одного 

заемщика. 

К несомненным плюсам секьюритизации можно отнести большие 

возможности, которыми могут воспользоваться абсолютно все хозяйствующие 

субъекты. При этом для инвестора глобальным становится вопрос 

минимизации рисков, связанных со сделкой секьюритизации.[6] 

При проведении подобной сделки у инвесторов существуют три основных 

риска: несостоятельность должника, SPV и компании-оригинатора. Однако 

если риск несостоятельности должника в большей части зависит от качества 

правового режима договора, на основании которого возникло право требования 

у оригинатора, то риск несостоятельности SPV и оригинатора требует наличия 

специального режима. По мнению специалистов, основным критерием 

привлекательности сделки секьюритизации являются все же экономические 

перспективы сделки. Пул дебиторских платежей оригинатора должен быть 

достаточным и адекватным ожиданиям от сделки. Таким образом, не вид 

деятельности компании определяет полезность секьюритизации, а ее 

экономический эффект. Поэтому в идеале привлечение инвестиций актуально в 

первую очередь для крупных частных финансовых и национальных компаний-

монополистов, которые работают в сфере транспорта, коммуникаций и 

производства. Их ежемесячный cashflo превышает бюджеты многих частных 

крупных компаний, и главное, их денежные потоки очень надежны за счет 

утвержденных тарифов. Велики перспективы секьюритизации и в финансовом 

секторе. Количество потребительского и ипотечного кредитования в стране 

стабильно растет: ипотечный рынок освоен на 300-400 млн долларов, хотя его 
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потенциал оценивается в 2-3 млрд долларов. Именно в таких объемах, по 

прогнозам аналитиков, можно ожидать сделки секьюритизации в этом секторе. 

Емкостью внутреннего рынка объясняется интерес западных компаний к 

сделкам секьюритизации в Казахстане, учитывая давление денег 

международных рынков капитала. Конечно, с финансовыми компаниями проще 

работать, так как у них апробированные методы надзора со стороны 

уполномоченного органа и они более прозрачны в финансовой отчетности. Но 

финансовые компании достаточно неоднородны. Есть, например, 

микрокредитные организации, работающие в правовом поле ГК и не 

подпадающие под контроль Агентства финнадзора. Соответственно, риски 

кредиторов останутся на них. 

Поэтому одним из вариантов дополнительной - неюридической - защиты 

прав инвесторов могло бы стать рейтингование облигаций, выпущенных при 

сделке секьюритизации. Однако самое главное - облигации должны быть 

обеспечены будущими поступлениями от доходов компании от реализуемых 

ею проектов или выданных кредитов (банка).  

Развитие казахстанского рынка ценных бумаг является задачей 

государственного масштаба и требует согласованных позиций по ключевым 

вопросам развития и действия всех уполномоченных органов, финансовых 

организаций, включая АО «Казахстанская Фондовая Биржа «KASE». Биржа 

способствует успешной реализации стратегии государства по обеспечению 

устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и 

повышение ее конкурентоспособности, формированию благоприятного 

климата, роста инвестиций в экономику через рынок капитала, успешному 

выводу казахстанских «голубых фишек» на национальный фондовый рынок. В 

настоящее время в Казахстане наблюдаются позитивные тенденции развития 

финансового сектора. Высокими темпами растут активы и капитал финансовых 

организаций. Расширяется спектр финансовых услуг, повышается их качество и 

доступность. Активизируются интеграционные процессы с финансовыми 

рынками стран ближнего зарубежья. Но при этом в Республике Казахстан до 

сих пор остаются тормозящие факторы для более интенсивного развития рынка 

ценных бумаг.[5] 

Повышение ликвидности на рынке ценных бумаг необходимо решать через 

развитие вторичного рынка. Вторая волна приватизации в совокупности с IPO - 

импульс для формирования рынка ценных бумаг, поскольку позволяет 

участвовать в нем большинству предприятий несырьевого сектора, таких как 

транспортных, энергетических, строительных, сельскохозяйственных, пищевых 

и текстильных  и, конечно, населения, через которое есть все реальные шансы 

создать класс массового инвестора. 

Повышение доходности и снижение рисков – можно решать через защитные 

продукты – это классические, консервативные и востребованные продукты. 

Они позволяют учитывать рост фондового рынка, но не нести рыночного риска. 

Эти продукты позволяют клиентам использовать его ценные бумаги, а не 

инвестировать деньги. Продукт позволяет получить  фиксированный доход. 
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Продукт очень удобен для долгосрочных инвесторов, как известно инвестиции 

в долгосрочные бумаги, являются наиболее рискованными. Ведь никто не 

желает в условиях постоянного роста цен оставлять свои средства в 

неликвидных ценных бумагах на длительный срок. 

 Но все эти проблемы могут остаться нерешенными, если государство не 

примет активного участия в их решении. 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

БАНКАМИ ВТОРОГО УРОВНЯ 

 

Открытие нового бизнеса всегда требует тщательного анализа и проработки. 

Это и четкий детализированный бизнес-план, маркетинговый анализ рынка, 

анализ потребительского спроса, грамотный подбор кадров. Но, 

предварительно решив все эти трудности, все равно требуются большая сумма 

денежных средств на открытие самого бизнеса. Сразу же возникают затраты на 

аренду помещения, покупку оборудования, зарплату работникам и т. д.  

На помощь начинающим молодым предпринимателям придет кредит на 

открытие бизнеса.  Открытие бизнеса получило название стартап (от англ. «start 

up» - начинать, открывать бизнес), а кредитование подобных проектов - 

кредитование «стартапов». Прежде чем получить кредит для открытия бизнеса 

вам необходимо будет предоставить грамотный бизнес-план открытия и 

развития вашего дела. Стоит предусмотреть залоговое обеспечение для вашего 

http://www.zakon.kz/69880-obespechit-dokhodnost.-sekjuritizacija.html
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кредита, лучше всего в виде недвижимого имущества. После этого вы уже 

предметно сможете общаться с представителем банка.   

Кредит для развития бизнеса используется для следующих целей: 

- пополнения своих оборотных средств; 

- диверсификацию производства; 

- приобретение основных средств (в том числе покупка собственной 

недвижимости) и нематериальных активов (лицензии, программное 

обеспечение); 

- строительство и реконструкция объектов основного фонда; 

- покупка модернизация оборудования; 

- покупка товара с целью его реализации и т.д. 

Основной задачей данных кредитов является именно развитие малого и 

среднего бизнеса, создание дополнительного источника финансирования. 

Сумма, на которую может рассчитывать заемщик, целиком и полностью 

зависит от финансовых результатов компании и рассчитывается, исходя из 

месячного или годового оборотного капитала. 

Чтобы получить кредит для малого или среднего бизнеса необходимо 

соблюдение ряда условий, которые уже стали стандартными: 

1) прежде всего, понадобится залоговое обеспечение, желательно в виде 

недвижимого имущества, оборудования, нового автотранспорта или товара. 

При выборе залога обычно важную роль является его ликвидность, поскольку в 

случае невозврата кредита придется залог реализовать. Некоторые банки 

предлагают услуги кредитования малого и среднего бизнеса без 

предоставления залога, но максимальные суммы в таком случае будут 

ограничены; 

2) банку необходимо будет оценить  платежеспособность клиента. Для этого 

предприятие должно предоставить расширенную документацию, касающуюся 

оценки эффективности ведения бизнеса, а именно финансовую, бухгалтерскую 

и налоговую отчетность. В некоторых случаях, когда речь идет о больших 

суммах кредитов, банк, возможно, проведет расширенный аудит вашего 

бизнеса после заявки на получение кредита; 

3) некоторые программы кредитования предусматривают поручительство 

других владельцев бизнеса. 

Из этих условий вытекают и основные проблемы кредитования малого 

и среднего бизнеса: отсутствие достаточного залогового обеспечения, 

поручителей и нежелание отдельных заемщиков раскрывать свои доходы.   

Многие банки не устанавливают твердых процентных ставок, сроков 

кредитования, поскольку индивидуально подходят к каждому своему клиенту.   

Кредитование малого и среднего бизнеса остается приоритетным 

направлением работы многих банков, а кредит на развитие бизнеса продолжает 

оставаться самым популярным видом кредитования среди предпринимателей. 

Обращайте свое внимание, прежде всего на банки, ориентированные именно на 

представителей малого и среднего бизнеса. Они наиболее заинтересованы в 
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долгосрочных и стабильных отношениях со своими клиентами, поскольку 

малый и средний бизнес - это их основной источник дохода. 

Проектное финансирование - это кредитование малого и среднего бизнеса 

посредством финансового лизинга дорогостоящих и сложных инвестиционных 

проектов, связанных с приобретением оборудования. Это оборудование 

приобретается для целей диверсификации направлений деятельности или 

открытия нового производства, расширения действующего бизнеса, увеличения 

выпускаемой продукции, открытия нового производства и т. д. 

Доходы от реализации инвестиционных проектов в рамках проектного 

финансирования являются основой выплаты процентов по лизингу. Процентная 

ставка же формируется индивидуально для каждого клиента и может меняться 

на разных стадиях проекта. Заемный капитал может быть предоставлен 

банками, компаниями, а также формироваться из нескольких источников. 

Проектное финансирование предполагает высокую стоимость лизинга и 

наличие длительного инвестиционного периода, в течение которого 

осуществляется производство, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 

оборудования.   

Проектное финансирование может использовать принимать различные 

варианты и комбинации стандартных кредитных продуктов для бизнеса, или 

другие формы и виды кредитования малого бизнеса, такие как: 

 кредитная линия (для финансирования инвестиционных проектов); 

 коммерческий кредит (для пополнения оборотных средств и 

формирования первоначального оборотного капитала); 

 финансовый лизинг (покупка оборудования в долгосрочную аренду с 

последующим выкупом; 

 синдицированное кредитование (связано с привлечением банка-агента) и 

т.д.; 

Отметим основные преимущества проектного финансирования: 

- возможность расширения действующего или открытие нового бизнеса; 

-возможность приобретения оборудования при отсутствии действующего 

бизнеса; 

- длительные сроки лизинга (от 3 до 7 лет) по сравнению с другими видами 

кредитования малого бизнеса; 

- основой выплаты процентов по лизингу являются доходы от 

инвестиционных проектов; 

- возможны варианты минимального первоначального взноса 

лизингополучателя. 

При выборе кредиторов и лизингодателей предпочтение лучше отдавать 

надежным и проверенным банкам и компаниям, которые имеют в своем активе 

крупные реализованные инвестиционные проекты в рамках проектного 

финансирования. Обычно данные компании используют наиболее оптимальные 

гибкие схемы продажи и поставок оборудования, учитывая при этом все 

пожелания и возможности клиента, такие как возможность отсрочки погашения 

кредита или пересмотр процентных ставок. При выборе кредитора лучше 
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выбирать банки, проектное финансирование в которых является приоритетным 

направлением их деятельности: 
- АО Астана Финанс лизинг; 
- Райффайзен Лизинг Казахстан; 
- АО «Казкоммерцбанк» 
- БанкЦентрКредит (ТОО «Центр Лизинг»); 
- АО «БРК лизинг». 
Таким образом, важным условием успешного инвестиционного проекта 

является четкое взаимодействие всех участников проектного финансирования. 
4) кредитная линия  
Кредитная линия - форма кредитования малого бизнеса, при котором банк 

предоставляет право на получение и использование денежных средств в 
пределах установленного лимита в течение определенного периода. Обычно на 
кредитную линию устанавливается лимит задолженности - ограничение 
размеров денежных средств, предоставляемых в рамках, кредитной линии. 
Размер определяется каждым банком отдельно, зависит от оборотов по счету, 
ликвидности залогового обеспечения, но обычно не более 80% от 
среднемесячного оборота по счетам компании. 

Рассмотрим, чем отличается кредитная линия от других форм кредитования 
малого бизнеса (обычных кредитных продуктов). 

Обычный кредит на развитие бизнеса предоставляется заемщику, когда уже 
известны точные даты, суммы вносимых платежей, составлен график платежей 
и т.д. Такие кредиты хорошо брать под определенные цели: закупку оптового 
товара, дорогостоящего оборудования, транспорта и т. д. Возможно, благодаря 
своей простоте эти кредиты остаются самой распространенной формой 
кредитования. Однако, зачастую возникает ситуация, когда малый и средний 
бизнес в процессе текущей деятельности периодически нуждается в 
кредитовании. Но точные даты, когда нужны будут заемные средства 
предугадать нельзя. В таком случае на помощь придет возобновляемая 
кредитная линия, при которой заемщик может в любое удобное ему время 
выбирать и гасить средства в пределах установленного лимита. Это дает 
предпринимателю большую свободу в управлении деньгами. Он имеет 
возможность взять необходимую ему сумму в кредит, направлять поступившие 
свободные деньги в погашение взятой сумму и платить проценты только за 
фактически взятые в кредит деньги. 

Выделим преимущества, которые имеет кредитная линия по сравнению с 
другими формами кредитования малого бизнеса: 

- заемщик имеет возможность оперативно получить на свой расчетный счет 
необходимую сумму; 

- после погашения задолженности по взятой сумме, заемщик может взять 
очередной кредит в минимально короткие сроки; 

- срок действия договора кредитной линии может достигать 1-2 лет в 
зависимости от условия кредитования бизнеса (ликвидности залогового 
обеспечения, поручительства и т.д.). 

http://www.afl.kz/?lang=rus&post=9
http://www.rlkz.kz/service.php
http://ru.kkb.kz/corporates/page/Leasing
http://www.centercredit.kz/about/index6-3.html
http://www.kdbl.kz/
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Кредитная линия может быть возобновляемой и невозобновляемой. 
Рассмотрим подробнее эти варианты. При финансировании каких-то 
краткосрочных проектов лучше пользоваться невозобновляемой кредитной 
линией. В этом случае предприниматель не будет ограничен по датам 
получения частей кредита (траншей) и погашения средств в пределах лимита. 
Однако после погашения взятой части кредита свободный остаток лимита не 
будет увеличиваться. 

Овердрафт - форма кредитования, при которой заемщикам предоставляется 
возможность периодически по мере необходимости получать суммы денежных 
средств в кредит до определенного лимита. 

Заемщик открывает на свое имя и пополняет расчетный счет. Банком в 
зависимости от выбранной программы овердрафта, платежеспособности 
заемщика устанавливается лимит денежных средств, которые он может снять. 
Осуществляя различные платежи, покупки, расчеты с партнерами, заемщик 
уходит в определенный «минус». Затем заемщик в течение скорого периода 
обязан погасить с учетом начисленных процентов все взятые кредиты и выйти, 
таким образом, обратно в «плюс». Овердрафт предоставляется при 
недостаточности или временном отсутствии средств на расчетных (текущих) 
счетах. 

Основные преимущества овердрафта: 
- возможность своевременного и бесперебойного исполнения обязательств 

перед поставщиками, подрядчиками, сотрудниками и т.д.; 
- отсутствие бизнес-плана и залогового обеспечения; 
- быстрое рассмотрение заявки; 
- овердрафт позволяет оперативно управлять своей ликвидностью. 
Перечень основных банков, предоставляющие кредитование «Овердрафт»: 
- АО «АТФ Банк»;  
-АО «Нурбанк»; 
- АО «Народный сберегательный банк Казахстана»; 
- АО «Темiрбанк»; 
- АО «БТА Банк»; 
- АО «Kaspi Bank»; 
- АО ДБ «Альфа-Банк»; 
- АО «Альянс Банк» [3]. 
Одним из основных направлений деятельности АО «НурБанк» является 

кредитование представителей малого и среднего бизнеса. Предоставление 
широкого спектра продуктов кредитования, удовлетворяющих как 
краткосрочные, так и долгосрочные потребности клиентов – приоритетная 
задача Банка в обслуживании клиентов.   

АО «НурБанк»   предоставляет клиентам МСБ продукты кредитования на 
инвестиционные цели и на пополнения оборотных средств, источником 
которых являются собственные средства Банка и государственные средства. 
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ТАУАРЛЫ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАРҒА АУДИТ  

ЖҤРГІЗУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Тауарлы-материалдық қорлардың есебінің аудитінің негізгі мақсаты – 

олардың есебінің дҧрыс ҧйымдастырылып жҥргізілгендігін анықтау болып 

табылады. Осы мақсатты орындауда келесі міндеттер қарастырылады: 

- олардың сақталу және пайдалану орындарындағы қозғалыстары мен 

нақты қолда барлығы туралы дәлелді  мәліметтер алу; 

- олардың сақталу ережелерін қамтамасыз ету; 

- ӛндіріске жҧмсалу нормаларының сақталуын қамтамасыз ету; 

- ӛндіріске қажеті жоқ материалдық ресурстарды табу, анықтау және 

оларды сату. 

Аудиттік тексерістің басты сатысы аудитордан әр тҥрлі мақсаттарға 

босатылған материалдық қҧндылықтар бойынша бухгалтерлік жазулардың 

дҧрыстығын мҧқият тексеруді талап етеді. Бірақ осы аталған сатыдан да әлде 

қайда бҧрын аудитор ішкі бақылау жҥргізетін тауарлы-материалдық қорлардың 

қҧрылымы мен тҥрлері, олардың дайындалу, сақталу, ӛткізілу, жҧмсалу 

http://dkb2020.kz/
http://www.samryk-kazyna.kz/
http://www.e.gov.kz/
http://smallbusiness.kz/
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орындары (цех, завод, қойма т.б.) және қҧндылықтардың келіп тҥсуі мен 

шығысталу мақсатына дәйекті тҥрде кӛзін жеткізуі аудиторлық қызметтің 

бҧлжымайтын басталымы болары анық.  

Осыдан келе, аудиторлық дәлелдемелердің негізгі кӛздері мыналар болып 

табылады: салықтар туралы және басқа да нормативтік-қҧқықтық актілер, 

қаржылық есеп стандарттары, есеп саясатының қағидасы, бизнес-жоспар, 

ӛндірістік бағдарлама, қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есеп тізімдері. 

Сондай-ақ алғашқы қҧжаттық дәлелдеме кӛздеріне мыналар жатады: шикізат 

шығындарының нормасы, лимиттік картасы, жолдағы қағаздар, инвентарлық 

сипат, салыстыру ведомосттары, хабарлама, тӛлем қҧжаттарының кӛшірмесі, 

келіп тҥскен жҥктер есебінің журналы, шот-фактуралар, ішкі орын 

ауыстыруларға ҥстемелер, тауарлы-транспорттық ҥстемелер, жҥктік кедендік 

декларациялар, сертификаттар, кіріс ордері, сенімхат және т.б.[1]. 

Ҧзақ мерзімді активтер сияқты ағымдағы активтердің баптары бойынша 

мәліметтерін тексерген кезде қолда барлығын, баланстың, Бас кітаптың, есеп 

регистрларының мәліметтерінің арасында тепе-теңдіктің сақталғандығын 

анықтап, синтетикалық және аналитикалық ақпараттардың сәйкестігіне кӛз 

жеткізудің маңызы зор. 

Шаруашылық операцияларды орындау барысында болатын бҧрмалауларды 

ішкі бақылау жҥйелері арқылы жою мҥмкін еместігін аудитор біліп жҥруі 

керек. Сондықтан ол керекті тексеру процедуларын ӛзінің тәжірибесіне және 

пікіріне сҥйене отырып қабылдайды. Ол арқылы тауарлы-материалдық қорлар 

аудитінде қандай бҧрмалаулар орын алатыны  кестеде анықталған. 

 

1-кестe - Тауарлы-материалдық қорлардың бухгалтерлік есебінде болатын 

бҧрмалаулар 

Бҧрмалаулар тіршілік толықтық дәлдік баға 

Жабдықтаушылардан тауарлы-

материалдық қорларды уақтылы 

есепке,  кіріске алмау 

х 

 

х х  

Қабылданбаған материалдық 

қҧндылықтарды  шығысқа шығару  

х х х  

Бухгалтерлік есеп шоттарындағы 

нақты емес дебиторлық және 

кредиторлық қарыздың қамтылуы 

 х х х 

Дҧрыс қҧжаттарды жою салдарынан 

болатын бҧрмалаулар 

 х х  

Бухгалтерлік есеп шоттары нақты 

емес, корреспонденция санының, 

аналитикалық есептің жоқтығы 

 х х  

Жалған қҧжаттарды қҧру (келісім, 

накладной актілер) 

 х х  

Жеткізушілер есебінің ӛндірушілер 

есебімен сәйкес келмеуі 

 х х  
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Ӛнімді ӛткізу бағдарламасын және 

жеткізу мерзімінің мәліметтерін 

жақсарту ҥшін ӛндірістік бӛлім мен 

ӛнімді ӛткізу бӛлімінің арасында 

адекваттық коммуникация бар ма? 

 х х  

Материалдарды дайындауға кеткен 

ӛнімнің нақты ӛзіндік қҧнын дҧрыс 

есептемеу  

 х х х 

Материалдық шығындар нормасының 

жоқтығы және сақталмауы 

 х х  

Есеп саясатында қабылданған қорлар 

бағаларының нҧсқауын сақтамау 

 х х х 

Бухгалтериядағы және ӛндіріс 

қоймасындағы материалдық 

қҧндылықтардың қозғалысын 

салыстырмау 

х х х  

Бар қорларға жылдық тҥгендеу 

жҥргізуді сақтамау 

х х х  

Қоймаларда қолданылмайтын 

материалдық қҧндылықтарды кӛп 

мӛлшерде сақтау 

х х х х 

Аяқталмаған ӛндірістің қалдықтарын 

дҧрыс бағаламау 

х х х х 

Шығындарды есеп периодтарына 

дҥрыс бӛлмеу 

 х х  

 

Шаруашылық субъектінің ішкі бақылау жҥйесі қаншама тиімді 

ҧйымдастырылғанымен, әрқашан да кӛрсетілген кестедегі барлық айтарлықтай 

бҧрмалаулардың алдын ала бермеуінің немесе таппауының тәуекелі қалып 

отырады. 

Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің сатып алу, ӛндіріс және дайын 

ӛнімді ӛткізу циклдерінің функционалды аудитінің маңызды кезеңдері: 

- материалдық ресурстармен жабдықтарды ҧйымдастыру жағдайын тексеру; 

- қалыптасқан тауарлы-материалдық қорларды басқару жҥйесін талдау; 

- қорлардың жағдайын және олардың қолданылу деңгейін бағалау; 

- қойма шаруашылығын ҧйымдастырудың жағдайын тексеру; 

- тауарлы-материалдық қорлармен жасалатын операцияларды есепте 

кӛрсетудің дҧрыстығын тексеру; 

- қорларды тҥгендеудің жҥйелілігі мен дҧрыстығын зерттеу; 

- тауарлы-материалдық қорларды қолдануда ішкі бақылау жағдайын 

бағалау; 

- жабдықтау-дайындау іс-қызметі есебін, басқаруды және талдауды 

жақсарту бойынша ҧсыныстар әзірлеу болып табылады [2]. 

Сатып алу кезеңіндегі аудит есеп айырысу қҧжаттары алынбаған тауарлы-
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материалдық қорлар тҥскен кезде осы тҥскен қҧндылықтар тӛленген, бірақ 

жолда келе жатқандар ретінде саналатын-саналмайтындарын анықтайды. 

Тауарлы-материалдық қорлар аудитінің ақпарат кӛздері келесі кестеде 

ҧсынылады. 

 

2-кесте - Тауарлы-материалдық қорлар аудиті кезіндегі ақпарат кӛздері 

№ Типтік 

ҥлгінің № 

Бастапқы бухгалтерлік қҧжаттардың атаулары 

1 ТМҚ-1а Сенімхат 

2 ТМҚ-2 Берілген сенімхаттарды тіркеу журналы 

3 ТМҚ-3 Кіріс ордері 

4 ТМҚ-4 Тауарлы-материалдық қорларды қабылдау туралы акт 

5 ТМҚ-4а Тауарлы-материалдық  қорларды  дайындау,сақтау және 

ӛндіру ҥдерісінде жетіспеушіліктер мен жоғалтып алулар 

туралы акт 

6 ТМҚ-4б Тауарлы-материалдық  қорлардың сынуы, бҥлінуі, бҧзылуы 

туралы акт 

7 ТМҚ-5 Тауарлы-материалдық қорларды есепке алу карточкасы 

8 ТМҚ-7 Қоймадағы тауарлы-материалдық  қорлардың  қалдығын 

есептеу тізімдемесі 

9 ТМҚ-11 Ғимараттар мен қҧрылыстарды салу мен демонтаждауда 

алынған тауарлы-материалдық қорларды  кірістеу акті 

10 ТІЗ-3 Тауарлы-материалдық  қорлардың тҥгендеме тізімдемесі 

11 ТІЗ-4 Шығарылған тауарларды тҥгендеу акті 

12 ТІЗ-5 Жауапкершілікпен сақтауға алынған (берілген) тауарлы-

материалдық  қорлардың тҥгендеме тізімдемесі 

13 ТІЗ-6 Жолдағы тауарлы-материалдық  қорлардың тҥгендеме 

тізімдемесі 

14 ТІЗ-12 Тауарлы-материалдық қорларды  тҥгендеу нәтижесін 

салыстыру тізімдемесі 

 

Аудиторға ішкі бақылау жҥйесі алға қойылған мақсаттарға табысты қол 

жеткізуге деген әкімшіліктің толық сенімділігі ҥшін дайындалған процедуралар 

мен әдістемелік басшылықтан тҧруы мҥмкін екені белгілі болуы керек. Оның 

ішінде ӛндіріс цикліндегі операцияларды есепке алу ҥшін кәсіпорын әдетте 

бағалаудын негізгі жолдары мен тандап алынған әдістерін есеп саясатында 

немесе оның жеке қағидаларында бейнелейді. Бҧл кезде есеп саясаты немесе 

ереже келесідей аспектілерді сақтауы керек: 

- тауарлы-материалдық қорларды бағалау әдісі, сонымен бірге бағалау әдісі 

барлық тауарлы-материалдық қорлар ҥшін бірдей болуы керек; 

- соның негізінде ӛнім ӛндірісі процесі бухгалтерлік есепте тіркелген 

бастапқы қҧжаттар тізімі; 

- басшы бекіткен ӛндіріс циклі бойынша қҧжат айналымының кестесі; 

- тауарлы-материалдық қорларды есептен шығару тәртібі; 
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- тауарлы-материалдық қорларға тҥгендеу жҥргізу тәртібі мен мерзімі; 

- тауарлы-материалдық қорлардың жіктелімі, бухгалтерлік есеп тізімі және 

аналитикалық есепті ҧйымдастыру. 

Аудитор жасаған бағдарламасын кеңейте тҥсу ҥшін тауарлы-материалдық 

қорларды сатуға байланысты мынадай мәселелерді анықтауға тиісті: 

1) Тауарлы-материалдық қҧндылықтарды сатуға шарт жасалғандығын 

және олардың дҧрыс рәсімделгенін; 

2) Артып-жӛнелтілген ӛнімдердің қҧжаттарының дҧрыс толтырыл-

ғандығын; 

3) Артып-жӛнелтілген ӛнімдердің бағасының дҧрыс толтырылғандығын; 

4) Ӛнім сатуға жасалған шартқа сәйкес босату бағасының, ӛнімді 

сатушыдан сатып алушыға дейін жеткізу шығындарының тӛлену тәртіптері 

ескеріліп, дҧрыс белгіленгендігін; 

5) Аналитикалық және синтетикалық есеп мәліметтерінің есеп 

регистрларындағы, Бас кітаптағы және баланстағы жазулармен сәйкестігін. 

Тауарлы-материалдық қорларды қҧру мен сақтау белгілі бір шығындарға 

кездеседі. Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің тауарлы-материалдық 

қорлардың қҧрамдас бӛлігінің бірі – дайын ӛнім. Оны шығару, сақтау және 

ӛткізу деңгейінің ӛзі субъектінің шаруашылық іс-қызметінің жалпы жиынтық 

процесінің жекелеген процесі, дайын ӛнімнің жағдайын бағалау тауарлы-

материалдық босалқыларының функционалды аудиті аясында ие болмаса оның 

іс-әрекетінің жеке циклін іріктемелі тексеру ретінде ӛткізеді. Соңғы жағдайда 

тексеру бәрінен гӛрі ішкі бақылау жҥйесіне қатысты және ревизия тҥрінде 

болады.  

Қҧжаттық мәліметтері ескерілмеген ӛнімді шығару мен ӛткізуді анықтау 

мақсатымен тексере келіп, қайсы бір жалғыз қҧжатпен шектелуге болмайды. 

Мҧндай фактілер жӛніндегі аудиттің қорытындысы оның тҧжырымдарын 

толығымен негіздейтін қҧжаттық мәліметтердің жиынтығына сҥйенуі тиіс. 

Дегенмен бҧл барлық ӛнімнің ескірілмегенің дайын ӛнім айғақтай алады. 

Мекеме қорының сақталуын қамтамасыз ету мәселелерін қарағанда, ӛндіріс пен 

қоймалардағы ескерілмеген шикізат пен материалдың артық шығуы негізінде, 

сондай-ақ бҧрын пайда болған жасыру, соның ішінде тауарсыз қҧжаттар 

бойынша шикізаттар мен материалдарды кіріске алумен байланысты туындаған 

кем шығуларды жасыру оларды заттай алу, олардың ескерілмеген ӛнімді ӛндіру 

мақсатымен жасалатынын назарда ҧстау керек [3]. 

Шикізаттар мен материалдардың артық шығуы мекеменің бҧл 

қҧндылықтарының әр тҥрлі сатыда қозғалғанда, қабылданғанда, сақталғанда 

қоймадан цехқа беру де, ӛндіріске есептен шығару да және тағы да басқа 

жағдайларда пайда болуы мҥмкін. 

Тауарлы-материалдық қорлар есебінің аудиторлық бағдарламасы келесі 

басты мәселелерді қамтиды: 

- баланс кӛрсеткіштерін Бас кітаптағы мәліметтермен салыстырып 

тексеруді; 

- тауарлы-материалдық қорлардың синтетикалық және аналитикалық 
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есебінің  дҧрыс жҥргізілгендігін тексеруді; 

- қолда бар тауарлы-материалдық қорлардың сақталуын, оларға уақтылы 

тҥгендеу жҥргізілгендігін тексеруді; 

- қойма есебінің, тауарлы-материалдық қорлардың қозғалысының бастапқы 

қҧжаттарының уақтылы дҧрыс толтырылғандығын, соңғы қорытынды есеп 

беру кҥніне, субьектінің ӛндірістік қорларымен қамтамасыз етілуін тексеруді; 

- келіп тҥскен материалдардың уақтылы толық кіріске алынғандығын және 

бухгалтерлік жазуларды жҥзеге асырылғандығын тексеруді; 

- сатылып жӛнелтілген және қайта ӛңдеуге берілген материалдық 

қҧндылықтардың операцияларының дҧрыс қҧжатталып, бухгалтерлік 

жазуларының жҥзеге асырылғандығын тексеруді. 

Аудитор қойылған сҧрақтарына алынған жауаптарын зерделеп және талдап, 

ішкі бақылаудың жағдайы туралы қорытынды жасап, бағдарламаға сәйкес 

аудиторлық тексерісті жҥзеге асырады. 

Жоғарыда аудит кезеңдері негізінде кәсіпорындарда тауарлы-материалдық 

қорлар аудиті жҥргізіледі. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ КАЗАХСТАНА  

В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Сейчас в мировом развитии продолжают углубляться две мировые 

тенденции - глобализация и регионализация. Следствием связанных с этим 

процессов являются высокие темпы углубления внешнеэкономической 

интеграции стран. Это происходит не только посредством постепенной 

либерализации внешней торговли, но и путем серьезных изменений в структуре 

производства и реализации услуг, за счет повышения степени интеграции 

производственных процессов в направлении создания транснациональных 

корпораций или передачи отдельных производств. 

Происходящие в мире процессы - финансово-экономические кризисы, 

вооруженные конфликты, смены политических режимов, техногенные 
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катастрофы, самым непосредственным образом отражающиеся на экономиках 

государств, побуждают их инициировать процессы экономической интеграции 

или включаться в такие процессы путем вступления в созданные 

интеграционные объединения и заключать соответствующие международные 

договоры. 

Место Казахстана особенное - страна расположена в сердце Евразии, 

занимая срединное положение между Россией и Китаем. «Феномен нашей 

Республики - говорил Н.А. Назарбаев, - заключается в том, что мы являемся 

одновременно членами и европейских, и азиатских региональных 

международных организаций. Несомненно, мы понимаем  суть своего 

геополитического положения, и, более того, готовы к тому, чтобы стать 

центром по укреплению безопасности»[1]. 

Международная экономическая интеграция - это достаточно высокая,  

эффективная и перспективная ступень развития мировой экономики, 

качественно новый и более сложный этап интернационализации хозяйственных 

связей. На этой ступени происходит не только сближение национальных 

экономик, но и обеспечивается совместное решение экономических задач. 

Следовательно, экономическую интеграцию можно представить как процесс 

экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению 

хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных 

соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами[2]. 

Инициатором и сторонником различных интеграционных проектов на 

постсоветском пространстве изначально являлась Республика Казахстан. 

Впервые идея интеграции на постсоветском пространстве и создании так 

называемого Евразийского Союза (ЕАС) озвучил Президент Казахстана                    

Н. Назарбаев 29 марта 1994 г. Данная концепция была озвучена в рамках 

посещения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

в ходе официального визита в Россию. Основополагающим данной идеи были 

принципы равноправной, добровольной интеграции, совместного участия 

развития, как в политическом, так и в экономическом плане постсоветских 

государств, усиление позиций стран СНГ на мировой арене. Вскоре эта идея 

начала воплощаться в жизнь созданием Евразийского экономического 

сообщества, а позже и самого Таможенного союза. Декларация о создании и 

формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) была подписана в 

Москве 9 декабря 2010 г., в ней указывалось стремление созданного союза к 

гармоничному, взаимовыгодному сотрудничеству. Очередным этапом развития 

евразийского проекта стало подписание в Москве 18 ноября 2011 г. Декларации 

о евразийской экономической интеграции и Договора о Евразийской 

экономической комиссии. 

Евразийская интеграционная стратегия, предложенная Президентом, 

Казахстана основывалась на мировых примерах региональной интеграции, 

реализуемых в ХХ в. в Европе, Азии и Америке. В основе этого проекта – 

модель Европейского союза, т. е. поэтапное продвижение от зоны свободной 
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торговли к Таможенному союзу, затем – к единому рынку, и в дальнейшем – к 

Евразийскому союзу. 

Особенностью современного экономического этапа для республики 

является совмещение в рамках экспортно-импортной политики двух главных, 

на наш взгляд, в определенной степени противоречащих друг другу 

стратегических задач. С одной стороны, предстоит обеспечить 

конкурентоспособность национальной экономики для интеграции в мировое 

хозяйство, с другой - обеспечить развитие и защиту отечественного 

промышленного производства, конкурентоспособного лишь в границах СНГ.  

 Интеграция является важнейшим фактором, способствующим стабильному 

и устойчивому развитию участвующих в ней стран, их экономическому росту, 

обеспечению безопасности на национальном и региональном уровнях. 

Основными принципами интеграции Казахстана в мировую экономику стали 

либерализация внешнеэкономической деятельности и открытость на-

циональной экономики. 

Современный Казахстан развивается в направлении все большей интеграции 

в мировую экономическую систему и потому основой его 

внешнеэкономической политики становится развитие экспортного потенциала. 

В условиях узости внутреннего рынка с его огромными природными 

ресурсами экономический потенциал Казахстана может быть в полной мере 

реализован только при условии активного выхода на мировые товарные рынки. 

Вхождение Казахстана в мировые интеграционные процессы ускоряет 

концентрацию и централизацию капитала развитых стран, что усиливает их 

позиции в соперничестве с другими странами.  

Одной из важнейших задач Казахстана на современном этапе является 

активное его участие в мировых экономических процессах, поскольку 

очевидно, что закрытая экономика – это путь к отставанию и неизбежной 

зависимости от других, более развитых государств. О необходимости 

реализации данной задачи также говорилось в Послании Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в 

новом мире»: «Нам нужно иметь программу – минимум и программу – 

максимум по поиску и освоению реальных казахстанских «ниш» в системе 

мирового хозяйства, участию в крупных передовых проектах с зарубежными 

партнерами, а также – всесторонней и ответственной поддержки участников 

нашей экономики, в том числе, через оказание им качественных 

инфраструктурных услуг». 

В целом геостратегические позиции Казахстана в мире следует признать 

благоприятными для осуществления интеграции в международную экономику. 

Казахстан нужен миру как движущая сила огромного евразийского 

пространства, фактором стабильного и плодотворного сотрудничества между 

великими цивилизациями Востока и Запада. 

Интеграция в международную торговлю - важнейшее условие вхождения 

Казахстана в мировую экономическую систему, реальный фактор укрепления 

его мирохозяйственных связей. Исходной основой интеграции торгово-
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экономических связей страны являются открытость экономики и либерализация 

торговли, то есть проведение многосторонних переговоров по снижению 

таможенных тарифов и устранению других препятствий на пути 

международной торговли.  

Республика Казахстан как одна из самых быстроразвивающихся стран СНГ, 

а также страна, владеющая большими запасами стратегических ресурсов, не 

может оставаться в стороне от расширяющейся мировой интеграции. В 

последние несколько лет руководство республики проводит активную 

политику, направленную на получение равноправных партнерских условий в 

торговле, достижение которых в значительной мере связано со вступлением во 

Всемирную торговую организацию.  

И многие склоняются к мнению, что для гарантированной защиты от 

возможного применения другими государствами таможенных сборов и акцизов, 

для свободного транзита своих товаров через территории зарубежных стран, а 

также укрепления стабильности и открытости внешнеторгового режима 

республике необходимо присоединиться к ВТО[3]. 

Казахстан, стремящийся наиболее полно использовать открывающиеся 

возможности, активизирует свое участие в различных формах международного 

сотрудничества. Участие Казахстана в международных торговых организациях, 

в частности вступление в ВТО. Конечной целью вступления является создание 

благоприятных условий для осуществления внешней торговли и структурной 

перестройки производства товаров и услуг в соответствии с принятыми ВТО 

правилами и механизмами. 

Основные возможные положительные последствия вступления республики 

в ВТО состоят в следующем[4]: 

- Помимо того, что Казахстан будет признан страной с открытой рыночной 

экономикой, интегрированной в мировое хозяйство и мировые структуры, 

содействующие ее развитию, он автоматически получает в отношениях со 

всеми членами ВТО режим наибольшего благоприятствования (РНБ). 

- Казахстан будет также иметь дополнительные и выгодные пути транзита 

для своих товаров. Это особенно важно для развития внешней торговли 

Казахстана отечественными товарами обрабатывающей промышленности. 

- В кратко - и, среднесрочной перспективе вступление Казахстана в ВТО 

важно, с точки зрения, привлечения инвестиций и, прежде всего, в 

обрабатывающую промышленность и в развитие высокотехнологичных 

производств. 

- Большое значение для Казахстана может представлять режим ВТО в 

отношении торговых споров, особенно при антидемпинговых 

разбирательствах, применяемых в отношении экспортных товаров Казахстана и 

позволит решать торгово-политические споры в рамках, предусмотренных в 

ВТО процедур, на более справедливой основе. 

- Вступая в ВТО, Казахстан может реально рассчитывать на получение 

права участия в разработке норм, регулирующих мировую торговлю, 

руководствуясь национальными интересами. 
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- Кроме того, появится возможность доступа к оперативной информации о 

внешнеэкономической политике и намерениям правительств, стран-участниц 

ВТО, что, в конечном счете, позволит вести более эффективную торговую 

политику. 

- Создание условий повышения качества и конкурентоспособности 

национальной продукции в результате расширения присутствия передовых 

технологий, товаров, услуг и инвестиций на внутреннем рынке, внедрения 

международных стандартов качества. 

- В связи с расширением импорта потребитель сможет получить доступ к 

широкому ассортименту товаров и по более низким ценам. 

Таким образом, для Казахстана экспорт остается важным стимулом 

повышения качества и конкурентоспособности продукции и условием 

успешного развития страны. Одним из конкурентных преимуществ экономики 

Казахстана является его геоэкономическое положение как естественного 

транзитного моста, образующего единое евроазиатское экономическое 

пространство.  

Первым и стратегически важным направлением диверсификация 

внешнеэкономической деятельности является максимально эффективное 

использование экспортного потенциала страны, на расширение присутствия 

страны, в частности Казахстана, на мировых рынках товаров и услуг. 

На сегодня необходимо оказать всестороннюю поддержку со стороны 

государства предприятиям несырьевого сектора, в частности субъектам малого 

и среднего бизнеса которые экспортируют или хотели бы экспортировать. 

В условиях роста международной конкуренции в экспортном портфеле 

Казахстана необходимо увеличивать присутствие наукоемкой, инновационной 

продукции в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Для 

решения этой задачи требуется система мер, направленная на повышение 

наукоемкости ВВП, программы подготовки научных и профессиональных 

кадров, создание инфраструктуры инноваций и поддержки инновационной 

деятельности, а также условий для международного трансферта технологий, 

благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в 

высокотехнологический сектор экономики. 
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РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Наша повседневная жизнь полна негативными обстоятельствами, 

негативными последствиями нашей деятельности, которые, к сожалению, 

невозможно предвидеть, и тем более избежать. 

Сегодня, когда мир постоянно движется, меняется, мы можем не заметить 

надвигающейся угрозы. Но даже заметив, порой уже не успеваем что-то 

исправить. В этой ситуации, на помощь нам приходит страхование. 

На протяжении многих лет страховые компании пользуются 

популярностью. Ведь они могут гарантировать своим клиентам, что в случае 

возникновения непредвиденной ситуации они смогут продолжать жить, как 

прежде. 

Страховыми услугами пользуются не только предприниматели, 

стремящиеся уберечь свой бизнес от возможного банкротства, но и рядовые 

граждане, которым дорого их здоровье, имущество, жизнь. Принцип 

страхования следующий: страховая компания гарантирует вам возмещение 

понесенного ущерба. Страхование, беря на себя бремя понесения 

материального ущерба застрахованных, облегчает жизнь и деятельность 

застрахованных. В развитых странах граждане чувствуют себя уверенными и 

спокойными, потому что даже при неблагоприятных условиях их ущерб будет 

возмещен. 

На сегодняшний день, в странах с развитой рыночной экономикой 

страхование играет важную и многоплановую роль. По мнению Ю.А. 

Сплетухова и Е.Ф. Дюжикова, в связи с этим можно выделить четыре функции 

страхования: функцию возмещения убытков, социальную, инвестиционную и 

предупредительную. 

Другие авторы (например, Т.А. Яковлева и О.Ю. Шевченко) имеют точку 

зрения о том, что основных функций страхования три: предупредительная, 

сберегательная, рисковая. Помимо этих функций, данные авторы указывают на 

то, что в ряде других работ выделяются такие функции страхования, как 

контрольная, кредитная и инвестиционная. 

Через механизм страхования возмещается значительная доля убытков, 

возникших вследствие пожаров, стихийных бедствий, техногенных катастроф и 

других случайных событий неблагоприятного характера. Тем самым 

страхование выполняет функцию возмещения убытков.  

Получаемое от страховых компаний возмещение обычно направляется на 

восстановление (а при использовании дополнительных средств страхователей - 
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и на модернизацию) утраченных и поврежденных материальных ценностей, что 

в конечном счете способствует экономическому росту. 

Страхование широко используется для решения социальных проблем 

общества, т.е. оно выполняет социальную функцию. Данная роль страхования 

проявляется в нескольких аспектах. Прежде всего, страховые организации 

оказывают большую помощь застрахованным при утрате трудоспособности и 

наступлении инвалидности в результате несчастных случаев и заболеваний. 

Страховые компании финансируют лечение и реабилитацию потерпевших, 

компенсируют последним утраченные доходы. В случае смерти 

застрахованного его близким выплачиваются средства, которые позволяют не 

снижать достигнутый уровень жизни. Выплаты гражданам возмещения за 

утраченное или поврежденное имущество также способствуют сохранению 

достигнутого ими уровня материального достатка. Тем самым страхование 

выполняет роль стабилизатора уровня жизни граждан. 

В последние годы существенно возрастает роль страхования в пенсионном 

обеспечении. Сокращение рождаемости и рост продолжительности жизни в 

развитых странах привели к уменьшению численности работающего населения 

и увеличению числа пенсионеров. Многие страны испытывают трудности при 

реализации государственных пенсионных программ, построенных на 

распределительном принципе. Государственные расходы на пенсионное 

обеспечение и так слишком велики, и дальнейший их рост просто невозможен. 

В создавшейся ситуации договоры пенсионного страхования, заключаемые за 

счет средств граждан или их работодателей, с одной стороны, повышают 

уровень жизни пенсионеров, а с другой - снижают финансовую нагрузку на 

государство. 

Далее, страхование способствует реализации сберегательных потребностей 

населения. Многие крупные расходы (например, связанные с приобретением 

жилья, автомобиля, затратами на образование) граждане не могут осуществить 

за счет своих текущих доходов, поэтому они нуждаются в накоплении 

денежных средств. Одним из способов организации таких накоплений является 

заключение договоров страхования жизни. Кроме того, страховые организации 

являются работодателями, решая проблему безработицы. В странах с развитым 

страховым рынком в страховании занято до 1% трудоспособного населения. 

С помощью страхования мобилизуются накопления для развития 

национальной экономики. Тем самым страхование выполняет инвестиционную 

функцию. Общеизвестно, что страны, которые смогли больше накопить, имеют 

тенденцию к более быстрому экономическому росту. В отличие от 

коммерческих банков, которые специализируются на привлечении средств на 

короткий период, страховые организации (особенно компании по страхованию 

жизни) располагают полученными в виде страховых взносов средствами в 

течение длительного времени (10 и более лет). В связи с этим в экономически 

развитых странах страховые компании являются крупнейшими инвесторами. 

Стабильный приток денежных средств, долгосрочность обязательств страховых 
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организаций сделали их идеальным источником «длинных денег» для бизнеса и 

правительства.  

С помощью страхования обеспечивается снижение вероятности наступления 

различных неблагоприятных событий и уменьшаются убытки от проявления 

таких событий, тем самым страхование выполняет предупредительную 

функцию. Данная функция страхования проявляется в двух аспектах. 

Во-первых, часть получаемых взносов по договорам страхования страховые 

организации направляют на формирование специальных резервов 

предупредительных мероприятий. Средства из этих резервов используются для 

финансирования мер, направленных на предотвращение аварий, пожаров, 

стихийных явлений природы, несчастных случаев, болезней. 

Во-вторых, предупредительная функция страхования проявляется в том, что 

страховые организации требуют от своих клиентов, чтобы они сами 

осуществляли определенные меры, направленные на снижение вероятности 

наступления событий, от которых заключаются договоры страхования. 

Начало возникновения в Казахстане института страхования  совпадает  со 

временем  приобретения   независимости   нашим   государством.   Становление 

страхового рынка происходит в  условиях  экономически  переходного  

периода. Такие     макроэкономические     явления,     как     спад     

производства, неплатежеспособность   предприятий,   инфляция,   безработица,   

банкротство нерентабельных предприятий, прямо повлияли на его состояние. В  

начале  90-х годов зарождавшиеся страховые компании не имели опыта,  

солидных  финансовых средств, что в принципе оправдывает те  действия, 

которые привели к закономерному краху большинства страховщиков, и  в  то  

же время уход  этих  страховых  компаний  породил  волну  недоверия,  

неприятия страхования как  такового  у  большинства  населения  Республики  

Казахстан. Конечно, в то время неудачи страховых компаний объяснялись не 

столько  малым опытом, сколько  финансовой  неустойчивостью  самого  

государства. 

Развитие государства, совершенствование финансовой системы, привели  к 

тому, что на данный момент у  нас  в  республике  практически  сформировался 

страховой рынок,  который  продолжает  развиваться  ускоренными  темпами.  

На сегодняшний день,   проделана  значительная работа по созданию новой 

законодательной базы и  современной  инфраструктуры национального 

страхового рынка. Несмотря  на  высокие  темпы  роста,  часть  задач, остались 

невыполненными. Страховой рынок  в  стране  по-прежнему не играет 

значительной роли в экономике и жизни населения, перечень услуг  у многих 

страховых организаций остается  ограниченным. 

Сейчас,  основной  из  причин,  препятствующих  ускоренному  развитию   

рынка, является недостаточная развитость обязательных видов страхования, 

Также я считаю, к числу причин неудовлетворительного состояния дел на 

рынке  страховых услуг можно отнести  низкую  платежеспособность  

хозяйствующих  субъектов  и населения. Вероятно, эта причина является одной 

из главных. Проблема  низкой активности населения в страховании, связана с 
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крайне низким уровнем  доходов большей части населения, что  заставляет  их  

расходовать  деньги  в  первую очередь на питание, одежду и коммунальные 

услуги.  Естественно,  что  услуги страховщиков при этом не являются 

приоритетными. 

Недостаточный уровень  страховой  культуры  и  недоверие  населения  к 

институту страхования жизни также считается одной из проблем  рынка.  И  

для этого есть все основания. Информация о  деятельности  страховых  

организаций продолжает оставаться крайне  ограниченной  и  недостаточной.  

Потенциальные клиенты в условиях отсутствия  рейтинговых  компаний  

практически  не  имеют возможности получить  своевременную  информацию  

о  страховых  организациях. Закрытость рынка не  способствует  повышению  

доверия  и  заинтересованности населения в страховании. 

Указанные причины наряду с ограниченными возможностями страховщиков  

и необходимостью  совершенствования   законодательной   и   нормативной   

базы препятствуют  более  динамичному  развитию   рынка.    

Таким образом, перед нами стоял вопрос, важна ли роль страхования в 

современном обществе.  Я думаю, в целом, страхование оказывает 

положительное влияние на рыночную экономику, как минимум за счет того, 

что дает определенного рода уверенность в том, что бизнес будет развиваться.  

Также, несомненно, страхование имеет огромное значение в рыночной 

экономике. Справедливо утверждение о том, что хороший хозяин никогда не 

направит средств на расширение своего бизнеса, не позаботившись о 

сохранности уже имеющегося в его распоряжении капитала, активов. Этот риск 

необходимо учитывать, и именно эту потребность и призваны удовлетворить 

страховые компании. Судите сами, уверенность предпринимателя стоит таких 

денег - за сравнительно небольшую плату он может быть уверен в том, что 

если, к примеру, наступит стихийное бедствие, пожар, или прочий страховой 

случай, страховая компания возместит ему этот ущерб. Данное утверждение 

справедливо не только лишь для индивидуальных предпринимателей как 

участников рыночных отношений, но и для крупных предприятий, 

существующих уже давно, а также мелких, возникших сравнительно недавно. 

Предприятиям также страхование может помочь возместить фактический 

ущерб, а также, при наличии определенных пунктов в страховом соглашении, 

может позволить более уверенно пользоваться привлеченными средствами, 

направленными на пополнение оборотных средств, покупку оборудования или 

прочих инвестиций. 

Также очень важно отметить тот факт, что страхование вполне способно, и 

чаще всего так и случается, способствует развитию, прогрессу, позволяя 

минимизировать риски при внедрении различного рода новинок, таких как 

новая техника, новая технология либо какая-нибудь научная разработка. Таким 

образом, мы видим, что страхование имеет огромное значение в современном 

обществе, также способствует развитию рыночных отношений, а в отдельных 

случаях просто незаменимо. 

Сегодня наша страна ставит перед собой новые масштабные задачи по 
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развитию страхового рынка. Огромная надежда и ответственность возлагается 

на нас, на молодежь, которой предстоит продолжить эстафету созидательных 

дел старшего поколения, поднять планку национальной конкуренто-

способности еще выше, обеспечить Казахстану в XXI веке процветание и 

мировое признание. 

Такая миссия под силу только профессионально образованной, физически и 

нравственно здоровой, конкурентоспособной, патриотичной и социально 

ответственной молодежи.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 

История развития туристской индустрии суверенного Казахстана берет свои 

истоки с конца XX века. Именно в первые годы с момента обретения 

независимости Республики Казахстан был поднят вопрос о развитии туризма в 

стране как отдельного экономического направления. 

16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон о независимости 

Республики Казахстан. Казахстан как молодое государство претерпел 

масштабные государственные преобразования, выстраивалась социально-

экономическая система, создавалась армия, судебная система, формировалась 

законодательная платформа. 

Одним из первых законов, который подписал Глава государства в июле 1992 

года, был Закон Республики Казахстан «О туризме». Основной целью закона 

являлось превращение туристской деятельности в доходный сектор 

национальной экономики и расширение международных связей [2].  

За последние 22 года государство совершенствовала законодательные акты, 

разрабатывала государственные и отраслевые программы по развитию туризма, 

разрабатывало инструментарий поддержки по развитию предпринимательства.  

С учетом новых мировых трендов в развитии индустрии действующий в 

настоящее время Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности 

http://www.adilet.gov.kz/ru/node/38994
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Республики Казахстан» от 13 июня 2001 года, также был актуализирован в 

апреле 2014 года [1]. 

Действующий Закон в отличие от предыдущего более совершенен, в нем 

учтены не только цели, направленные на повышение доходности туризма и 

налаживание международных контактов, но и предусмотрена легитимность 

прав человека на отдых и оздоровление, на свободу передвижения в области 

туристской деятельности.  

Определены виды туризма: социальный, экологический, приключенческий, 

спортивный, деловой, конгрессный, лечебно-оздоровительный, культурно-

познавательный, религиозный и другие. 

В целом Закон направлен на регулирование туристской деятельности, четко 

разграничена компетенция всех уровней власти по определению и реализации 

государственной политики в области туристской деятельности, туризма и 

туристской индустрии.  

В результате предпринятых мер государством по совершенствованию 

законодательства и реализации программных документов произошли 

позитивные сдвиги в развитии туристской отрасли.  

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2013 

году объем оказанных услуг местами размещения составил 59,7 млрд. тенге с 

номерным фондом 41 197 единиц, прирост объема услуг к 2009 году составил 

почти 60% (37,4 млрд. тенге), к 2012 году - 12% (53,5 млрд. тенге) [6].  

С 2009 года по 2013 год количество мест размещения для внутреннего и 

въездного туризма увеличилось на 36% (c 1235 до 1 678 койко-мест). 

Увеличение количества мест размещения для внутреннего и въездного туризма 

связано со строительством новых объектов в результате роста инвестиционной 

привлекательности отрасли [6]. При этом существенный рост по количеству 

обслуженных посетителей в местах размещений отмечается в категории отелей 

5* - 29,3% за счет прихода в Казахстан крупных гостиничных сетей, таких как 

Marriott International (Ritz Carlton, Marriott), Starwood Hotels & Resort (Sheraton). 

 

 
 

Рисунок 1. Количество мест размещения для внутреннего и въездного 

туризма 
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За счет открытия новых отелей увеличилось количество новых рабочих 

мест в местах размещения. В 2013 году численность занятых работников, 

предоставляющих услуги по организации проживания, составила 50,4 тысячи 

человек, по отношению к 2009 году численность занятых увеличилась на 23%, 

к 2012 году на 18,3% [6]. 

В совокупности показатели туристской отрасли имеют положительную 

тенденцию развития на протяжении нескольких лет, тем не менее, следует 

обратить внимание на частные факторы развития индустрии туризма. 

Если рассматривать отдельно развитие внутреннего туризма, то следует 

отметить тот факт, что он формируется в основном за счет резидентов 

республики, доля которых составляет 82,3% от всех обсуженных посетителей 

(на основе данных Агентства Республики Казахстан по статистике сведений об 

обслуженных посетителях в местах размещения) [6].  

Таким образом, на 1 въезжающего туриста – иностранца приходится 5 

казахстанцев путешествующих по стране. Такое соотношение свидетельствует 

о том, что Казахстан является менее известной в туристском отношении 

страной.  

 

 
 

Рисунок 2. Количество обслуженных посетителей в местах размещения  
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дорогостоящими услугами и несоответствующим уровнем обслуживания для 
развития остальных видов туризма. Несомненно, не только эти факты влияют 
на развитие внутреннего туризма в Казахстане. Необходим комплексный 
подход для решения вопросов воздействующих, на развитие туристской 
отрасли, таких как: 

неразвитость туристской инфраструктуры и ее составляющих; 
не высокая компетентность и неблагонадежность компаний, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 
неподготовленность и неопытность персонала.  
Поэтому на сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, созрела 

необходимость по выработке определения четкой политики и стратегии 
содействия обеспечению доступности туристских ресурсов путем создания и 
развития инфраструктуры, обеспечения специальной подготовки кадров для 
индустрии туризма, повышению имиджа страны как перспективного 
туристского направления.  

В этой связи, в интересах определения основных направлений развития 
территориальной организации страны, для повышения уровня жизни и 
благосостояния населения, обеспечения устойчивого и динамичного развития 
экономики, рационального использования природных ресурсов, охраны 
экосистем от деградации и разрушения, сохранения биоразнообразия флоры и 
фауны, в Казахстане разработана Генеральная схема организации территории 
Республики Казахстан. 

Генеральная схема предусматривает основные направления системы 
расселения населения, размещения производительных сил, развития 
производственной, социальной, инженерной, транспортной и рекреационной 
инфраструктуры [3].  

Также, в рамках Генеральной схемы рассмотрены некоторые особенности 
развития туристской отрасли следующих зарубежных стран: Китай, 
Соединенные Штаты Америки, Турция и Республики Беларусь. 

Мировая практика показывает, что туризм как отрасль экономики оказывает 
мультипликативный эффект на развитие отдельных взаимосвязанных отраслей 
и компаний, так и на экономику страны в целом. По оценкам Всемирной 
Туристской Организации и Всемирного совета туризма и путешествий, туризм 
непосредственно или косвенно влияет на развитие более 30 отраслей 
экономики, таких как агропромышленный комплекс, строительство, экология, 
транспортная инфраструктура, связь, валютные операции, предприятия 
питания, торговли, обрабатывающая промышленность, медицина и пр.   

Растущая потребность общества в рекреации стала неотъемлемой частью 
повседневной жизни человека. Поэтому становление туризма как 
самостоятельной отрасли экономики, требуют более точной идентификации 
наиболее перспективных для рекреации ресурсов на основе оценки 
рекреационных достоинств. 

Лечебно-оздоровительный туризм во всем мире имеет большое значение, 
как для здоровья человека, так и для развития экономики региона. Учитывая 
широкое распространение лечебно-оздоровительного туризма в мировом 
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пространстве, Генеральной схемой с учетом перспективных бальнеологических 
ресурсов выявлены благоприятные зоны для развития туризма, выработаны 
проектные предложения по размещению новых лечебно-оздоровительных 
курортов и расширению и модернизации действующих.  

По сосредоточенности основных объектов бальнеологии, курортных и 
санаторно-оздоровительных учреждений для развития лечебно-
оздоровительного туризма признаны перспективными ареалы пригородной 
зоны Алматы, Алматинской, Южно-Казахстанской, Карагандинской,  
Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей:  

в Алматинской области и пригородной зоне города Алматы основная часть 
объектов  размещается в предгорьях Заилийского Алатау; 

в Южно-Казахстанской области объекты бальнеологии сгруппированы в две 
зоны. Первая зона размещена на юге области в районе города Сарыагаш, 
поселка Коктерек и села Сейфуллин, вторая в пригородах городов Шымкент, 
Арыс и Ленгер; 

в Карагандинской области зона объектов бальнеологии сконцентрирована в 
окрестностях города Караганды; 

в Восточно-Казахстанской области также определилось две зоны. В первой 
объекты бальнеологии сосредоточены вблизи города Усть-Каменогорска, во 
второй в районе поселка Рахмановские ключи, сел Язовое и Аксу; 

в Акмолинской области крупная зона объектов санаторно-курортного 
назначения сосредоточена в окрестностях города Кокшетау, поселка Бурабай и 
села Айыртау; 

в Костанайской области объекты бальнеологии можно обозначить как 
территории на западе области у границы с Россией – это поселок Гурьяновка, 
село Чайковское, Некрасовка и окрестности городов – Рудный, Костанай, 
Жетикара, села Щербаково [4]. 

Вместе с тем, данные статистического учета говорят об отсутствии 
популярности данного вида туризма в Казахстане и за рубежом. Доля 
посещаемости туристами лечебно-оздоровительных учреждений от всех 
обслуженных посетителей по всем видам туризма не достигает 1% в 2013 году, 
несмотря на то, что по отношению к 2012 году рост посетителей лечебно-
оздоровительных учреждений составил 57,7%, к 2009 году посещаемость 
выросла в 2,6 раза [6]. 

Без сомнений можно сказать, что современная ситуация развития 
туристского рынка и имеющиеся бальнеологические ресурсы в стране имеют 
положительное значение. Неповторимая природа Казахстана, историческое 
прошлое и современная новизна архитектуры при правильной ребрендинговой 
политики развития индустрии туризма может открыть для иностранцев 
уникальность и экзотичность страны не только с позиции посещения 
национальных парков, заповедников, горнолыжных курортов, но и в целях 
собственного оздровления. 

Мировой опыт показывает, что доходность туристско-рекреационного 
сектора является существенным источником пополнения бюджета государств. 
Если в Казахстане в полной мере будут использоваться все природно-
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климатические, экологические и маркетинговые возможности, то влияние 
туристско-рекреационной сферы на экономический рост в стране станет 
значительным. 

Подводя итоги сказанного, хотелось бы отметить, тот факт, что в мае 
текущего года принята Концепция развития туристской отрасли Республики 
Казахстан до 2020 года. 

Согласно Концепции будут сформированы пять туристских кластеров в 
городах Астана, Алматы с окружающими их территориями, а также в 
Восточном, Западном и Южном регионах страны [5]. Однако, ни в одном 
предполагаемом кластере, не сделан акцент на развитие лечебно-
оздоровительного туризма и вопрос развития данного вида туризма в 
республике остается открытым.  
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ОБЛАСТЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Экономическое сотрудничество на региональном уровне существенно 

влияет на развитие экономики страны. Благодаря межрегиональному 
экономическому сотрудничеству во взаимодействующих регионах растут 
объемы торговли, совершенствуется структура торгового оборота, 
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расширяются возможности для наращивания внутреннего потенциала, что 
сказывается на уровне жизни и на социальном настроении населения регионов. 

В рамках межрегионального экономического сотрудничества, как правило, 

определяются основные или ключевые направления, исходя из экономической 

специализации взаимодействующих регионов с учетом имеющихся ресурсов, 

технологического развития, индустриального потенциала и т.д. 

Для Центрального региона Казахстана, включающего Акмолинскую, 

Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, 

Северо-Казахстанскую области и город Астана, в Генеральной схеме 

организации территории Республики Казахстан выделены профилирующие 

направления экономической специализации в рамках укрупненной 

классификации регионов по видам экономической специализации: 

Акмолинская область: производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции, горнодобывающая промышленность (добыча урана, 

золотосодержащих руд), машиностроение, химическаяпромышленность, 

фармацевтика, производство строительных материалов; 

Восточно-Казахстанская область: пищевая промышленность, 

горнодобывающая промышленность (добыча медно-цинковых и свинцово-

цинковыхруд), цветная металлургия, машиностроение, гидроэнергетика, 

промышленность строительных материалов, бумажная промышленность; 

Карагандинская область: агропромышленный комплекс, горно-

металлургический комплекс, машиностроение, химическая промышленность, 

фармацевтика, строительная промышленность, энергетика, туризм; 

Костанайская область: агропромышленный комплекс, горнодобывающая 

промышленность (добыча и производство бокситов, железных руд, 

железорудного концентрата и железорудных окатышей), машиностроение; 

Павлодарская область: горнодобывающая промышленность (добыча 

каменного угля), металлургическая промышленность, нефтехимия и 

нефтепереработка, электроэнергетика; 

Северо-Казахстанская область: агропромышленный комплекс, 

машиностроение (производство насосного оборудования, производство 

оборудования для горнодобывающей промышленности); 

город Астана: предоставление услуг, производство строительных 

материалов[1]. 

Из рассмотренной специализации отмечается, что в центральных регионах в 

основном развиваются отрасли, имеющие на сегодняшний день приоритетное 

значение для экономики страны [2]: 

1) металлургический комплекс (черная металлургия, цветная 

металлургия); 

2) нефтегазоперерабатывающий комплекс (нефтепереработка); 

3) пищевая промышленность (производство продуктов питания); 

4) химическая промышленность (агрохимия, производство химикатов для 

промышленности); 
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5) машиностроение (производство автотранспортных средств, их частей, 

двигателей и принадлежностей). 

Соответственно, большая часть системообразующих предприятий [3] 

центральных регионов специализирована на приоритетных отраслях 

промышленности. Межрегиональные экономические связи на основе 

специализации и кооперации системообразующих предприятий играют важную 

роль в развитии экономики Центрального региона Казахстана. 

Величина суммарного объема промышленного производства 

металлургической промышленности центральных регионов составляет 1 555 974,0 

млн. тенге или 88,8% от всего объема промышленного  производства 

республики [4]. 

Системообразующими предприятиями данной отрасли обрабатывающей 

промышленности по Центральному региону Казахстана являются: АО 

«Казцинк» (Восточно-Казахстанская область), АО «АрселорМиттал Темиртау» 

(Карагандинская область), ТОО «Корпорация Казахмыс» (Карагандинская 

область), АО «Алюминий Казахстана» (Павлодарская область) и АО 

«Казахстанский электролизный завод» (Павлодарская область). 

Экономическое сотрудничество в металлургической отрасли 

осуществляется путем осуществления деятельности по поставке сырья для 

переработки и сбыту готовой продукции металлургического комплекса 

следующим образом: 

переработка золотосодержащих руд – АО «Василевский ГОК» и АО 

«Казахалтын» Акмолинской области поставляют руду на перерабатывающую 

фабрику АО «Казцинк» Восточно-Казахстанской области; 

переработка железомарганцевого сырья – АО «Жайремский ГОК» 

Карагандинской области поставляет сырье для переработки в Аксуский завод 

ферросплавов Павлодарской области и на АО «Арселор Миттал Темиртау» 

Карагандинской области; ТОО «Оркен» Костанайской области поставляет 

железную руду на АО «Арселор Миттал Темиртау» Карагандинской области; 

переработка бокситовых руд - АО «Алюминий Казахстана» КБРУ 

Костанайской области поставляет руду на АО «Алюминий Казахстана» 

Павлодарской области; 

поставка металлургической продукции - АО «Казцинк» Восточно-

Казахстанской области осуществляет поставку металлургической продукции 

для нужд машиностроения Карагандинской и Павлодарской областей. 

Развитие нефтегазоперерабатывающего комплекса Центрального региона 

обеспечивают в основном предприятия Павлодарской (45%) и Карагандинской 

(1,1%) областей. В целом величина суммарного объема промышленного 

производства нефтеперерабатывающего комплекса центральных регионов 

составляет 369 390,6 млн. тенге или 46,3% всей продукции нефтепереработки в 

республике. 

Важнейшим направлением межрегионального взаимодействия 

Павлодарской области с другими регионами Казахстана является поставка из 

области продукции нефтепереработки Павлодарского нефтепере-
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рабатывающего завода в Акмолинскую, Карагандинскую, Восточно-

Казахстанскую области, регионы Северного Казахстана, город Астана; 

Карагандинская область представлена системообразующим предприятием 

ТОО «Карагандарезинотехника», которое производит транспортерные ленты 

для горнодобывающих предприятий Восточно-Казахстанской, Павлодарской, 

Костанайской областей и рукава разного диаметра и кабели различных 

модификаций для всех регионов страны, в частности, экономически 

взаимодействует с ТОО «Казахстанский трубный завод» г. Астана. 

Объем промышленного производства пищевой промышленности 

центральных регионов за 2013 год составил 452116,8 млн. тенге, что составляет 

46,6% от республиканского объема производства промышленной продукции. 

Основными системообразующими предприятиями отрасли являются: АО 

«Евразиан Фудс» (Карагандинская область), АО «Конфеты Караганды» 

(Карагандинская область), АО «Костанайский мелькомбинат» (Костанайская 

область), ТОО «Карасу Ет» (Костанайская область), ТОО «Мамлютский 

мукомольный комбинат» (Северо-Казахстанская область), АО «Султан ЭММК» 

(Северо-Казахстанская область), ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (г. Астана), 

АО «Кокшетауские минеральные воды» (Акмолинская область), АО «Эфес 

Караганда пивоваренный завод»(Карагандинская область) и ТОО 

«Петропавловский ликероводочный завод» (Северо-Казахстанская область). 

Экономическое взаимодействие центральных регионов в пищевой 

промышленности: 

Акмолинская область обеспечивает сельскохозяйственной продукцией, 

преимущественно зерном, мукой и мучными изделиями; 

Восточно-Казахстанская поставляет мясо птицы, подсолнечное масло во все 

регионы Казахстана; 

Карагандинская область осуществляет поставку муки и мучных изделий, 

картофеля, мясомолочных изделий, преимущественно в город Астану; 

Костанайская область поставляет мясомолочные изделия, муку и мучные 

изделия в город Астану и другие области Казахстана; 

Северо-Казахстанская область является поставщиком мясомолочной 

продукции, мучных изделий, винно-водочной продукции на рынки 

центральных регионов, преимущественно в город Астану; 

Акмолинская область - 17 районов области принимают участие в 

реализации Программы по созданию продовольственного пояса вокруг города 

Астаны. 

Величина суммарного объема промышленного производства химической 

промышленности центральных регионов составляет 63 767,4 млн. тенге, или 

34,3% от всего объема промышленного  производства республики [4]. 

Химическая промышленность особенно развита в Павлодарской области. В 

химической промышленности область осуществляет межрегиональное 

взаимодействие с крупными промышленными регионами Казахстана. 

Машиностроение Центрального региона представлено АО «Степногорский 

подшипниковый завод» (Акмолинская область), Костанайским филиалом АО 
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«Агромашхолдинг» (Костанайская область), ТОО «Дормаш» (Костанайская 

область), ТОО «СарыаркаАвтоПром» (Костанайская область) и АО 

«Павлодарский машиностроительный завод» (Павлодарская область). 

Суммарный объем промышленного производства машиностроения 

центральных регионов в 2013 году составляет 620 633,5 млн. тенге или 72,2% 

от всего объема промышленного  производства республики [4]. 

В данной отрасли обрабатывающей промышленности экономическое 

сотрудничество центральных регионов имеет следующий вид: 

Акмолинская область: поставка продукции АО «Камаз-Инжиниринг» и АО 

«Степногорский подшипниковый завод» на рынки других регионов Казахстана;  

Восточно-Казахстанская область: поставка легковых и грузовых 

автомобилей,горнорудного оборудования -  для нужд добывающей 

промышленности Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей;  

Костанайская область: поставка автомобилей, в том числе  зерноуборочных 

комбайнов «Есиль», производимых АО «Агромаш»; 

Павлодарская область: поставка мостовых и козловых кранов, 

металлоконструкций (колонны, стойки, балки и т.п.), технологических 

металлоконструкций (каркасы, конструкции линий электропередачи); 

Северо-Казахстанская область: ремонт и изготовление подвижного состава 

преимущественно в город Астану. 

Наряду с приоритетными отраслями экономики Казахстана центральные 

регионы активно сотрудничают и в других отраслях. 

Одной из базовых отраслей экономики Павлодарской области является 

электроэнергетика. Энергетическими предприятиями области вырабатывается 

около 45% электрической энергии республики.  

Производство электроэнергии в Павлодарской области осуществляют такие 

системообразующие предприятия, как ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО 

«ЕЭК» (Аксуская ГРЭС), АО «Станция ГРЭС-2», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЭТЭЦ (АО 

«Павлодарэнерго») и АО «Алюминий Казахстана» (ТЭЦ-1). 

Город Астана является крупным потребителем продукции промышленности 

строительных материалов, в связи с чем межрегиональное сотрудничество в 

области производства строительных материалов также играет немаловажную 

роль для экономики города. Цементные заводы Восточно-Казахстанской 

области поставляют свою продукцию в Павлодарскую область и в город 

Астану. Предприятия Карагандинской области поставляют строительные 

материалы из металла: швеллеры, балки, арматуру, кровельное железо и др.  

Кроме того, дополнительными направлениями сотрудничества областей 

Центрального Казахстана является предоставление туристско-рекреационных 

услуг (Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области), 

атомная энергетика (Акмолинская область и город Астана), поставка лесо- и 

пиломатериалов, кожевенной продукции (Восточно-Казахстанская область), 

энергетика (Павлодарская область обеспечивает Экибастуз, Кокшетау, 

Костанай), поставка кабельной продукции Восточно-Казахстанской и 

Карагандинской областями осуществляется путем поставки кабельной 
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продукции (АО «Казэнергокабель») для предприятий ТОО «Корпорация 

Казахмыс» и социально-культурные связи (образование, медицина, инновации 

и др.). 

Таким образом, очевидно, что Центральный регион Казахстана имеет 

значительный потенциал экономического роста, благодаря межрегиональному 

сотрудничеству. Однако, наличия одного лишь потенциала недостаточно для 

эффективного развития Центрального региона.  

Следовательно, государственному органу, курирующему вопросы 

межрегиональной политики, в частности, Министерству национальной 

экономики Республики Казахстан необходимо принимать наиболее 

эффективные меры для усиления и расширения сферы межрегионального 

экономического сотрудничества регионов Казахстана, благодаря чему будут 

увеличены объемы производства базовых металлов, стройматериалов, 

продукции машиностроения, максимально реализуется промышленный 

потенциал центральных регионов по обеспечению внутреннего рынка 

отечественными продуктами нефтепереработки и будет достигнут максимально 

возможный уровень казахстанского содержания. 
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5-секция 

ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ЭДЕБИЕТТАНУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Секция 5 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 

 

ӘОЖ 811.512.122 

 

Г. Алканова, Б. Бияров 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ГИДРОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДЕН ЖАСАЛҒАН ТҤБІР 

ТОПОНИМДЕР  

 

«Гидронимдер (гр.   hydor – су + onyma, onoma - ат, атау, есім) – топонимнің 

бір тҥрі, кез келген су объектісін білдіретін жалқы есім» 1; 79 . Әр тілде 

қолданылатын гидронимдер ӛзіне тән гидрографиялық терминдер арқылы 

жасалады және ол терминдер су нысандарының тҥрлерін кӛрсетіп тҧрады.  

Гидрографиялық терминдер кҥрделі топонимдер қҧрамына еніп қана 

қоймайды, тҥбір кҥйінде жалқы есімге ӛтіп, апеллятив атаулар да жасайды. 

Мҧндағы негізгі шарт – оронимдік термин-атаулар сияқты, нысанның оңаша 

орналасуы. Жеке тҧрған нысан басқаларынан ажыратуды керек етпейді. 

Топонимикада гидронимдер ең кӛне атаулар деп есептеледі, сондықтан 

кумулятивтік қоры, аша білген кісіге, мол ақпарат беруі мҥмкін.  

Белгілі ғалым Г.И.Донидзе тҥркі тілдерінде кездесетін гидронимдік 

терминдерді жан-жақты зерттегені мәлім 2;165-171 . Бірақ біздің мақсатымыз 

гидронимдік терминдерді талдау емес, Қазақстанда кездесетін гидронимдік 

терминдер арқылы онимделген тҥбір топонимдерді қарастыру болып табылады.  

Айдын – кӛл. Жамб. обл., Сарысу ауд.; е.м. Қар. обл., Ақтоғай ауд. Айдын 

географиялық терминіне «теңіз, кӛл сияқты кӛлемді су беті» (ҚТТС,1т,93) деген 

анықтама берілген. Бҧл анықтаманы Ғ. Қоңқашпаевтың «Айдынкӛл – ҥлкен 

ашық кӛл»деген тҥсініктемесі толықтыра тҥседі 3;3 . Сонымен айдын 

гидронимдік термині, кӛбінесе, ашық жерде орналасқан кӛлдерге 

қолданылатынын кӛреміз. Оның бір буынды тҥбірінде (ай) «жалтырау», 

«жарқырау» мағынасы мен «кең», «кӛлемді» мағынасы бірге жатыр десе де 

болады (Э.Севортян, 1974, 99; Ә.Қайдар, 2005, 169). Айдынбұлақ, Айдынкөл 

қатарлы гидронимдер жасайды.  

Апан – тҧзды кӛл. Павл. обл., Ертіс ауд. «Ойылған жер, шҧңқыр» (ҚТТС, 1т, 

291) мәнді ГТ арқылы жасалған гидроним. Апан ГТ  ретінде екі тҥрлі мағынада 

қолданылады: 1) «Ескі, қҧлаған қҧдық; кең де онша терең емес қҧдық» 4; 21 . 

2) «Ірі, жабайы аңдардың жерден қазып жасаған мекені». Мысалы: Аюдың 
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апаны. Кіші аңдардың қазған мекенін ін дейді. Апанқақ, Апанқұдық, Ескіапан 

тәрізді атаулар қҧрамында кездеседі.  

Арал – теңіз.  Қызылорд. обл., Арал  ауд.; е.м. Жамб. обл., Мойынқҧм ауд. 

Арал жалқы есімінің кӛпшілігі «жан-жағы сумен қоршалған кішкентай қҧрлық» 

мағынасындағы  арал географиялық термині арқылы жасалған (ҚТТ, 1т, 307). 

Ал, керісінше, жан-жағы қҧрлықпен қоршалған су; орман ішіндегі алаңқайлар; 

айдаладағы бір шоқ орман т.б. арал терминін иемденуі мҥмкін. Бҧдан 

терминнің ар бір буынды синкретті тҥбірі  «бӛліну», «екі аралық»  мәнін де 

беретіні байқалады 5; 171 . Арал теңізі басқа ешбір сумен жалғаспай, шӛл 

даламен қоршалып, жеке тҧрғандықтан, Арал теңізі деп аталады. Осындай кең 

кӛлемді мағынада қолданылатын арал термині топонимжасамда белсенді 

болатыны – заңды қҧбылыс: Арал, Аралағаш, Аралды, Қосарал т.б.  

Арасан – е. м. Алм. обл., Ақсу  ауд. «Тҥрлі ауруларды емдейтін минералды 

жылы су» (ҚТТС, 1т, 314) мағынасындағы кең таралған ГТ бойынша жасалған 

ойконим. Тҥбі «санскрит тіліндегі rasayana «балшырын», «қҧдайлардың 

сусыны», «емдік су» мағыналарын беретін сӛзінен шыққан» 46; 53 . Бҧл 

термин арқылы жасалған Арасан, Барлық Арасан, Қапал Арасан, Арасанды 

Қаба т.б. гидронимдердің ортақ ерекшелігі – жер астынан қайнап шығатын 

ыстық суының болуы. Мәселен, Шығыс Қазақстандағы Арасан (ресми аты 

Рахманов Қайнарлары) суының температурасы  +38, 40 градус жылы болып 

келеді.  

Арна – е. м. Алм. обл., Қапшағай ауд. Арна ойконимі «ӛзен аңғарларының су 

ағып жататын терең ӛзегі» (ҚТТС,1т, 336) мағыналы арна географиялық 

терминінен жасалып тҧр. Анықтама логикадағы «белгісіз арқылы анықтау» 

деген әйгілі қателікке ҧрынған сыңайлы, себебі қҧрамындағы «аңғар», «ӛзек» 

сӛздерінің ӛзі жеке тҥсіндіруді талап етеді. Біздіңше, арна «ӛзен суының ӛзіне 

салып алатын жолы» болса керек. Онда судың ағып жатуы және терең болуы 

міндетті емес. Тартылған ӛзеннің орнын да «арна» деп атай беруге болады.  

Терминнің ӛлі тҥбірі ар санскрит. «ағын», кӛне иран. «тасқынды ағын» (Ә. 

Қайдар, 2005, 171); арна иран. «канал» (В.В. Бартольд, 1966, 2) мағыналарын 

бергеніне қарағанда ҥндіевропа тілдерінен енген сияқты.  

Қалай болса да арна термині топонимжасамда біршама белсенді: Арнасай, 

Жаңа арна, Жаман арна т.б.  

Арық – тӛбелер.  СҚО, Айыртау  ауд. Атаудың жасалуына «су ағызу ҥшін 

арнайы қазылған су жолы» (ҚТТС, 1т, 358) мәнді арық географиялық термині 

себепші болған. Басқа еңбектерде де арықтың «жасанды су жолы» екені баса 

кӛрсетіледі 6; 57-58 . 

Қазақстанда Ақарық, Тасарық, Бесарық, Арықты қатарлы топонимдер мол 

кездеседі.  

Балқаш – кӛл. Алм. обл.; кӛл. Павл. обл., Ертіс  ауд. Қазіргі кезде жалқы 

есім ретінде сақталған кӛне гидрографиялық термин. Мағынасы: Балқаш < бал 

+ қаш, «батпақты, сулы, тартпа жер», бал+шық, бал+жыр сӛздерімен тҥбірлес 

5; 174 . Тҥркі тілдерінде балғаш  (туб.), палгаш (тҥрік.) нҧсқалары кездеседі. 

Топонимжасамда белсенді емес (терминнің кӛнелігінен болса керек), бірақ тың 
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атау жасау барысында, егер нысан сәйкес келіп тҧрса, термин ретінде 

жаңғыртуға  болады.  

Дамба – е.м Атыр. обл., Махамбет ауд. Орыс тілінен енген «су жайылып 

кетпес ҥшін жағаға ҥйілетін жал топырақ» мағынасындағы гидрографиялық 

термин. Орыс тілінің қысқаша этимологиялық сӛздігі: «Бірінші Петр тҧсында 

голландия немесе неміс тілінен енген сияқты», -  деп кҥмәнді тҥсінік береді 7; 

119 . 

Біздіңше парсының дам «тҧзақ» сӛзінен жасалған термин болуы мҥмкін, 

ӛйткені аңға қҧрылған тҧзақ пен суды бӛгейтін дамбаның қызметтік ҧқсастығы 

бар. Топонимикада белсенді емес.  

Жаға – е.м Атыр. обл., Қызылқоға ауд. Жаға географиялық термині 

лексика-семантикалық тәсіл бойынша, алдымен гидронимге, содан соң 

ойконимге айналған. Ал терминнің мағынасы: «су арнасының кемері, жиегі» 

(ҚТТС, 3т, 488). Бҧл терминнен жағалау, жағалық терминдері туындаған. 

Жаға жалқы есім ретінде сирек кездескенімен, біршама атаулар қҧрамына 

енеді: Жағабұлақ, Жағатал, Жағажай, Жайдақжаға т.б. 

 Жиек – е.м Атыр. обл., Индер ауд. Атау жиек < жій+ек «шек, жаға, қима, 

оқа, әдіп » мағынасындағы ГТ арқылы онимделген 5; 196 . Жаға терминімен 

мәндес келеді, бірақ жиек кез келген қҧрлықтың сумен шектесуін ғана білдіріп 

қоймайды, қҧрлықтың аспанмен шектесуін де білдіреді. Мысалы, көкжиек, 

таужиегі. Топоним жасауға қатысады: Жиекқұм.  

Жылға – е.м. ОҚО, Сарыағаш  ауд. Атау жасауға себепші термин жылға 

«қар, жаңбыр суы ағатын шағын ӛзекше, ойпаң жер» (ҚТТС, 4т, 284) 

семантикасын береді. Тҥркі тілдерінде елга, илга, йылга нҧсқалары бар. Басты 

ерекшелігі және бұлақ терминінен ӛзгешелігі – қар, жаңбыр суы ғана ағып, 

қалған уақытта қҧрғақ жатуы. Қаражылға, Шұбаржылға, Жылғалы 

топонимдері кездеседі.  

Қайраң – е. м. Павл. обл., Ақтоғай  ауд. Атауға айналған қайраң 

географиялық терминінің бір ғана мағанасы бар: «Ӛзеннің, кӛлдің және теңіздің 

жайдауыт таяз жері» (ҚТТС, 5т, 535). Терминнің тҥбірі қайыр кӛне тҥркі. «қҧм» 

мағынасын беретін сӛз екенін байқау қиын емес. Сонда қайыр + аң «қҧмаң», 

«қҧмдауыт жер» деген сӛз. Қолданылу барысында «таяз су», «ӛткел» 

мағыналарына ауысқан. Қайраңның қҧмы су бетіне жақын немесе кӛрініп 

жататыны мәлім. Бҧл термин Қайраң, Қайраңкөл, Құмдықайраң сынды 

топонимдер жасауға қатысады.  

Қайыр –е.м. Жамб. обл., Талас ауд.; е.м. Ақт. обл., Шалқар ауд. Жоғарыда 

атап ӛткендей, қайыр термині тҥркі, моңғол тілдерінде «қҧм» мағынасында 

қолданылған. Мәселен, М.Қашқари сӛздігінде: «Қайыр майда топырақты жер. 

Оғыздар қҧмды «қайыр» дейді» тҥрінде анықтама берілген 8; 220 . Қайыр 

тҥбірінен қайраң туынды тҥбірі жасалады. Қайыр, Қайырты, Қайырқұм, 

Қайыршақты тәрізді атауларға апеллятив ретінде кіреді. 

Қопа – е.м. Қост. обл., Наурызым ауд. Қопа географиялық терминіне 

берілген бірнеше сипаттаманың (ҚТТС, 6т, 333; Э.Мурзаев, 1984, 289; 

Ә.Қайдар, 2005, 225; В.Н. Попова, 1997, 18) ортақ тҥйіні: «Қалың қамыс ӛскен 
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сулы, батпақты жер» болып шығады. Ол жердің кӛл, кӛлшік, батпақ болуы 

маңызды емес, қамыстың қалың ӛсуі – маңызды белгі. 

Қопа термині Қопалы, Қопасор, Сарықопа сияқты топонимдер жасайды. 

Қылы- жайлау. Павл. обл., Ақтоғай ауд. Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде 

(1982, 6т, 596) қылы сӛзіне диалект деген таңбамен «екі алапты қосып тҧрған 

ені тар, қысталаң жер; қыспа»деп тҥсінік береді. Мҧндағы «екі алапты» деген 

тҥсініксіздеу тіркестің орнына «ӛзеннің немесе тау, тӛбенің ені тар, жіңішке 

тҧсы» десе жетіп жатар еді. Негізгі ҧғымды тҥбірі қыл «аттың қылы» > 

«жіңішке» семасы беріп тҧр, яғни «не судың, не таудың қылдай жіңішке тҧсы» 

дегенді меңзейді. Бҧл Шығыс Қазақстанда жиі қолданылатын ГТ болғанымен, 

топоним жасау барысында басқа ӛңірлерге де кең таратып әкетуге болады. 

Тҥркі тілдерінде бар термин. Мәселен, алт. кыл суу «жіңішке су» гидронимі 

кездеседі 9; 256 .  

Құрдым – кӛл. Ақт. обл., Ырғыз ауд. Атауға негіз болған гидрографиялық 

термин құрдым «ӛзеннің қҧмға сіңіп, жоқ боп кететін аяқ жағы, соңы» және 

«ҥлкен теңіз, ӛзен, кӛл тҥбіндегі тҥпсіз терең жер, оқпан» (ҚТТС, 6т, 510) деген 

екі тҥрлі мағына береді. Соңғы мағынасы бойынша  кӛл атына ауысқан деуге 

болады. Ол кӛлдің тҥбі терең , қҧрдым болуы негізгі уәжі. Кейде қҧрғап бара 

жатқан кӛлді де Құрдым деп атайды.Топоним жасауда тым белсенді емес. 

Канал – е.м. Қызылорд. обл., Арал ауд.; канал. ОҚО, Сарыағаш ауд. 

Э.М.Мурзаев ҥндіевропа тілдерінің кӛбінде кездесетін кан, кангха «су», «ӛзен»; 

кан, кһан, хан «қазу», «қҧдық» сӛздерін салстыра қарап, олардан канал сӛзін 

шығарады. Орта Азия мен Қазақстанға ӛзбек, тәжік тілдері арқылы канал болып 

енген дейді 6; 251-252 . Канал «су тарту ҥшін қазылған арна, арық» 

мағынасында  кӛптеген елдердің тілінде қолданылады. Егер нысан сәйкес 

келсе, топонимжасамға кірістіруден қашпау керек. Қазақстанда Үкен Алматы  

Каналы,   Ертіс-Қарағанды Каналы  тәрізді ҥлкенді-кішілі каналдар баршылық. 

Лай – е.м. ШҚО, Кӛкпекті ауд. Лай географиялық термині де ӛзара 

байланысты екі мағына береді: бірі – «таза емес, тҧнық емес» (ҚТТС, 7т, 44) су; 

екіншісі – «тҧнба», «балшық», «жҧмсақ, майлы сазбалшық», «балдыр» 

(Э.Мурзаев, 1984, 333). Осы екі мағына да топоним жасауға қатыса алады. 

Емдік қасиеті бар «шипалы лайды» Қазақстанның бір тҧсы «шипалы 

батпақ» десе, енді бір жері «шипалы балшық» деп атайды. Бҧдан бҧл ҥш 

терминнің ӛзара мәндес екенін байқаймыз. 

Лай термині Лайлы, Лайбұлақ, Лайсу сияқты гидронимдер тудырады. 

Нұра - ӛзен  (895 км). Орталық Қазақстан аймағы. Қазақстанда кӛп 

кездесетін нұра географиялық терминінің мағынасы «су орған жыра, терең сай» 

(ҚТТС, 7т, 357) екені анық болса да, оның этимологиясы туралы әртҥрлі 

кӛзқарас бар. Оған себеп – терминнің кірмелігі болса керек. Моңғ. нураа 

«қҧлама», «қҧлаған», «омырылған», «опырылған» мағыналарын береді 10; 

345 . Қазақ тіліне жар терминінің баламасы болып енген. Нұра ӛзенінің жазық 

жердің жҧмсақ топырағын орып, жар жасап ағатыны атауға уәж болғаны 

даусыз. 
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Термин Нұра, Нұраталды, Шалқарнұра, Шерубай Нұра тәрізді топонимдер 

жасауға қатысады.  

Ор - ӛзен (234 км). БҚО. ҚТТС-та ор сӛзіне «табиғат әсерінен болған немесе 

қазылған шҧңқыр жер» деген тҥсінік береді (7т, 445). Табиғат әсерінен болатын 

орларды, кӛбінесе, ӛзен, су ағындары жасайтыны шындық және Ор 

гидронимінің ерекше белгісі де осыдан келіп шығады. Кӛптеген тҥркі 

тілдерінде ор терминінің ӛзенмен байланысып  жататыны да судың орып, қазып 

кететін әрекетінен болса керек. Мысалы: чуваш вар «ӛзен», «арна», «жыра»; 

тҥркімен. орун «арна» т.б. (Э. Мурзаев, 1984, 415). 

Ор термині табиғи және жасанды орларды қатар атай отырып, топонимдер 

жасайды: Ор, Орғын (Орхон), Ортау, Ортөбе, Шолақор т.б. Мҧндағы Ортау, 

Ортӛбе ор сӛзіне қатысы жоқ Ӛртау, Ӛртӛбе болуы да мҥмкін. Ондайда тӛреші 

– табиғи нысанның ӛзі.    

Өзек – ескі арна. Павл. обл., Ақсу ауд. Өзек гидрографиялық термині туралы 

анықтамалар біршама баршылық. Басқа лексикалық мағыналарын алмай, 

топонимге қатыстыларын қарап шықсақ, мынадай болады: 1) «ӛзен, ӛзен 

ағыны; жыра, жырадағы бҧлақ, ӛзен арнасы, қойнау, ҧзын сай, ӛзен саласы, 

шатқал т.б.» (Э.М.Мурзаев, 1984, 406-407) ; 2) «Жауын, қар суынан пайда 

болған жер бетіндегі созылып жатқан ойыс жер; ені тар, кішірек сай» (ҚТТС, 

7т, 516);  3)  «Қолатқа қарағанда беткейлері тіктеу, кӛлемі кішілеу, дами келе 

сайға айналатын астау тәрізді ойыс жер» (Ғ.Ермекбаев, 1999, 34) т.б. 

Топонимжасам, жалпы жер-су аттары, табиғи нысансыз жасалмайды. Атау 

беру ҥшін, әр нысан нақты-нақты сараланған болуға тиіс. Мәселен, өзек 

терминін қатыстырып топоним жасамас бҧрын, ӛзек пе, сай ма, жыра ма, қолат 

па айырып алуымыз керек. Біздің ата-бабаларымыз осының бәрін жіліктеп, 

жіктеп атап кеткен, бізге сол межелерден ауытқуға болмайды.  

Басқа тҥркі тілдерінде болмаса, қазақ ӛзенді «ӛзек» деп атамаған. Ендеше 

ӛзектің бойында ҥнемі су, бҧлақ жатуы  міндетті емес.  Қар, жаңбыр суы ғана 

ағатын қалған мезетте бҧталы, шӛпті болып тҧра беретін әр кӛлемді сайларды 

өзек атандырған. Негізінен жылға, қолат терминдеріне жақын, бірақ кӛлемі 

олардан ҥлкен. Кішілерін өзекше деп бӛлек атаған.  

Өзек жеке атау болып қана қоймайды, алдына анықтауыштар қосып, кҥрделі 

топонимдер жасайды: Сарыөзек, Қандыөзек, Көкөзек т.б. 

Өзен – тж. ст. Маңғ. обл., Маңғыстау ауд. Тҥркі тілдерінде кең таралған 

гидрографиялық термин. Кӛн тҥркі тілдеріндегі нҧсқасы – угуз/өгіз. Терминнің 

семантикасы: «Белгілі арнамен тҧрақты ағатын, едәуір кӛлемді табиғи су» 

(ҚТТС, 7т, 519).  

Э.В.Севортян өзек пен өзеннің тҥбірі бір, яғни өз «қайнар» деп қарайды.  

Өзен термині ӛзен атауларының қҧрамына ҥнемі кіре бермейді, ӛйткені ӛзен 

атаулары кӛбінесе кӛне және тҧрақты болып келеді.  Мысалы: Ертіс, Есіл, Іле 

ӛзендері т.б. Олардың қҧрамында «ӛзен, су» мәнідегі ыл/іл, ыс/іс, ар/ер секілді 

кӛне терминдер бар. Ал, кейде үгүз/өзен нҧсқалары атау қҧрамына термин 

ретінде қатысып отырады: Аягөз (айа «шағын, кішкене» + үгүз «ӛзен»), 

Қараөзен, Жаңаөзен, Шиліөзен т.б. 
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Саға – е. м. Ақт. обл., Ойыл ауд. «Ӛзен я болмаса тау сілемінің қабысып-

тҥйіскен жері» (ҚТТС, 8т, 90) мағынасындағы саға географиялық термині 

ойконим жасап тҧр. Саға «ӛзеннің не таудың басталар тҧсы, аузы» дегенге 

дәлірек келеді. Қазақтың: «Сағадағы су ішеді, аяқтағы у ішеді» деген мақалы да 

соған меңзейді. Ӛзен салаларының, тау сілемдерінің бӛлінер тҧсы да Саға 

атауына сәйкес келеді. Аттың басы мен мойны, пышақтың сабы мен жҥзі 

тҥйісетін жерлерді сағақ (саға + қ) тҥрінде ҧқсатып атағанын байқауға болады. 

Саға ойконимінен басқа Сағабүйен, Сағакүрес, Сағай секілді топонимдер бар.  

Саз – е.м. Алм. обл.,  Жамбыл ауд. Саз географиялық терминінің бізге 

қажетті (топонимге жақын тҧрған )  мағынасы – «кӛгалы қалың ӛскен, дымқыл 

кең алқап» мағынасы (ҚТТС, 8т, 95). Алайда  су араластырып, езіп, саз балшық 

жасауға жарамды топырағы бар жерлер де саз терминін қабылдауы мҥмкін. 

Сазды жердің ең басты ерекшелігі – дымқыл, сулы жерде шӛп ӛскен шымның 

болуы. Шым болмаса, ондай сулы жер батпаққа айналады. Сазды жерлер жазғы 

мал жайылымына қолайлы болып келеді.  

Саз терминінен Сазды, Сазқұдық, Сазтерек,  Қарасаз қатарлы топонимдер 

ӛрбиді.  

Сор – тҧзды кӛл. Павл. обл., Баянауыл ауд. Сор – бір жерлерде «жазда 

қҧрғап сорға айналатын ҧсақ тҧзды кӛлдер» (Э.Мурзаев, 1984, 516) мәнінде 

қолданылса, енді бір жерлерде «аяқ батып кететін тҧзды батпақ» (ҚТТС, 8т, 

346) мәнінде қолданылады. Кейде ағарып тҧзы шыққан жердің бәрін сор, 

сортаң, сораң деп атай береді.  

Қазақстанның біраз жері тҧзды болып келетіндіктен, Аралсор, Қарасор, 

Сорқұдық, Соркөл, Қайдақ соры тәрізді топонимдер мол кездеседі.  

Суат – қыстау. Маңғ. обл., Маңғыстау  ауд. ҚТТС (8т, 373) суат сӛзіне 

«ӛзеннің, бҧлақтың мал суаратын жері» деген анықтама береді. Дҧрысы «кез  

келген су нысанының мал суаруға ыңғайлы жерін» суат деп атай беруге 

болады. Ол кәдімгі қҧдықтан бастап, ірі кӛлдердің мал су ішуге жарамды 

жағаларына дейін болуы мҥмкін. Мал шаруашылығын кәсіп еткен кӛшпелі 

қазақ халқына суат ерекше маңызды қызмет атқарған. Сол себепті  Суаткөл, 

Ақсуат, Тассуат тәрізді гидронимдер жиі кездеседі.  

Теңіз – тҧзды кӛл. Ақм. обл., Қорғалжың қорығы; тж. ст. СҚО, Тайынша ауд. 

«Жан-жағы қҧрлықпен ҧштасып жатқан, кеме жҥретін ҧшы қиыры жоқ су» 

(ҚТТС, 9т, 121) тҥсініктемесін әлі де анықтай тҥсу қажет. Біріншіден, кӛптеген 

теңіздер қҧрлықпен ғана емес, басқа сулармен ҧштасып жатуы мҥмкін; 

екіншіден, теңіздің ҧшы-қиыры жоқ емес, белгілі кӛлемді қамтиды (мәселен, 

«кӛлден ҥлкен, мҧхиттан кіші» деген анықтама кӛлемін мӛлшерлейді).  

Қазақстан әлемдік ірі акваториядан алыс жатқанымен, теңіздер бар. Атап 

айтқанда: Каспий теңізі, Арал теңізі. Қазақтар ірі кӛлдерді де Теңіз деп атағаны 

белгілі: жоғарыда келтірілген Теңіз көлі, Шалқартеңіз, Бейнетеңіз (Зайсан 

кӛлінің негізгі, бҧрынғы аты). Теңіз географиялық термині кӛне тҥркі тілінде 

талуй, теңгіз «теңіз»; моңғол. далай «мҧхит», «теңіз» және тэнгэс «теңіз»; 

мәнжҥр. тэнггин «теңіз» мағыналарында алтай тілдеріне кең тараған. Ғалымдар 
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венгр. тенгер, тонгер «теңіз» сӛзіне қарап, теңгіз бен теңгір (тәңір) бір 

этимологиялық тізбекке енетінін айтады 6; 549 . 

Қазіргі кезде Қазақстанда жасанды су қоймаларын Теңіз деп атау 

қалыптасып келеді: Қапшағай теңізі, Бұқтырма теңізі.  

Тоған – е.м. ШҚО, Абай ауд. Тоған, арық, құдық сияқты терминдерді Г.И. 

Донидзе «жасанды су нысандарын таңбалауға арналған терминдер» деп бӛліп 

қарайды 2;170 . Тоған сӛзінің мағынасы: «Су жинап алатын бӛгет, тоспа» 

(ҚТТС, 9т, 155). Сонымен бірге, «негізгі суландыру каналы, ҥлкен арық, бӛгет» 

(Ғ.Қоңқашпаев, 1951) мәндерінде де қолданылады. Қазақстанда Тоғанас, 

Тоғансай, Ақтоған, Қостоған қатарлы гидронимдер кездеседі. 

Тоғыс – е.м. ОҚО, Тӛлеби ауд. Академик Ә.Қайдар тоқ+ыс> тоғыс «бір 

жерде тҥйісу» мәнді тҥбір сӛз дейді 5; 259 . ҚТТС (9т, 156) «әр тараптан келіп 

бір-бірімен тҥйісу, тоқайласу» деген сипаттама береді. Тоғыс терминінің 

кӛптеген мағыналарының ішінен топонимикаға қатыстысы екеу: бірі – «тау 

сілемдерінің, тӛбе, қырқалардың тоғысы», яғни оронимдік мағына; екіншісі – 

«ӛзен, сулардың тоғысуы», гидронимдік мағына. 

Тоғысқан > Түгіскен > Түйіскен атаулары бір сӛздің жуан-жіңішке 

нҧсқалары болып табылады.  

Томар – е.м. Алм. обл., Балқаш ауд; е.м. ШҚО, Тарбағатай ауд. «Тҥп-тҥп 

боп, ҥсті-ҥстіне шӛп ӛскен шалшықты, қопалы жерді» (ҚТТС, 9т, 19б) томар 

деп атайды. Анықтама томарлы жердің негізгі белгісі – жер томарларды «тҥп-

тҥп» деген қайталама қос сӛз арқылы берген. Жер томар мен кесілген ағаштың 

томары ҧқсастық бойынша аттас болып тҧр. Ал томарлы жерде жер асты 

суларының болуы, томардың ҥстіне ӛлең шӛптің мол шығуы жанама, қосымша 

белгілері. 

Қазақстанда Томарлы, Қаратомар, Қостомар, Мыңтомар сияқты 

топонимдер кездеседі.   

Тұз – тҧзды кӛл. Павл. обл., Баянауыл ауд.; е.м. Қост. обл., Жангелдин ауд. 

Негізгі лексикалық мағынасы «ас-тағамдардың дәмін кіргізу ҥшін қосылатын 

ӛткір дәмді, ақ тҥсті кристалл зат» (ҚТТС, 9т, 263) болғанымен, топонимикада 

«сор», «тҧзды кӛл», «тҧзы шыққан жер» мағыналарында қолданылады. 

Тұз термині Қазақстанда кең тараған, себебі далалы аймақтардың суы да, 

топырағы да сортаң болып келеді. Арғы себебі архей және протерозой 

эраларында республика аймағын тҧтастай дерлік теңіз суы басып жатқаннан 

болса керек. Тҧзды, сортаң, ащы жерлер мал бағуға қолайлы жағдай туғызады. 

Қазақстан жерінде ертеден бері тҧз ӛндірілгенін Тұз, Тұзағаш, Тұзауыл, Тұзды, 

Тұзащытөбе, Екібастұз, Қарабастұз секілді топонимдер дәлелдейді.. 

Түбек – е.м. Қост. обл., Қарасу ауд. Түбек географиялық термині «бір жағы 

қҧрлықпен шектесіп, қалған жақтары сумен қоршалған қҧрлықтың бӛлігі» 

(ҚТТС, 9т, 305) мәнін білдіреді.  

Түп + ек > түбек туынды термині «жердің кішірек (-ек) тҥбі» мағанасында 

тҧрғаны байқалады. Осы мағынада түп тҥбірінің ӛзі де жеке термин ретінде 

қолданылады: Түпқараған ( Каспий), Қаратүп (Арал).  
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Тҥбекті орыс тілінде полуостров, мыс деп атайтыны белгілі. Н.М. Шанский 

ӛз сӛздігінде мыс термині туралы: «Исконно русск. Происхождение неясно» 

деген сипаттама береді 7; 277 . Э.М.Мурзаев «қанағаттанарлық этимологиясы 

жоқ» дей келе, «мҥмкін тҥркі. мүйіз/мүйіс «мҥйіз» сӛзінен алынған» деген 

И.Г.Добродомовтың пікіріне сілтеме жасайды 6; 383 . Қалай болса да, бҧл 

термин Қазақстан топожҥйесінде кездеседі. Мәселен, Зайсан кӛлінде 

Шағылмыс (Шакелмыс), Тополев мыс деген тҥбектер бар.  

Ал Түбек апеллятив атауынан басқа Кеңтүбек, Ақтүбек, Қаратүбек, 

Тастүбек, Құланды түбегі, Бозащы түбегі т.б. кҥрделі атаулар кездеседі.  

Түрген – ӛзен (104км). Алм. обл., Еңбекшіқазақ ауд. Түргэн>түрген моңғол 

тілінен енген ГТ және «шапшаң», «жылдам», «тез» мәнді ҥстеу сӛзден 

жасалған. Топонимикада  «ағынды», «ағысты» (су, ӛзен) мағынасында 

қолданылады. Тілімізге ертерек еніп, бейімделіп кеткендіктен, түрген 

географиялық терминін топонимжасамда кеңінен пайдалануға болады.  Түрген, 

Таутүрген, Тұрғысын < Түргэнус(н) сияқты жер-су аттары бар.  

Шалқар –  кӛл; қала. Ақт. обл., Шалқар ауд. Шалқар «кең-байтақ, шексіз, 

шетсіз, ҥлкен» мағынасында айтылатын сӛз (ҚТТС, 10 т, 116). Кӛбінесе терең 

әрі кӛлемді кӛлдерге теңіздерге қаратып айтылады: айдын-шалқар көл, шалқар 

теңіз. Ал далалы жерлерге байтақ сӛзі жҥреді : кең-байтақ дала. 

Қазақстанда кең тараған гидрографиялық термин: Шалқар, Шалқаркөл, 

Шалқартеңіз, Шалқарнұра, т.б. 

Шорға - ӛзен; е. м. ШҚО, Тарбағатай ауд. Шорға – моңғ. цорго «шҧрғы», 

«шҥмек» сӛзінен жасалған тҥбір топоним. Шорға шағын ӛзені басын 

Тарбағатай тауынан алып, Зайсан кӛліне қҧяды, ал кез келген судың кӛлге 

қҧятын немесе кӛлден  ағып шығатын жерін қазақтар шүмек деп атайды. Шорға 

(Цорго) қаз. шүмек географиялық терминінің моңғол тіліндегі баламасы болып  

шығады. 

Шүмек - ӛзен. Қар. обл., Шет ауд.  Шүмек сӛзінің бірнеше лексикалық 

мағынасы бар («ыдыстың шҥмегі», «бесіктің шҥмегі», «шылдыр шҥмек») және 

осы мағыналардың негізінде «кӛлдің шҥмегі» деген тіркес қалыптасқан. «Қазақ 

кӛлге қҧятын немесе шығатын сулардың кӛлге жақын тҧсын шүмек деп 

атайды» деген анықтама беруге болады. Оның ҥстіне кӛлге қҧятын суларды 

жоғарғы шүмек, ал ағып шығатын суларды төменгі  шүмек деп жіктейді. 

Шҥмектер балық аулауға ыңғайлы болып келеді. 

Шүмек гидронимі шүмек гидрографиялық термині бойынша жасалып тҧр.  

Қорыта келгенде, гидронимдік терминдерден жасалған тҥбір топонимдер, аз 

болса да, топожҥйемізге ӛзіндік бір сән, ерекше мән беріп тҧр деуге болады. 
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ҚОЖА  АХМЕТ ЯССАУИДІҢ «ДИУАНИ ХИКМЕТІНІҢ» 

ҚҦРЫЛЫМДЫҚ ЖҤЙЕСІ 

 

Қожа Ахмет Йассауидің «Диуани хикметіндегі» қанағат-ынсап адамды 

имандылыққа, ізгілікке жетелейтін қҧдіретті кҥш, айқын бағдарлама деуге 

болады. Ахмет Йассауи әрбір адамның қадір-қасиетін, ӛмірде алатын орнын 

оның ішкі жан-дҥниесінің тазалығымен ӛлшейді. Адамның ӛз бойындағы ізгі 

адамгершілік қасиеттерді ҧдайы жетілдіріп отыруы немесе бҥкіл адамгершілік 

қасиетінен жҧрдай болуы сол кісінің имандылығына байланысты болып келеді. 

Ал имандылық дегеніміздің ӛзі - Алланың қҧлына ғана тән адамгершілік 

қасиеттерді тәрбиелеп, оны қҧдай жолына салып отыратын киелі кҥш екені 

мәлім. Мына жалған дҥниеде ақ пен қараны, оң мен солды танытатын, әрбір 

пенденің қҧдай алдындағы парыздарын ҧмыттырмай отыратын, адамды ізгі 

істерге бастайтын аса қҧдіретті бір кҥш бар. Ол - имандылық. 

Адам бойындағы имандылықтың ең басты кӛрінісі мейірімді, кешірімді, 

ӛзгелерге жанашырлықпен қарау болып табылады: 

Қайда жҥрсең кӛңіл жҧмсақ, сыпайы болғыл, 

Кӛре қалсаң мҥсәпірді сырлас болғыл,                             

Махшар кҥні тәңірге жақын болғыл, 
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Менменсіген халайықтан қаштым міне [1]. 

Ахмет Йассауидің «Даналық кітабында» қанағат сезімін ҥлкен 

философиялық категория ретінде қарастырады. Ақын қанағатсыз жандарды, 

яғни нәпсісін тыя алмаған адамдарды тойымсыз итке не ҧлып қайтқан итке 

теңейді. Қанағат жайындағы мҧндай теңеу мен тҥсінік кейбір қазақ 

ақындарының жырларынан ӛзінің дәстҥр жалғастығын тапты. Ахмет Йассауи 

нәпсіқҧмарлықты, кӛрсеқызарлықты, қҧлқын-қҧмарлықты адам табиғатына жат 

қасиеттер ретінде сипаттап керсетеді. 

Нәпсіден безіп шын ғашықтар Алла деді,  

Таңнан тҧрып шартарапқа кӛз жіберді.  

...Зәлім нәпсім еш қоймастан отқа салды.  

Ӛнебойым ӛз-ӛзінен кҥйіп жанды [1]. 

«Диуани хикметте» адамға қажетті қанағат сезіміне мән беріліп, нәпсіні тыя 

білу мҧсылмандықтың басты шарттарының бірі екендігін ақын оқырманға 

қайта-қайта ескертіп отырады: 

Айдауында жҥрсең нәпсі, шақпа зар:  

Аңырағанмен, болмас онда хақ та жар.  

Тҥн ҧйқысын тӛрт бӛліп, кім сақтанар,  

Алла ісін сол адал, таза атқарар.  

Игілік кӛп ит нәпсіні жиғаннан [1]. 

Қазақ даласын билеген әкімдер мен болыстарда қҧлқынқҧмарлық ӛрбіп, 

жемқорлық етек жайған тҧста, Шал ақын ел билеушілерді имандылыққа, 

ізгілікке, нысапты болуға ҥндеді. Бҧл ҥшін ол Ахмет Йассауи хикметтерінде 

айтылатын ой-пікірлерді ортаға салды. 

Адам бойындағы имандылықтың бір кӛрінісі болып табылатын қанағат, 

ынсап жайындағы этикалық-дидактикалық тҧжырымдар бертін келе қазақ 

ақын-жыраулары поэзиясынан ӛзінің кӛркемдік жалғасын тапты. Дулат ақын 

қанағат жайында айтылған Ахмет Йассауидің ой-пікірлерін қазақ халқының 

жаңа тарихи жағдайына бейімдеп жырлады. 

Ал Абай адам болып қалыптасуға қажетті бес асыл қасиеттің бірі - қанағат 

деп біледі: 

Талап, еңбек, терең ой,  

Қанағат, рақым, ойлап қой – 

Бес асыл іс кӛнсеңіз [2]. 

Сопылық философиясының басты кӛріністерінің бірі адамдарды қолда барға 

қанағат етуге ҥндеу, халықты тақуалық (аскеттік) ӛмір салтына насихаттау 

болып табылады. Мҧны Ахмет Йассауидің жоғарыда келтірілген хикмет-

ӛлеңдері толық аңғартып тҧр.  

«Ақыл кітабы» адамның ішкі жан дҥниесінің тҥрлі теріс ой-пиғылдардан, 

жаман ниеттерден таза болуын талап етіп, Алла алдында пәк, кіршіксіз болуға 

шақырады: 

Сыртың жӛндеп, ішің тҥзеп ғалым болсаң,  

Махшар кҥні қолыңда ҧстар таңда барсаң [1]. 
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Ҥмбетей жырау ӛзінің Ақтамберді мен Қабанбайға қарата айтқан бір 

толғауыңда осы идеяны нақтылай тҥседі: 

Сырт тазасы не керек,  

Тазарт әуел ішіңді [2]. 

Ақиқат жолында сопылық танымның қолданар әдісі – ишараттар тілі, 

образдық бейнелеу әдісі. Алғашқыда пайғамбар берген, кейіннен Арыстан баб 

Иассауиге табыстаған қҧрманың сыртқы дәмді жемісі бҧл – символ. Қҧрманың 

сыртқы қабығы, дәмді жемісі – адам бойындағы қҧмарлық қуаттарын 

қоздырады. Осылайша адамның пенделік қҧмарлықтарын қозғап барып, сол 

қҧмарлық бойынан «иман-шариғат» пернелерін басып, Ақиқатқа меңзер 

тариқат кҥйін шертеді. Пенденің бҧ дҥниеге ауған назарындағы тҥрлі-тҥсті 

бояуларды қҧбылта пайдаланып, тереңіндегі тылсымды нҧсқайды. Осы сыртқы 

дәмді қабығынан ӛте алған адам ғана оның ішкі дәніне яки ішкі мәніне жете 

алады. Бҧлайша сҥңгуір болып, дария тереңінен гауһар алу әркімнің қолынан 

келе бермейді. Бҧл сырды, символдар тілінің қҧпиясын дидар кӛрмей тҧрып 

ашуға болмайды. Ӛйткені символдар тілінің қҧпиясын ашып қана Ақиқатқа 

жету мҥмкін емес, ол ҥшін адам ерекше кҥйге енуі қажет. Бҧл ерекше кҥй – 

«фән» жағдайында ғана болуы мҥмкін. Ақиқатқа кӛкейкӛздің ашылып, жету 

шағы ерекше кҥй, мастықпен бейнеленеді. Сопы-шарап ішуші, мастанушы. 

Шарап қҧюшы – Пірмҧған. Осы символдар тілінде «пірмҧған»  деп аталған 

ҧстаздың немесе пірдің қажеттігі шәкірттің естен танған «фән» жағдайында 

арта тҥседі. Бҧл кҥй ақыл қҧрсауынан, тән тҧтқынынан, нәпсі арбауынан 

қҧтылу ҥшін қажет. Пірмҧған қызметін кейде мәңгілік елші, қайырымды баба – 

Қызыр баба атқарады. Иасауидің ақындық мектебінің ең кӛрнекті ӛкілі - 

Сҥлеймен Бақырғани (Хакім ата). Едәуір бӛлігі Бақырғани қаламына тиесілі 

хикметтер болып табылатын «Бакырған кітабы» [4] - «Диуани хикмет» секілді 

бертініректе кҧрастырылып, ХҤПІ ғасырға дейін толықтырылумен келген, 

хикмет жанрында жазылған кӛптеген шығармаларды қамтыған жинақ. Қҧл 

Сҥлеймен хикметтері мазмҧны жағынан да, ӛлең қҧрылысы жӛнінен де Йасауи 

туындыларына ҧқсас болып келеді. Йасауи хикметтерінде психологизм терең 

болса, Бакырғани туындыларында дидактизм басымырақ. Пішіндік тҧрғыдағы 

Бакырғани жаңалығы - тҥркі жазба әдебиетіндегі айтыс ҥлгілерінде бҧрын-

соңды қолданылмаған ӛлшеммен - аааб ҧйқасына қҧрылған 12 буынды тӛрт 

тармақты ҥлгімен «Рух пен нәпсі айтысын» жазып қалдыруы болып табылады.  

Хикмет жанрында қалам тарткан екінші бір автор - Камалиддин Иқани 

(ХҤғ.) хикметтерінде Иасауидің сӛздік қорына тән емес жаңа кірме сӛздердің 

жиі қолданылуы тҥркі сопылық поэзиясының ҧғымдық қоры кеңи бастағанын, 

бҧл ҥдерістің, ӛкінішке орай, тҥркі тілін араб-парсы сӛздерімен шҧбарлай тҥсу 

арқылы жҥзеге асырылғанын аңғартады. Ал «бағу дил» (жҥрек бағы), «михнат 

нәһалы» (бейнет бҧтағы), «кӛңіл ҥйі», «ӛлімнің елшісі», «ажалдың иилі» 

(ажалдың қолы) секілді қайталанбас ауыстырулар Иқанидің кӛркем ойлау, 

болмысты бейнелі тҥрде қабылдау ерекшелігінен туындаған. Шәмсатдин 

Ӛзгенди (XYІ ғ.) шығармаларынан хикмет жанрындағы кӛркемдік-стильдік 

ізденістердің арта тҥскені байқалады. «Иад бахригә чомсам», «ишқ чақмағын 
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чақарлар», «шауқ атыны қамчылар», «тәуба суы, нәдамат сабыны бірлән тіл-

ағызны мың йыл йумақ», «жанда жаның болмаса, жисми жаныңдын ни суд» 

секілді тосын әрі ҧтымды қолданыстар - ақынның ӛзіндік мәнер-машығын да 

қалыптастыра білгенінің кӛрінісі. Автордың белсенді сӛздік қорында кӛне 

тҥркілік тҥбірлер де біршама сақталған. Ӛлең қҧрылысы жӛнінен ақында 

дәстҥршілдік пен жаңашылдық белгілері катар кӛрініс тапқан. Шайх Худайдад 

(ХҤІІ ғ.) шығармашылығындағы алғаш назарға ілігетін ерекшелік - оның 

хикметтерінің тек мазмҧндық тҧрғыдан ғана емес, қҧрылымдық жағынан да 

Йасауи стилін барынша сақтап қалғандығы. Ӛзіне дейінгі кейбір 

хикметшілермен салыстырғанда Худайдад шығармаларының тілі таза, кірме 

сӛздер орынсыз кӛп қолдану кездеспейді. «Маһруй» («ай жҥзді») теңеуін акын 

Жаратушыға қатысты қолданған [4]. 

Отандык йасауитануда хикметтердің қҧрылыс-жҥйесі бірқатар зерттеулерге 

арқау болғанымен, тӛл әдебиеттануымызда тҥркілік ӛлең жҥйесінің даму 

ҥдерісі мен араб-парсы поэзиясымен ӛзара әсерлесу қҧбылыстарының 

толыққанды зерттелмеуінің, сондай-ақ хикметтердің кҧрылыс-жҥйесін 

саралаудың ішінара мәтінтанулық талдауларды қоса атқаруды талап 

ететіндігінің салдарынан бҧл бағыттағы ізденістер Йасауи хикметтерін тарихи 

даму аспектісінде, динамикалық кҥйде емес, статикалық қалыпта қарастырумен 

шектеліп келеді [3].   

Йасауи хикметтерінде ең жиі қолданылған ӛлең тҥрі - 12 буынды, тӛрт 

тармақты ӛлең. Аталмыш тҥрді тҥркі поэзиясына тән буындық ӛлшемімен 

жазылған деушілер де, метрикалық аруз ҥлгісіне телушілер де болды. 

Мәселенің шешімін табу 12 буынды ӛлшемнің ежелгі тҥркі поэзиясындағы 

кӛрініс-қалыптарын зерттеп-зерделеуді қажет етеді. Тҥркі тіліндегі жазба 

туындылардың  

ғылыми айналымдағы ең кӛне нҧсқасы болып саналатын Орхон-Енисей 

жазба ескерткіштеріндегі поэтикалық оралымдар арасында 7-8, 9-10, 11-12-13 

буынды қалыптар кездеседі. Мҧның ӛзі кӛне тҥркілік туындылардың ырғақтық 

кҧрылымына буындық ӛлшемнің кез келген қалыбы жат болмағанын 

аңғартады. «Оғыз-нама» жырында, «Қорқыт ата кітабында» тармақ ішілік 

бунақтық қҧрылым барынша реттелген, тармақ бунақтары 4+4+4 ҥлгісіне 

қҧрылып, 12 буынды ӛлеңдік пішін айқындала тҥскен мысалдар бар. Аталмыш 

ӛлшемнің анағҧрлым жетілдірілген ҥлгілері ҧшырасатын Қашқари 

«Диуанында» таза 12 буынды ӛлшеммен 46 жол ӛлең жазылған, олар 

толығымен дерлік нақыл-ӛсиет пен ҥгіт-насихатқа қҧрылған. Ырғақтық 

қҧрылымының біркелкілігі, буын санының ҧзақтығы біршама кҥрделі ойды 

білдіруге мҥмкіндік беретін салмақты ӛлшем болғандықтан, 12 буынды 

кҧрылым тҥркі поэзиясының қалыптасу кезеңінен бастап, дидактикалық 

мазмҧнды жырларға тән қалып ретінде колданылған тәрізді. Йасауи 

хикметтерінде ӛнімді қолданылуында аталмыш ӛлшемнің осы ерекшеліктері 

басты назарға алынса керек. Қашқари сӛздігіндегі 12 буынды ӛлендердегі әрбір 

тармақтың 4+4+4 ҥлгісіндегі бунактық қалыпты қатаң сақтауы олардың 

поэтикалық канондары біршама тҧрақтанған силлабикалық жҥйеде жасалғанын 
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дәлелдейді. Бірыңғай ҧйқаска негізделуі жағынан да бҧл ӛлеңдер кӛне тҥркілік 

негізге тартады. Сондықтан сыртқы пішіндегі жекелеген ҧқсастыктарға 

сҥйеніп, 12 буынды ӛлшемді арузға таңудың реті жоқ. Жҥсіп Баласағҧнның 

«Қҧтты білік» дастанында қолданылған екі аруздық ӛлшемнің бірі - «мутақариб 

мусаммани салим» («сегіздік толық мутақариб») сырт кӛріністе 12 буынды 

ӛлең сипатында танылады. Олар да буын саны тҧрақты болғанымен, бунақ реті 

сақталмайды, яғни силлабикалық жҥйеге тән тҧрақты бунақ ырғағын 

қамтамасыз ететін бірізділік жоқ, Ал әрбір тармағы біркелкі 4 буынды ҥш 

бунақтан тҧратын, бунаққа бӛліну ҥдерісі сӛз жігінде жҥзеге асырылған, ішкі 

қҧрылымы тҧрақты, ҧйқас суреті айқын 12 буынды Йасауи хикметтерінің ішкі 

қҧрылымынан олардың таза тҥркілік буындық жҥйеде жазылғандығы айқын 

аңғарылады. «Диуани хикметке» дейінгі жазба әдебиет туындыларында 

кездеспейтін, ауыз әдебиетіндегі кошма-ӛлеңдер негізінде дамытылған абаб 

вввб гггб дддб ҥлгісіндегі 12 буынды хикметтерге тән ҧйқас тҥрін, біздің 

пайымдауымызша, тҥркі халықтарының жазба әдебиетінде Қожа Ахмет Йасауи 

бастап орнықтырды деуге негіз бар. 

Йасауи хикметтерінде жиі қолданылатын екінші бір ӛлшем - 7-8 буынды 

ӛлең тҥрі. Йасауи хикметтерінің қолжазба және тасқа басылған нҧсқаларында 

таза 7-8 буынды тармақ ретінде жазылған жолдар кездеспейді. Аталмыш 

ӛлшемдегі хикметтер әдетте 14, кейде 15-16 буынды жолдармен беріледі. Бҧл 

ерекшелік ортағасырлық жазба әдебиет ескерткіштерінің бәріне дерлік тән. 7 

буынды ӛлшемнің тҥркі ӛлеңінің ең негізгі және ең ескі ӛлшемі, ғасырлар бойы 

белсенді қолданылып келген тҥр екені белгілі. Йасауи хикметтеріндегі ішкі 

ҧйқасқа кҧрылған 14 буынды, қос тармақты ӛлеңдердің тҥпнҧсқа қалыбы - абаб 

вввб гггб дддб ҧйқасына негізделген 7 буынды тӛрттік ӛлең екендігі 

қҧрылымдық талдаулардан аңғарылады. Ішкі ҧйқасы әлсіз 14 (7+7) буынды 

жолдармен хатка тҥскен Йасауи хикметтерінің ендігі бір тобын ақынның жаңа 

қолданысы - 14 буынды ӛлеңге барар жолындағы ӛтпелі тҥр ретінде кабылдаған 

жӛн. Осы ӛтпелі тҥр ҥдерісінің аяқталу нәтижесі болып табылатын таза 14 

буынды тармақтардан қҧралған хикмет мысалдары да Йасауи поэзиясында 

едәуір.  

Йасауи ӛзінің 12 буынды хикметтеріндегі ҧйқас ҥлгісін 14 буынды 

хикметтеріне кӛшірген. Ӛлең кҧрылысы жӛнінен дәстҥршіл ақын Йасауи 

тҥркінің тӛл ӛлшемі - 7 буынды ӛлең жолдарын қос-қостан біріктіру аркылы 14 

буынды шумақтар тҥзген және оның ҧйқас суретін аааа ббба ввва тҥрінде 

жасаған. 14 буынды ӛлең ӛлшемі Йасауиге дейінгі әдебиетте тек аралас буынды 

жырлардың шашыраңқы жолдары ретінде ҧшырасып, кейде қостармақтар 

кҥйінде берілгенімен, тҧтас шумақ кҥйінде және ӛзіне тән ерекше ҧйқас ҥлгісі 

бар ӛлшем ретінде Йасауи хикметтерінде алғаш рет ҧшырасып отыр. Бҧл тҥрдің 

араб-парсы поэтикасының әсерімен емес, таза тҥркілік ӛлшемдерді біріктіру 

жолымен жасалғанын кҧрылымдық талдаулар дәлелдейді. Аралас буынды 

хикметтердің біз негізге алған нҧсқада 15 (7+8 немесе 8+7) буынды, 15-16 

буынды, 11-12 буынды ҥлгілері бар. Жекелеген нҧсқаларда болмаса, негізінен 

7-8 буындылардың ауысу ретінде белгілі бір жҥйе жоқ. Бҧл бір жағынан бунақ 
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жігіндегі сӛздердің табиғи қалпында аяқталуын кӛздеуден туындаса, екінші 

жағынан 7-8 буынды тармақтардың табиғи тҧтастану ҥдерісінің бастауы іспетті. 

Таза 16 буынды ӛлшеммен жазылған бір ғана хикмет кездеседі (101-хикмет). 

Әрбір тармақтың 8-ші буынынан кейін негізгі бунақ екпіні аңғарылады, бірақ 

ойдың аяқталуы, интонацияның бәсеңдеуі байқалмайды, керісінше, 16 буынды 

тармақ бойына ҧласып жатқан кҥрделі ой кӛбірек кездеседі. Бҧл да 8 буынды 

ӛлшемдердің кірігу, тҧтастану, сол арқылы 16 буынды ӛлшемнің қалыптасу 

ҥдерісінің кӛрінісі деуге болады.  

Ақынның дәстҥрлі тҥркілік ӛлшемдерді толық білгені, жете игергені, 

бірқатар тҧста дамытып, ӛзіндік ҥлгілер де қалыптастырғаны оның 

шығармаларыньщ ӛн бойынан аңғарылады. Әрбір ӛлшемнің қолданылу аясы 

мен қызмет ерекшелігін жіті таныған Иасауи хикметтер мазмҧнына сәйкес 

келетін буындық қалыптарды іріктей білген. Мҧның барлығы «Диуани хикмет» 

авторының поэтикалық білігі мен талғамының жоғары болғанын айғақтайды. 
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COMPUTERS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

Recent years have shown an explosion of interest in using computers for language 

teaching and learning.  Computer have been used for language teaching since the 

1960s. The period can be roughly divided into three main stages: behaviouristic 

period, communicative period, and integrative period. Each stage corresponds to a 

certain level of technology as well as a certain pedagogical approach. Behaviouristic 

period (from 1950s till 1970s) could be considered a sub-component of the broader 

field of computer-assisted instruction. Informed by the behaviourist learning model, 

the next period featured repetitive language drills, referred to as drill and - practice. 

During the period the computer was viewed as a mechanical tutor which never grew 

tired and allowed students to work at an individual pace. The best known tutorial 

system ran on its own special hardware consisting of a central computer and 

terminals and featured extensive drills, grammatical explanations, and translation 

tests at various intervals [1]. 
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The next communicative emerged in the late 1970s and early 1980s, at the same 

time that behaviouristic approaches to language teaching were being rejected at both 

the theoretical and pedagogical level, and when new personal computers were 

creating greater possibilities for individual work. Communicative period 

corresponded to cognitive theories which stressed that learning was a process of 

discovery, expression, and development. Popular computer software developed in 

this period included text reconstruction programs (which allowed students working 

alone or in groups to rearrange words and texts to discover patterns of language and 

meaning) and simulations (which stimulated discussion and discovery among 

students working in pairs or groups). The focus was not so much on what students did 

with the machine, but rather what they with other while working at the computer.  

Communicative period came under fire in the late 1980s. In the early 1990s, 

critics pointed out that the computer was still being used in an ad hoc and 

disconnected fashion and thus "finds itself making a greater contribution to marginal 

rather than central elements" of the language learning process [2]. This corresponded 

to a broader reassessment of communicative language teaching theory and practice. 

Many teachers moved away from a cognitive view of communicative teaching to a 

more social or socio-cognitive view, which placed greater emphasis on language use 

in authentic social contexts. Task-based, project-based, and content-based approaches 

all sought to integrate learners in authentic environments, and also to integrate the 

various skills of language learning and use. This led to a new perspective on 

technology and language learning, which has been termed integrative period [3], a 

perspective which seeks both to integrate various skills (e.g. listening, speaking, 

reading, and writing) and also integrate technology more fully into the language 

learning process.  

The assumption of cognitive/constructivist theory is that teachers do not pour 

information from their ―store‖ into the heads of waiting and willing students, but that 

students actively interpret and organise the information they are given, fitting it into 

prior knowledge or revising prior knowledge in the light of what they have learned. 

They ―construct‖ new knowledge based upon their prior learning and experience. 

Having and manipulating language data in multiple media provide learners with the 

raw material they can use to recreate the language for themselves, using their own 

organizing schemes [4]. 

As a result of the increasing complexity and sophistication of the media now 

available and which learners can use independently to achieve their own individual 

learning aims, the teacher‘s role has changed radically She/he has become a 

facilitator of learning rather than the font of wisdom, and will find, select, and offer 

information in a variety of ways on the basis of what her/his students must learn in 

order to meet diverse needs. The teacher‘s mastery of the new skills and literacies in 

a new pedagogical framework is the key to successful deployment of the new media 

in language learning and teaching. The reasons given for this supposition are the 

learning efforts and learning possibilities linked to the new media.  

But experts emphasize that new teaching and learning media alone do not 

automatically lead to a new culture of learning but simply offer the opportunity for 
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change. Teachers‘ attitudes to the new media and appropriate concepts for their use 

will decide whether the desired outcomes can be achieved and whether a major shift 

in the culture of learning is possible. The multiplication of learning spaces beyond the 

institutional context (school, university, teaching institution) will change the 

character and contents of school-based learning and allow teachers to take into 

consideration the complexity and individuality of learning. Experts were of the 

opinion that there will be a considerable growth in the importance of learning 

processes outside school. Nevertheless, they emphasised that the chief place for 

learning will remain the school/teaching institution. In addition, it should be stated 

that the new media are not seen as a panacea for teaching/learning problems, nor are 

they a replacement for present models of language learning.  

The new media facilitate a changed culture of learning in institutional contexts, 

they also demand such changes. They provide new opportunities and challenges by: 

 offering a wider range of teaching contents (especially teaching methods); 

 enabling more self-directed learning, offering a range of choices and freer 

forms of learning; 

 offering teachers and learners the chance to plan and organize courses together 

(empowering learners to influence the choice of teaching contents); 

 freeing learning and teaching from the limitations and constraints of the 

traditional classroom by opening up and using spaces outside the school/teaching 

institution; 

 facilitating communication between learners and between learners and the 

teacher via the Internet. 

What are technological resources currently deployed in language learning? 

These are audio devices: The most popular and most widely used devices 

appropriated by modern language teachers remain the CD player and the 

audiocassette recorder. More recently, the Web has served as an additional source of 

authentic listening materials thanks to the possibility of fast downloads using MP3 

software. 

Video: The use of moving images linked to sound provides learners with exposure 

to all important elements of spoken communication: gestures, pronunciation, 

intonation, all embedded in natural, cultural contexts. And devices like DVD players, 

videocassettes, web sources, the laserdisc and video cameras readily supply these. 

Different forms of visual support can now be offered (e.g. optional sub-titles in the 

mother tongue or target language to assist understanding and facilitate access to the 

language). 

Television and radio broadcasts: Both satellite and terrestrial radio and television 

programmes offer cheap access to contemporary, authentic, and potentially culturally 

rich programmes for the language learner. The immediacy of current affairs 

programmes ensures that learners‘ exposure to the language is up-to-date and 

embedded in the real world of native speakers. A number of broadcasting companies 

still produce broadcasts, which are at their most effective when combined with face-

to-face courses in educational institutions. Broadcasts are particularly useful for 
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reaching sectors of the population who might not normally think of taking up 

language learning, but who might be interested in courses. 

Telephone:  The relatively poor quality of transmissions has so far prevented this 

medium from being widely used for language teaching. Audio exchanges via the 

Internet now also provide possibilities for real time synchronous oral communication. 

The principal uses of the telephone to date have been limited to supplementary 

tutoring for those engaged in distance education. However, with the advent of digital 

quality and lower connection costs, there is now considerable potential for its 

extended use -including the possibility of conference calls. 

Computers: With the introduction of the multimedia computer, the learner and 

teacher have at their disposal an instrument, which can combine all the advantages of 

the above-mentioned media in a compact and easily accessible form. The computer 

may be used as a local machine (stand-alone) or within a network . The important 

role that computers play in enabling teachers and students of languages engaging in 

world-wide exchanges and communication. The growing importance and 

globalization of computers in foreign language learning was reflected in the 

establishment in 1986. The use of computers is widespread in contemporary society 

and it impinges upon almost all forms of human interaction. its presence and usage 

have brought about changes of patterns in communicative behaviour, above all in the 

spheres of business and administration, and governments throughout the world have 

become increasingly aware of the need to provide education [5].  
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КӚРКЕМ МӘТІНДЕГІ ТІЛДІК ТҦЛҒА МЕН ТАНЫМ БІРЛІГІ 

 

Тіл дегеніміздің ӛзі кҥрделі танымдық ҥдерістің маңызды бӛлшегі болып 

табылатындықтан, зерттеушілер әр тҥрлі тілдік бірліктерді когнитивтік 

семантика, концептілік талдау, ҧлттық таным ҧғымдарымен сабақтастыра 



334 

 

зерделеп келеді.[1, 137 б.]. Ӛйткені тілдік амалдар адамдардың эмоциясын ғана 

білдіріп қоймайды, сонымен қатар, айтушының қҧбылыс, дҥние туралы 

кӛзқарасын,ӛзіндік пікірін, бағалауын жеткізіп отырады. 

Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін 

меңзегенінше, кӛңілдің тҥйгенін тҥйгенінше айтуға жарау. [2, 242 б.]. Абстракт 

кеңістігіндегі «қазыналарымыз» яғни, ақыл, қиял, кӛңіл дҥниені, болмысты дҧрыс 

танып, зерделеп, жҥйелеп, бір қалыпқа салып, тілге жеткізетін тізбектер деп 

тҥсіну қажет. Қазіргі кезде танымдық тіл білімінің бірліктері Ахмет заманында 

«концепт», «фрейм» деп ғылыми терминмен аталынбаса да, тілдің танымдық мәні 

сол кезде де зерттеліп жҥргенін байқауға болады. 

Кейінгі жылдары танымдық тіл білімі саласында «тілдік тҧлға» мәселесі 

кеңінен сӛз бола бастады. Қазіргі лингвистикалық зерттеулер ӛз нысанын 

адаммен байланыстыра бастады. Сондықтан тҧлғаны оның тілінен бӛліп қарауға 

болмайды. 

Тілдік тҧлға дегеніміз- ҧлт тілінің табиғатын терең таныған, ондағы әрбір сӛз 

бен сӛз тіркестерінің тура, ауыспалы және астарлы мағыналарын дәл тҥсінетін, 

тілдік емес мәнбірлерді тілдік мәнбірлермен ҧштастыра алатын адам. Тілдік тҧлға 

мәтінді ӛзі жасауға және тҥсінуге, тҥсіндіруге қабілетті адам. Ол ҥшін әлгі адам 

ҧлттық қҧндылықтарды, этномәдени мәнділіктерді, ҧлт тілін, ҧлт мәдениетін, 

ҧлттың салт дәстҥрін жақсы білуі, жете меңгеруі тиіс. Дҥниетанымы, білім қоры 

мол болуы да міндетті. [3, 213 б.] 

Қазақ тіл білімінде тілдік тҧлға мәселесін зерттеген Ф.Терекованың «Языковая 

личность К.К.Жубанова», Г.Е.Имашеваның «Міржақып Дулатҧлы 

шығармаларындағы «Ғаламның тілдік бейнесі», Ф. Қожахметованың 

«Тҧрмағанбет Ізтілеуов тілдік тҧлғасының дискурстық сипаты», Ш.Ниятованың 

«Махамбеттің тілдік тҧлғасы», Г.Ә. Мҧратованың «Абайдың тілдік тҧлғасы: 

дискурстық талдау мен концептуалды жҥйесі» атты еңбектерін атап ӛтуге болады. 

Тілдік тҧлға қҧрылымын сатылы: философиялық, яғни тіл, интеллект және 

қоршаған орта; психологиялық: семантикалық, танымдық және прагматикалық 

деңгейлерден тҧратын қҧрылымдық жҥйе ретінде сипаттауға болады. Осылардың 

ішінде танымдық деңгейде белгілі бір этномәдени ҧжымның, яғни ҧлттың 

дҥниетанымдық білімі мен ҧғымы кӛрінісі қҧрайды. Бҧл кӛрсетілген жҥйенің 

жалпылық сипатта болатындығын айтып кеткен жӛн, ӛйткені осы деңгейлердің 

дамуы  мен тілдік тҧлғада кӛрініс табуы әр адамда әр тҥрлі дәрежеде дамып, 

тҥрліше сипатта болады. Ал тілдік тҧлғаның мазмҧнына келсек, оны қҧндылықтар 

жҥйесінен тҧратын дҥниетанымдық, мәдени және жеке тҧлғалық компоненттер 

қҧрайды. Сӛйтіп тілдік тҧлға ҧлттық тҧлға ретінде қарастырылады. [4 , 11б.] 

С.Мҧратбековтың «Жабайы алма» повесінде Қарақаншық жайында 

балалардың арасында рас ӛтірігі аралас толып жатқан аңыз:әңгімелер де бар, 

кейде бірімізден біріміз білгішсініп асып тҥсу ҥшін сол әңгімелерді жарыса 

айтатынбыз: Қарақаншықтың анасы қыран бҥркіт пен қҧмай тазыдан туған 

желқҧйын тҧйғын екен, кезінде бҧл тӛңіректе жортқан тӛрт аяқты аңнан аң 

қоймапты,қолтығында қанаты болған кӛрінеді....(С.М.) Автор мҧндағы қыран 

бүркіт, құмай тазы, желқұйын тұйғын тәрізді тіркестерді қолданып, оларды 
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балалар арқылы жеткізіп отыр. Қазақы дәстҥрге тән мҧндай сӛздердің бала 

санасында берігіп орын алуы оңай дҥние емес. Бҧл да ҥлкен тәрбие.  

Кӛркем шығармада кейіпкер табиғатын, болмысын ашуда диалогтың маңызы 

зор. Бҧл жазушының когнитивтік танымы мен талғамына, шеберлігіне 

байланысты.  
- Әй, әнең қараңдар, Қарақаншықты! 
- Ой, байғҧс -ай, тірі екен-ау! 
- Кӛкінай, Кӛкінай! Кә, кә!  
Диалог кҥнделікті қолданыстағы қарапайым сӛздерден қҧралған.Мҧнда бала 

психологиясындағы аяушылық, жанашырлық сезімін кӛруімізге болады.  
Мен мойныма су кеткендей сүмірейіп, кейін қайттым,- деген кішкентай 

Қанаттың сӛзіненкейіпкер психологиясы мен танымын тҧрақты тіркестер арқылы 
шебер суреттеуін айқын аңғарамыз. 

Фразеологизмдер арқылы кейіпкер тілінің сӛз байлығын, әсіресе, балалар 
тілінің тілдік қолданыс ерекшелігін дәл беруде С.Мҧратбековтың стильдік 
ҧстанымы, баланың ӛскен ортасына тән сӛз саптау мәнерін ерекше талғаммен 
беруі қаламгердің шеберлігін танытады. 

Дҥниенің тілдік суретінде қоршаған дҥниені бейнелеуінің басты 
ҧстанымдарының бірі антропоцентристік ҧстаным екенін айта кеткен жӛн, яғни 
«тілдік дҥние  суреті объективті дҥниенің қҧрамдас бӛлігі ретінде адамның да ӛзін 
қосатын тілде кӛрініс табуы».Осы ҧстаным тҧрғысынан тілді антропоцентристік 
бағытта зерттеу деп- тілді сол тілдің иесі болып табылатын адаммен, оның ақыл 
ойымен, парасатымен, дҥниетанымымен, философиялық кӛзқарасымен, ҧлттық 
мәдениетімен байланыстыра зерттеуді ҧғуға болады. Себебі, тіл дҥниені бейнелеп 
қана қоймайды, сонымен бірге, ол адамның танымы мен білімінде ӛзінің 
қолтаңбасын, ізін қалдырады. Яғни, дҥниенің тілдік бейнесін жасайды. [3, 149 
б.]Дҥниені тілдік бейнесі  әр тҥрлі бірліктер арқылы жҥзеге асады. 

Соның ішінде ең негізгісі – концепт. Концепт - дҥниені, әлемді, ақиқат 
болмысты (шындықты)адам миында (санасында) бейнелейтін когнитивтік бірлік. 
Ол кез келген ҧжымның дҥниені танып білуінен қалыптасады. (кӛк кітап.) Тіл 
біліміндегі «концептің» «ҧғымнан» басты айырмашылығы соңғысында 
энциклопедиялық ақпарат беріледі, яғни «концепт» «ҧғымнан» кең мағынаға ие. 
«Ҧғым» ғылыми білімнің нәтижесін білдірсе, «концепт» сӛздіктегі мағынамен 
қатар, «алғашқы формасы (этимологиясы), басты тарихи белгілерін ғана 
қалдырып, ӛте ықшам формасын, қазіргі заман ассоциациясын, бағалау модусын» 
жинақтаған кӛпқабатты қҧрылым. Демек, концепт ҧғымдық ақпараттан басқа 
психологиялық, этимологиялық, прагматикалық, мәдени ақпараттарды да 
білдіреді. А.Ислам концептіге мынадай анықтама береді: «Концепт дегеніміз- 
этномәдени санада сақталған, белгілі бір ҧлттың ҧрпақтан ҧрпаққа берілетін 
ықшам әрі терең мағыналы шындық болмыс, ҧлттық мәдени қҧнылықтар 
жӛніндегі сан ғасырлық тҥсінігін білдіретін қҧрылым. 

Концептің басты белгілерінің бірі – оның мәдени реңкте болуы. Сондықтан ол 
ҧлттық ерекше дҥниетанымды тҥсінуде басты компонент болып саналады. 
Сонымен, концепт дегеніміз- этномәдени санада сақталған, белгілі бір ҧлттың 
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ҧрпақтан ҧрпаққа берілетін ықшам, әрі терң мағыналы шындық болмыс, ҧлттық 
мәдени қҧндылықтары жӛніндегі сан ғасырлық тҥсінігін білдіретін қҧрылым.  

Мысалы «Туыс» концептісі. Туыс деп қаны, тегі, туыстығы жағынан бір 
бірімен байланысып жатқан адамдар тобын айтады. Бҧған қазақ халқындағы 
барлық туыстық атаулардың барлығы кіреді. Немесе тірек атауды бір сӛзбен 
«Мен» немесе «Ӛзім» деп те атауға болады. «Туыс» концептісінің қҧрамына 
кіретін Ата, Ана, Бала деген ҧғымдардың ӛздері де ӛз алдына жеке жеке концепт 
бола алады. Бҧдан шығатын қорытынды: концепті ҥлкен және кіші концепт болып 
бӛлінеді екен. Екі концептіге де ортақ нәрсе олар ҧлттық, мәдени концептуалды 
ҧғымдарды білдіреді. Ал айырмашылықтары ҥлкен концептідегі тілдік 
бірліктердің саны, синонимдік, омонимдік қатарлары, фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық тҧрпаттары кӛп болса, кіші концептінің ауқымы оған қарағанда 
әлдеқайда шағындау, ықшамдырақ болады.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысы кӛшпелі ӛмірдің қаймағы іріп, Орыс 
отаршылдығының Тарбағатай тӛсіне де қанды шеңгелін салып, Қытаймен таласа 
тармаса тас бауырына баса бастаған кезде дҥниеге келген, Тарбағатай тауының 
етегінде, қарт Ертіс жағасындағы Толағай тӛбенің баурайында талант дарыған 
ӛзіміздің жерлес ақынымыз Әрімжан Жанҧзақҧлы «Ата тегім» ӛлеңінде халқына 
ӛзін таныстыру барысында ҥлкен ата- бабасынан бастап таратып, айтып береді. 
(Жанҧзақҧлы Ә.) 

Ҧранымыз  - бес Саты, алты Жҧмық, 
Сӛйлеткен бҧлбҧл қҧстай алыс жуық. 
Отырған жан тыңдаңдар қҧлақ салып, 
Бір азырақ сӛйлейін ата қуып, - деп : ҥлкен атасының Жҧмық, бергі 

атасыСаты, Ер Дәулетбай, одан кейін Кӛтеш батыр, бесінші атасының Айбас, 
алтыншы атасы - тӛрт тҥлігі сай болған Шыңан бай, әкесінің бҧлбҧл  болған 
Жанҧзақ деп егжей - тегжейлі дҥйім жҧртқа зор мақтанышпен жеткізеді. Яғни 
мҧның барлығы «туыс» концептісін қҧрайтын ҧғымдар.  

Концептіде ҧлттық ерекшелік, ҧлттық мәдениет кӛрініс табуға тиіс. Мҧндай 
ерекшеліктерді қайдан кӛруге болады? 

Біріншіден, оны концептінің атауынан таба аламыз. Ӛйткені, әр ҧлттың тек 
ӛзіне ғана тән, басқа ҧлттарда кездеспейтін концептілері болады. Мәселен, қазақ 
тілінде: Қара шаңырақ, Отау, Жайлау, Дала т.б. ; орыс тілінде: Руский лес, 
Метель, Рождество т.б. 

Ал, Әрімжан Жанҧзақҧлы  ӛлеңдерінің негізгі ӛзегі - ел мҧңы, жер мҧңы, туған 
жерге деген сағыныш, ӛскен елдің тоз тоз болған тағдыры. Ақынның «Болғанда 
пенде мейман, дҥние керуен, Келеміз ырғағында бір кеменің» - деп 
жырлағанындай , «дҥние» концептісін ҧтымды қолданған. «Қазақ зары» атты 
ӛлеңінде: 

Ӛмірге талай жан келді, 
Бірі ерте, бірі жай. 

Ауыспалы дүние, 

Біреу кедей, бірі бай,  - деп бҧл дҥниенің  адамзатқа қатысты айтып тҧр. Яғни 

біреу болмаса біреу ерте ме, кеш пе бҧл дҥниеде қонақ болатынын, ӛзінің орнын 

біреу басатынын, дҥние атты кеңістіктің адамзат тҧрағы, мекені деп кӛрсетеді. 
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Адамына қарай заманы да белгілі болып отыратыны, сонымен қатар дҥниенің 

алма кезек ауысып отыратынын ауыспалы дҥние деген тіркеспен береді. Немесе: 

Дүние деген серуен, 

Адам бір кӛшкен керуен. 

Ӛмірдің кӛріп талайын, 

Асасың асқар белінен, -деп жырлайды. 

Сонымен, таным туралы айтқанда ең алдымен ойлау мен тілдің байланысына, 

олардың арақатынастарына соқпай ӛте алмаймыз. Ӛйткені танымның басты 

қҧралы ойлау мен тіл. Ойлау,сана дҥниені танытады, тіл оны таңбалайды. Сол 

таңбалардың арқасында алдыңғы ҧрпақтың сан ғасыр бойы жиып, жадында 

сақтаған, тәжірибелері мен білімдері кейінгі ҧрпаққа жеткізіледі. Кейінгі ҧрпақ 

әлгі дҥниені тіл арқылы таниды. 
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ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ ЭТНИКАЛЫҚ СТЕРЕОТИПТЕР 

 

Стереотип дегеніміз – әр тҥрлі әлеуметтік және этникалық топтарға тән 

мифологиялық-фольклорлық ойлаудың бір тҥрі. Этностың, яғни, ҧлттың ӛзіндік 

ерекшелігі, ғаламдағы орны, дҥниетанымы. 

Этникалық стереотип-қандай да бір этностың және оның ӛкілдері арасында 

ӛздері жайында немесе ӛзге ҧлттар жайында қалыптасқан тҧрақты ҥйреншікті 

бейнесі. Этникалық стереотиптер мынадай  ҧлттық қағидалар негізінде пайда 

болады: ӛз ҧлтының тарихи және заманауи тҧрмыс-тіршілігіне қатысты 
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пайымдаулары, ой-пікірлері, кӛзқарастары, сондай-ақ, аталмыш этнос 

мҥшелерінің басқа да халықтармен ӛзара қарым-қатынасы. 

Этникалық стереотиптер – әртҥрлі ҧлттар мен этностық 

қауымдастықтардың ӛкілдеріне тән моральдық, ақыл-ой, дене кҥші қасиеттері 

туралы біршама орнықты тҥсініктер. Этникалық стереотиптердің мазмҧнында, 

әдетте, кӛрсетілген қасиеттер туралы бағымдаушылық пікірлер жинақталған. 

Бҧған қоса, этникалық стереотиптердің мазмҧнында сол ҧлт ӛкілдеріне қатысты 

іс-қимыл жӛнінде нҧсқамалар да болуы мҥмкін.  

Этникалық стереотиптер автостереотиптер және гетеростереотиптер деп 

сараланады. 

Гетеростереотиптер, яғни басқа халықтар туралы бағамдаушылық 

пайымдаулар жиынтықтары бҧл халықтардың қарым-қатынастарының тарихи 

тәжірибесіне байланысты жағымды да, жағымсыз да болуы мҥмкін. Мысалы, 

мынадай мақал-мәтелдер  гетеростереотиптерге мысал бола алады: «Қазақ 

қартайса, тҥйе бағады, қарақалпақ қартайса, томар қазады»[6;222], «Татар бар 

жерде қатер бар»[6;304],  «Орыспен дос болсаң, балтаң сайлаулы 

болсын»[6;225], «Қазақ пен қырғыз-киіз туырлық», «Дҥңген жҥзге жетсе де,-

кҥзге жетпейді»[6;316], «Қырғыздың қырық жылдық сорпасы аузыңды 

кҥйдіреді»[6;250], «Қалмақ жҥрген жерде салмақ бар»[6;225], «Тҥрікпен тӛрін 

бермес»[6;319], «Қазақ мал танымаса, сарт май танымас»[6;222], «Ӛзбек ӛз 

ағам»[6;225],   «Бҧл мақалдар қазақ халқының кӛршілес халықтар жайлы 

қарапайым тҥсініктерін жинақтаған, әрі кейінгі ҧрпаққа олармен қарым-

қатынас жасаудың «дайын халықтық моделі» ретінде ҧсынылған. Әрине бҧл 

стереотиптер барлық халықтарға тән стереотиптер тәрізді этноцентристік 

сипатқа ие. Кейбірінің («Ӛзбек ӛз ағам», «Қазақ мал танымаса, сарт май 

танымас») негізі болғанмен, басым бӛлігінің белгілі бір негізсіз, ҥстірт 

айтылғандығы, барлық жағдайларда ақиқат бола бермейтіндігі («Қырғыздың 

қырық жылдық сорпасы ауыз кҥйдіреді», «Татар бар жерде қатер бар», 

«Орыспен дос болсаң, балтаң сайлаулы болсын») аңғарылады» [3]. 

Автостереотиптер – бҧл халықтың ӛзіне берген бағасы, пайымдаулары, ӛз 

бейнесін сомдауы . Автостереотиптердің мақсаты- патриоттық сезімдерді ояту, 

ҧлтжандылыққа тәрбиелеу. Осы мақсатта тарихтың қойнауына еніп, халықтың 

шынайы және ойдан шығарылған қаһармандарын ҥлгі етіп кӛрсетеді, жас 

ҧрпақты батыр бабаларына еліктеуге шақырады. Мәселен, «Ҧлым батыр 

болсын десең, найманнан қыз ал», «Найман-елдің еркесі, керей-елдің серкесі», 

«Уақтан ҧл туса, ағашқа кҥн туады» т.б. Автостереотиптер - осы этностық 

қауымдастыққа оның ӛзінің ӛкілдері тән делінетін пікірлер, пайымдаулар, 

бағамдаулар. Әдетте, автостереотиптерде жақсы деген бағамдаулар кешені 

болады. 

Осындай этникалық стереотиптерге мысал бола алатын мақал-мәтелдер, сӛз 

тіркестері, тҧрақты тіркестер, қара сӛз, ӛлең тҥріндегі пайымдаулар халық ауыз 

әдебиетінде кӛптеп кездеседі. Жазу-сызу болмаған кезде халық арасында 

ауызша таралып, дҥйім жҧртты тамсандырған аңыз-әңгімелер, батырлар жыры, 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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тарихи жырлар, ертегілер мен шешендік сӛздер, тҧрмыс-салт жырлары, айтыс 

ӛнері – бҧлардың барлығы халық туындылары. 

Этникалық стереотиптертің мазмҧнындағы біршама тҧрақты негізді - осы 

халық ӛкілдерінің сырт келбеті туралы, оның тарихи ӛткені туралы, ӛмір 

салтының ерекшеліктері мен еңбек машықтары туралы тҥсініктер кешенін және 

осы халықтың коммуникативтік және моральдық қасиеттері туралы бірқатар 

ӛзгермелі пайымдауларды саралай білу керек. Бҧл сапалық қасиеттерді 

бағамдаулардың ӛзгергіштігі ҧлтаралық және мемлекетаралық қарым-

қатынастардағы жағдайлардың ӛзгермелілігімен тығыз байланысты, Этникалық 

стереотиптердің шындық болмысқа сәйкес болуы неғайбыл. Одан да гӛрі 

этникалық стереотиптер халықтардың қарым-қатынасының бҧрынғы және 

қазіргі, жағымды не жағымсыз тәжірибесін, әсіресе бҧл халықтар неғҧрлым 

белсенді қарым-қатынас жасаған салалардың (сауда, ауыл шаруашылығы және 

т.б.) тәжірибесін бейнелейтінін есте ҧстаған жӛн [4].
 

Этнос, этникалық қауымдастық - [грек, ethnos - тайпа, халық] - бір халықты 
екіншісінен ажыратуға мҥмкіндік беретін ортақ белгілері бар қауымдастық. 
"Этнос" ҧғымы әлі кҥнге бірыңғай тҥсіндірілмейді. Кең мағынада, "этнос" 
ҧғымын кӛпшілік зерттеушілер барлық дәрежедегі этникалық жҥйелер 
жиынтығы ретінде тҥсіндіру қалыптасқан (тайпа, халық, ҧлт және т.б.). Алайда, 
кейбіреулер (Л.Н. Гумилевтан кейін) оны негізгі жҥйе ретінде қарастырады 
(субэтностар, суперэтностармен қатар және т.б.). 

Тар мағынада алғашқылардың бірі болып "этнос" ҧғымына анықтама берген 
М. Вебер: "Этнос - мҥшелері сыртқы бейнелерінің, әдет-ғҧрыптарының 
ҧқсастықтарына қарай немесе ортақ отаршылық не кӛші-қонды басынан 
ӛткерген тағдырлас тарихына қарай ӛздерінің шығу тектерінің бір екендігіне 
сенетін топ". Бҧдан кейін де кӛптеген зерттеушілер этносқа аумақ, тіл, дін 
ортақтығының негізінде ӛзінше анықтама беруге тырысты. Алайда, Л.Н. 
Гумилевтің пікірінше, аталған белгілердің бірде-бірі жалпыға бірдей, кез келген 
этносқа қолданыла бермейді, мҧнымен бірқатар зерттеушілер келісті. 

Этнос ең алдымен, мәденитілдік қауымдастық. Этностың пайда болуында 
аумақ және әлеуметтік қарым-қатынас тілінің ортақтығы шешуші фактор болып 
табылады. Саяси кеңістіктің ортақтығы мен халықтың әлеуметтік және 
шаруашылық әдістерінің ортақтығы да маңызды рӛл атқаратыны сӛзсіз. 

Этникалық ҧйысудың басты тетігі салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып тҥрінде мҧраға 
қалатын мәдениет болып табылады. Этникалық қауымдастық мағынасындағы 
этнос ретінде кӛбіне бірыңғай атауы, ортақ мәдениет элементтері бар, 
тағдырлас тарихы бар, ерекше географиялық ортадағы топтық ынтымақтастық 
танытатын адамдар тобын атауға болады. 

Л.Н. Гумилевтің этносқа берген анықтамасын келтірсек, «этнос – табиғи 
негізде ӛзіндік тәртіп стереотиптері негізінде қалыптасқан адамдар ҧжымы 
және жҥйе ретінде ерекше комплиментарлық сезім негізінде ӛзіне ҧқсас 
жҥйелерге қарама-қарсы қоятын қауымдастық» дейді. Демек, адамдар 
ҧжымының ҧстанатын тәртіп стереотиптері тек бірігіп ӛмір сҥру барысында, 
яғни, тіл бірлігі, мәдениет, территория, материалды және рухани ӛмір 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
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тҧтастығы негізінде қалыптаспақ, осының барлығы ҧлт ҧғымының негізін 
қҧрамақ [2;12 б.].  

Этникалық стереотиптер этнопсихологияның бір тармағы ретінде 
карастырылады. 

Этнопсихология - [грек, ethnos - ру, тайпа, халық] - әлеуметтік және саяси 
психологияның қҧрамдас бӛлігі; адамдар психикасының этникалық 
ерекшеліктерін, ҧлттық мінез-қҧлқын, ҧлттық сана-сезім қызметі мен 
заңдылықтарын, этникалық стереотиптерді зерттейтін пәнаралық бағыт. 
Ҧлттық психологиядағы бастысы "ҧлттық рух" деп қараған М.Лаңарус пен 
Х.Штейнталь (1860) "халықтар психологиясы" мектебінен бастау алады [4].  
XX ғ. басында бҧл идеяларды В.Вундт "халықтар психологиясында" 
жалғастырды. Қазіргі этнопсихология тақырыбы тҧрғысынан да, әдістері 
жағынан да біртҧтас емес. Онда бірнеше бағыттарды анықтауға болады: 

а) жалпы және әлеуметтік психологиямен байланысты психофизиология, 
когнитивті процестер, жадында сақталған, кӛңіл-кҥй, сӛздің этникалық 
ерекшеліктерін салыстырмалы зерттеу; 

ә) этнографияның, фольклористиканың, ӛнертанудың бӛлімдерімен 
байланысты символдық әлем мен халық мәдениетінің қҧндылықты 
бағдарларын мәдениеттанулық зерттеу; 

б) топаралық қатынастарды, ҧстанымдарды, стереотиптерді зерттейтін 
әлеуметтік және саяси психологиядан алынған әдістер мен 
тҧжырымдар,тҥсініктемелерді пайдаланып этникалық сана-сезімді зерттеу; 

в) әлеуметтендірудің этникалық ерекшеліктерін зерттеу,ӛйткені ҧлттық 
мәдениет мәні мен этносты қҧрайтын индивидтер ерекшеліктері бір емес, 
мәдениеттанулық және психологиялық зерттеулердің арасында қашан да 
алшақтық болады. 

Саяси психология этнопсихологияны зерттеудің біртҧтас нысаны ретінде 
негізгі деңгей  ҧлттың психологиялық қалпы болып табылады. Негізгі деңгейі - 
ҧлттық сана-сезім қалыптасатын ҧлттық мінез-қҧлық және оның саяси іс-
әрекетте кӛрініс табуы. 

Сонымен этникалық стереотиптер дегеніміз – халықтың ой-санасында 
тҧрақталып, ҥйреншікті қалыпқа тҥскен образдар жиынтығы. 
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НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РОМАНАХ Ч. АЙТМАТОВА 

 

Имя всемирно известного писателя - Чингиза Айтматова – на сегодняшний 

день является камертоном художественной мысли современной классической 

литературы. Произведения Айтматова переведены более чем на пятьдесят 

языков мира, книги его разошлись миллионными тиражами. Интерес этот 

обусловлен актуальностью затрагиваемых им проблем, и тем, что автор в своих 

размышлениях через национальное всегда приходит к общечеловеческому.  

К творчеству Чингиза Айтматова во все времена (на протяжении ХХ века, 

века бурь и смятений) относились по-разному. Им восторгались, не понимали, 

не принимали, спорили, возмущались, но как бы ни складывалась творческая 

судьба писателя, он всегда оставался преданным своим жизненным и 

творческим принципам – создавать жизнь такой, какая она есть, и говорить 

современному человеку – что он ест в данный момент и каким он должен быть. 

Человек Айтматова шел по жизни, претерпевая трудности, и порой в героях 

Айтматова узнается сам писатель, мечтательный и искренний юноша, 

устремленный и верящий в добро человек.  

Чингиз Айтматов долгое время считался мастером повести как средней 

жанровой формы, его можно расценивать и как мастера публицистического 

жанра, но с появлением романов киргизский писатель предстал перед 

читающей публикой уникальным романистом с неповторимой глубиной мысли.  

Однако, критики долгое время не признавали Айтматова-романиста, считая, 

что романный жанр Чингиза Айтматова – это скрепление в один текст 

самостоятельно существующих повестей, представленных в виде вставных 

эпизодов, включение легенд, мифов, плачей. Критики порой находили в тексте 

романов писателя «много швов». Отмечали нестройность композиции, 

разрозненность героев, которые, вообще, могли не соприкасаться в тексте, как, 

скажем, в романе «Плаха» (1986), после появления которого было высказано 

мнение, что писатель изменил себе, отрекся от Айтматова-романтика. Ученые 

предпринимали попытки проанализировать путь Чингиза Айтматова от 

«Джамили» (1958)  к «Плахе», которые разделяло около тридцати лет. Среди 

огромного количества работ о Чингизе Айтматове следует отдать должное 

научным изысканиям таких ученых,  как К. Асаналиев [1], Г. Д. Гачев [2], А. 

Акматалиев [3], Л. Демченко [4],  которые  рассматривают творчество писателя 

в целостности, в контексте единого литературного процесса второй половины 

ХХ века. 
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Ч. Айтматов в своих романах всегда стремился показать человека, ищущего 

свое место в жизни, его пороки, ведущие к гибели всего человечества. Он 

поднимал такие проблемы, как наркомания - «чума XX века», экология 

человеческой души, ее чистота и нравственность - извечное стремление людей 

к идеалу человека, и такую важную проблему в наше время, как природа, 

бережное отношение к ней.  

Ч. Айтматов раскрывает в своих произведениях все эти темы, доносит их 

смысл до своего читателя, не оставляя его равнодушным и бездейственным ко 

всему происходящему, так как время требует от человека современного 

решения, быстрого и правильного. Ведь сейчас человек сам, каждую минуту, 

убивает себя. Он «играет с огнем», сокращая свою жизнь, попросту прожигая 

ее драгоценные минуты, месяцы, годы одной выкуренной сигаретой, 

чрезмерным употреблением алкоголя, одной дозой наркотиков... Да и разве 

потеря нравственности для человека не самоубийство, ведь это будет 

бездушное существо, лишенное всяких чувств, способное разрушить гармонию 

природы, уничтожить ее создания: людей, животных, растения. 

Характерные черты таланта Айтматова - его внимание к духовному миру 

человека, умение раскрыть в нем то, что стоит выше повседневного быта, выше 

традиций. Айтматовский герой задумывается о вечности мира и вечном выборе 

человека. На страницах его произведений, начиная еще с повести «Белый 

пароход» (1970) появляется роковая ситуация, которая делит жизнь человека на 

«до» и «после». Эта ситуация невыдуманная автором, она действительно 

отражает  конкретно-реалистическое время, которому принадлежит человек. 

Так было и в романе «И дольше века длится день» («Белое облако 

Чингисхана»), где Абуталип  оказывается перед выбором: жить и предать свои 

жизненные идеалы или отказаться от жизни, не предать, быть честным по 

отношению к себе и другим. Поиск истины приводит Авдия Каллистратова на 

путь «проповеди», что обрекает его на смерть («Плаха»), Арсен Саманчин 

(«Когда падают горы») решительно делает шаг во спасение мира в своей душе. 

Судьба Арсена Саманчина может напомнить судьбу героя романа Чингиза 

Айтматова «Тавро Кассандры» Роберта Борка. Это еще один выбор, еще один 

трагический финал. И точно также гибель Роберта Борка происходит в 

одночасье с гибелью китов, выбросившихся на берег, и точно также, смерть 

Арсена Саманчина каким-то странным образом связана со смертью барса. Еще 

в «Плахе» киргизский писатель художественно воспроизвел эту вечную 

круговерть жизни и смерти, где в едином потоке смешались люди, сайгаки и 

волки. Так Чингиз Айтматов художественно изобразил конец света, всемирную 

катастрофу, которая начинается не во внешнем мире, а в душе и сердце самого 

человека. Своеобразный конец мироздания ощутил и Бостон, когда пошел на 

убийство своего «врага». Арсен Саманчин, задумывая убить, в последствие не 

может остановить мысленно выпущенную пулю, именно она и достигает его 

самого.  Айтматовский герой – это вовсе не искатель приключений, он не 

романтик по жизни, это, скорее всего, человек, верящий в справедливость, в 
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торжество разумного начала в природе и жизни. Потому-то так близко к сердцу 

принимает он всѐ, что творится в этом мире – продажность, алчность, убийство, 

то, с чем не мирятся его сердца и душа. 

Айтматовская мысль всегда свежа. Писатель делится со своим читателем 

всем тем, что пережил сам, что видел и чувствовал в жизни, переносил на 

бумагу боль и страдание людей своего поколения. А ведь этому поколению 

пришлось поведать многое. Жизнь Едигея, героя романа «И дольше века длится 

день», соткана из множества исторических событий, которые затрагивали 

каждого и всех вместе: коллективизация, тридцать седьмой год, Великая 

отечественная война, период «оттепели», период застоя и перестройки, 

крушение Союза, образование новых государств. Эти события пережил, 

конечно же и сам Айтматов. Потому-то так явен его голос среди 

соплеменников, соратников.  

Чингиз Айтматов вышел из простой национальной среды, его отец – 

Торекул Айтматов – был секретарем киргизского обкома партии, человек 

глубоко верящий в силу идеи, и который не пережил роковой тридцать седьмой 

год. Айтматов с болью говорил о своем отце как о человеке, отдавшим себя на 

заклание. Эта рана Айтматова не оставляет писателя всю его жизнь, отсюда и 

чувствуется боль за целое поколение, потерявшее опору в жизни. Возможно, 

поэтому одним из ведущих мотивов его творчества становится мотив 

жертвоприношения, мотив плахи, который проявился в его произведениях в 80-

90-годах – в романный период писателя. Но писателя не покидает стойкая вера 

в Человека, в его возможности. Особо ценен для Ч. Айтматова человек, 

вступающих в жизнь, познающий мир со всеми его сложностями и 

противоречиями. Юный герой Айтматова с восторгом встречает утро жизни, 

отсюда внутренний восторг и душевное преображение.   

Однако наряду с внутренним восторгом, жаждой жизни в произведениях 

Чингиза Айтматова сосуществует необъяснимая трагедия личности. Возможно, 

это порождение как раз эпохальное. Предчувствие крушения целого мира, 

созданного в сознании человека XX века, повлияло на многие умы и чаяния 

носителей идеи ренессансного человека. Чингиз Айтматов не раз говорил о том, 

что экстремальная ситуация для его героев – это возможность определить 

насколько человек является человеком. С этой целью автор помещает своих 

героев в разное время и пространство, отсюда широта охвата описательного 

материала, отсюда появления вселенского человека, который от маленького 

селения поднимается до космических высот, перемещается с одного континента 

на другой. В художественном мире писателя  переплелись и мир реальный, и 

мир фантастический, и мир мифологический.  

В произведениях Айтматова особую роль играют, по наблюдению 

литературоведа Т.Давыдовой, «сгустки таланта и памяти народа - мифы, 

предания, сказки, песни»[5, с.65], запечатлевшие историю, философию, этику 

киргизов, их представления о прекрасном [6] Мифологизм – неотъемлемая 

черта поэтики Айтматова. Вкрапление вставных эпизодов в канву 
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повествования только усиливало главную идею произведения. Так появилась 

новая интерпретация современного человека, теряющего свои корни, 

обрубающего связи поколений, что неминуемо ведет к гибели всего 

человечества. Это легенда о манкурте, потерявшем свою память. Писатель, 

пересказывая легенду о манкурте, с болью говорит о гибели его матери 

Найман-Ане: «То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала 

медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее 

белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: 

«Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!». 

Крик птицы Доенбай звучит как напоминание человеку о его корнях, о его 

родстве. Убив свою мать, манкурт потерял представление о своих корнях, свою 

историю, свою национальную культуру – все то, что определяет ценность 

человеческой личности, ее нравственное наследие. Благодаря мифу усиливается 

нравственная сторона произведений Ч. Айтматова.  

Деградация человека, по трактовке Чингиз Айтматова, заключена в разрыве 

связей поколений, в попрании традиций, обычаев и нравов, уходящих корнями 

в глубины народной философии. Чингиз Айтматов через мифы, легенды 

приходит к глубоко нравственным проблемам человечества, порожденных 

эпохальными событиями XX века. И интерпретация художественных образов и 

сюжетных линий айтматовских творений возможна с высоты века 

наступившего, чтобы разобраться в метаниях и поисках человека современного. 

Отсюда и обращение писателя к теме всемирной катастрофы, конца света, что 

ожидает не страны, народы и континенты, а, прежде всего, самого человека, 

поскольку в айтматовской интерпретации конец света заключен в самом 

человеке, равно как и его познание добра и зла. Главным для Ч. Айтматова 

стало стремление исследовать первопричину беды, угрожающей народной 

жизни и ее первоосновам, с помощью мифа, предания, легенды вступить в спор 

с рационализмом и прагматизмом современной цивилизации.   
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С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ТАНЫМДЫҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Әрбір тіл лингвистикалық және экстралингвистикалық негіздердің ӛзара 

тығыз қарым-қатынасынан ӛрілген бірліктер жҥйесі ретінде танылады. Жалпы 

тіл ғылымында тілдік қҧрылымдарды гомогендік тҧрғыдан қарастыратын 

«интралингвистикаға» қарсы тілді антропологиялық бағытта зерттеу бҥгінгі 

қазақ тіл білімінде жалғасын тауып, «тіл мен таным» сабақтастығы сияқты 

келелі мәселелерді кҥн тәртібіне қойып отыр. Дәуірлер бойы қалыптасып 

келген халқымыздың қасиетті тілі - ҧлттық мәдениеттің, менталитеттің, 

танымның ажарлы да айшықты кӛрінісін береді. Тіліміздің сӛздік қоы - 

мыңдаған жылдар мен ғасырлардан келе жатқан ҧлтымыздың дәуірлер бойы 

шашаусыз жиып, болашаққа сақтап жеткізген игі мҧрасы. 

Танымдық ғылым туралы алғашқы ҧғымдар мен тҧжырымдар ӛте кӛнеден 

бастау алады.  Бҧл саланың негізгі зерттеу кӛзі таным мне ақыл, ой мен сана 

адамзат тарихымен біте қайнап қалыптасқан.  Тілдің таным қҧралы бола 

алатындығы жӛніндегі алғашқы пікірлер ғҧлама ойшылдар Аристотель, 

Платон, әл-Фараби еңбектерінен тамыр тартқан.  Бҥгінде шетелдік, отандық 

ғалымдар, зерттеушілер тілдің танымдық ғылымнан алатын орыны мен 

маңызына баса назар аударып отырғаны белгілі.   

Когнитивтік ғылымның ерекшеліктеріне, нысанына, бағыттары мен 

ҧғымдарына алғаш рет кӛңіл бӛлген шетелдік ғалымдар болатын. ХХ ғасырдың 

ортасында когнитивтік лингвистика қазіргі антропоцентристік парадигмадағы 

базалық ілім деңгейінде қарастырылады.  Осы бағытта біршама зерттеу 

жҧмыстары жҥргізіледі.  Осының нәтижесінде Еуропада ХХ ғасырдың соңына 

қарай когнитивтік ғылымның теориялық бағыттары жетіліп, терең зерттеліп, 

қанатын кеңге жая тҥседі.  Осы тҧста Дж. Миллер, Дж. Бруннер, Дж. Лакофф, 

Р. Лангакер, Т. Ван Дейк, Дж. Хэйман, Х.И. Шмидт, М. Джонсон, 

М. Витгенштейн, Г.Н. Кент сияқты шетелдік ғалымдардың когнитология 

саласына қатысты зерттеу еңбектері жарық кӛреді.   

Орыс тіл білімінде конитивтік лингвистиканың ӛзекті мәселелері Ю.А. 

Сорокин, Е.С Яковлева, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, А. Вежбицкая, А.П. 

Бабушкин, С.А. Аскольдов, А.Н. Баранов, Н.Д. Арутюнова Н.Н. Болдырев, В.А. 

Маслова сияқты зерттеушілердің еңбектерінен кӛрініс табады.   

Когнитивтік лингвистика алғашқыда нейролингвистика ғылымы аясында 

зерттеліп, ғалымдар оның адамзаттың дҥниетанымын, ой-пайымын, дҥниенің 

тілдік бейнесін де қарастыратындығын бағамдаған. 

Когнитивизм ҧғымын В.А. Маслова «Введение в когнитивную 

лингвистику» еңбегінде былайша анықтайды: «Когнитивизм – это направление 
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в науке, объектом изучения которого является человеческий разум,  мышление 

и те ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны. Это наука о 

знании и познании , о восприятии мира в процессе человеческой деятельности» 

[1; 6]. Когнитивтік лингвистика когнитивтік жҥйедегі лингвистикалық бағыт 

болғандықтан, тілдің танымдық сипатын тереңнен қарастыруға мҥмкіндік 

жасайды.  

Тілдің танымдық мәні туралы алғашқы кӛзқарастар белгілі тілші-ғалымдар 

А.Байтҧрсынҧлы, Қ.Жҧбанов, С.Аманжолов еңбектерінен бастау алғаны мәлім.  

Қазақ тіл білімінде соңғы уақытта когнитивтік лингвистика мәселелеріне аса 

кӛңіл бӛлініп отыр.  Р. Сыздық, Ә. Қайдар, Е. Жанпейісов, Г. Гиздатов, 

Қ. Жаманбаева, Ж. Манкеева, Э. Сҥлейменова, Г. Смағҧлова, Б. Момынова, 

Г. Снасапова, Ф. Қожахметова, А. Әмірбекова, Г.Зайсанбаева сияқты 

зерттеушілер бҧл мәселені лексикология, этнолингвистика, когнитология, 

лингвомәдениеттану салалары тҧрғысынан қарстырып зерттеді.   

Қазақ тіл білімінде когнитивтік лингвистикаға қатысты зерттеулер соңғы он 

жылдықта ғана қолға алына бастады. 

Тілші Ж.Манкеева «Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық 

негіздері» еңбегінде: «Ӛз бастауын тіл білімі тарихының тереңінен алатын осы 

антрополингвистикалық кӛзқарас қазіргі лингвистикалық зерттеулер мен 

экстралингвистикалық факторлардың әсерімен жаңа сапада қайта жаңғыруда», 

- дейді [2; 9]. 

Э. Оразалиева «Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы» атты 

еңбегінде танымдық тіл білімінің мәніне: «Адамзат тіршілігінің ең басты 

қҧралы деп танылатын тіл болмысына зер салу, сӛз мағынасын халықтық таным 

тҧңғиығынан ӛрбіту, тіл тарихын адамның қабылдау, пайымдау, ойлау, 

тарихымен ҧштастыру, дәстҥр мен жаңашылдық ҥдерістерін танымның 

динамикалық табиғатымен ҥйлестіру, сол арқылы универсалды, яғни барша 

жҧртқа ортақ ҧстанымдарға қол жеткізу қазақ тілінің ӛрісін кеңейтуге, 

ӛркениетті мемлекеттің қоғамдық-әлеуметтік мҥмкіндігін арттыруға әсер етері 

хақ», - деп баға береді [3; 4]. 

Ономаст Б.Тілеубердиев «Қазақ ономастикасының лингвоконцеп-

тологиялық негіздері» еңбегіңде қазақ жалқы есімдерін концептологиялық 

бағытта қарастыра отырып: «Ономастикалық концептілерде кешенді тҥрде 

адам және әлем туралыбілім жинақталумен қатар мифтік, тарихи-әлеуметтік 

танымдарының ерекшеліктері сақталған», деп тҧжырымдаған [4; 263].   

Танымдық тіл білімі мәселелері филология ғылымдарының докторы 

Б.Нҧрдәулетова еңбектерінде де  қарастырыла келе,  жыраулар поэзиясы тілінің 

танымдық сипаты баяндалған [5].  

Сонымен, танымдық тіл білімі адамның  рухани  әлемі  мен қоршаған  

ортаның  ӛзара тығыз байланыста дамуынан, оның ойлау, сӛйлеу, тану, 

қабылдау  әрекеттерін тҥсіндіруге, болмысын ашуға мҥмкіндік  береді.  Бір-

біріне ауыса  отырып, бірін-бірі толықтыра дамитын когнитология мен 

лингвистика ғылымдары адамның барлық болмыс-бітімін, тҧрмыс-тіршілігінің, 

қиял-арманының табиғатын тануға мҥмкіндік береді. Қазігі кҥнде бірқатар 
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зерттеулерден кӛрініс тауып отырған бҧл саланың келешек ізденістердің берері 

мол. Танымдық тіл білімі уақыт пен заман талабынан туындаған  қажеттілік 

болып  табылады. 
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АЛТАЙ-ТАРБАҒАТАЙ ӚҢІРІНІҢ АҚЫНДЫҚ МЕКТЕБІ 

 

"Алтаймен қол ҧстасқан Тарбағатай таулары-ай" - деп әнге қосылған, 

ежелден адамзатқа қҧтты қоныс, киелі мекен бола білген Алтай-Тарбағатай 

ӛңірі небір даңқты дарабоздарымен, от ауыз, орақ тілді шешендерімен, сӛз 

бастаған кӛсемдерімен танылған шежірелі ӛлке. Би боранбай, Шәкі, Сасан би, 

Тана мырза, Ырғызбай әулие Әсетпен айтысқан Кәрібай ақын сынды текті 

тҧлғалары бар.[1, 10] 

Сайынан серілер серуен қҧрып ӛткен, тауынан кӛшелі керуен кӛшкен 

тәңірінің тартуындай шежірелі Алтай-Тарбағатай тауларының бауырында 

дҥниеге келген ақындардың жалынды жырлары топырағына тартқандай 

қасиетті, қҧнарлы. Жҧмық Дәулетбай батырдың немересі Жанҧзақ 

Шыңанҧлының қиссагӛйлілігі артындағы ҧрпағына ҧлы мектеп. Жанҧзақ 

"Бақтиядың қырық бҧтағын"қырық кҥн жырлап, "Таңла махшар" және діни бір 

хиссаны кӛп айтатындығы аңыз боп қалған.[1,13] 

Жанҧзақ ақынның ӛзі ӛмір сҥрген заманы, ел-жҧрты туралы ӛлеңдері ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында, М. Әуезов 

атындағы Әдебиет және ӛнер институтында сақтаулы. Ал, оның жырлаған 

дастандарынан соңғы уақыттарға дейін кӛпшілікке белгілі болып келгені – 1916 

ж. Уфа қаласында араб әрпінде жеке кітап болып жарияланған «Бақтияр 

қиссасы». Дастанды жарыққа шығарып бастырған Бектуған Сиқымбайҧлы. 
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«Бақтияр қиссасы» 2004 жылы «Бабалар сӛзі» атты жҥз томдық ғылыми 

серияның 9-томында жарияланды. Томға енген мәтін 1916 жылғы кітаптан еш 

тҥзетусіз дайындалып, кирилл әрпінде қазақстандық оқырмандарға алғаш рет 

ҧсынылған болатын. 

Елінің еркелеген еркелері, сал серісі серкелері дарынды тума талант иелері 

қазіргі таңда қазақ айтысының дҥлділдеріне айналып ҥлгерген Серік Қалиев, 

Ринат Зайытов, Айнҧр Тҧрсынбаева сынды айтыскер ақындарымыз да киелі 

топырақтың тӛл тумалары.[2,16] 

Әр ӛлкені ӛлеңімен ӛрнектейтін ақындарсыз, ӛңір аққусыз кӛлдей. 

Табиғатына тартқан талант иелері Алтай мен Тарбағатайдың қан тамыры 

іспеттес таралып жатыр. Әрімжан Жанҧзақҧлы, Хамит Балшабеков, Әрімбек 

Масалҧлы, Жҧмағазы Игісін, Серік Шӛкенов, Серік Тыныбаев, Серік Жҧмат, 

Жанат Әскербекқызы, Бақыт Ихсанов, Мырзабек Мҧқанғалиев, Әлихан 

Ошанбайҧлы сынды ақындарының қаламынан туған әрбір дҥние ӛзінше қҧнды. 

Ӛңір ақындарының ӛлеңдері топтастырылып "Суырлы таудың сусамыры", 

"Барқытбел баурайында", "Тарбағатай ақындары жырлайды" жинақтарында, 

"Тарбағатай" энциклопедиясында жарық кӛрді. Қазіргі таңда Тарбағатайдың 

Ақжар ауылында "Жырлайды жҥрек" ақындар мектебі жҧмыс істейді. 

Ақындардың ӛлеңдері "Ертіс ӛңірі", "Тарбағатай" газеттерінде жарияланып 

тҧрады.[3,10] 

Табиғатына тартқан талант иелері Тарбағатайдың қан тамыры іспеттес 

таралып жатыр. Сол қасиетті топырақтан жаралған ақындардың бірі Әрімжан 

Жанҧзақҧлы.  Ақын ӛлеңдері 1992 жылы «Ӛлеңдер, толғаулар, дастандар», 

және 2006 жылы «Дҥние-керуен» деген атпен Қҧсыман Игісіннің 

қҧрастыруымен жарық кӛрді. Әрімжан ӛлеңдеріндегі ҥлкен тақырып-азаматтық 

әуендер, яғни туған жерге деген сҥйіспеншілік. Бҧл жағынан келгенде ақын 

ӛлеңдері Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз сияқты жыраулық 

поэзиядағы елауа оқиғаларын, «еркін кӛшіп, ел жайлаған» ата мекенге деген 

шексіз махаббат сарынын еске салады. Ақынның бҧл тараптағы ӛлеңдері жат 

елде жҥргендегі туған жерге деген сағыныштан туған. 

Мен сағындым елімді, 

Туып ӛскен жерімді 

Жырлады деп сӛкпеңдер 

Тарқатайын шерімді 

Тарбағатай, Маңырақ, 

Мекені Жҧмық баласы. 

Малға толған мыңғырып, 

Сайы менен саласы. 

Қайта оралып қонысқа 

Жазылар ма жҥрек жарасы 

Терісайрық, Ласты, 

Таудан аққан ӛзенім. 

Мекендеген Жҧмығым, 

Сайрандаған ӛз елім. 
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Туған жерді сағынып, 

От болып жанған ӛзегім,  - 

дей отырып ақын ата қонысының кең панорамасын жасайды. Әр қыстау, 

жайлау мен кҥзеу, бастау мен бҧлақ, тау мен тас, қараған-бҧта – бәрі-бәрі 

ақынға ыстық. Ӛлеңдері дерексіз емес, әр жердің атын атай отырып, ӛзіндік 

сипатын, ерекшеліктерін тап басып кӛрсетеді.[2,19] 

Қазақ әдебиетіндегі белгілі қаламгер, Несіпбек Айтҧлының Елбасымыз Н.Ә. 

Назарбаевтың елі ҥшін атқарып жатқан ерен еңбегіне арналған «Бәйтерек» 

поэмасы кешегі жырауларымыздың жазбай кеткен жырының жалғасы іспеттес. 

Ақынның тӛгіліп тҧрған ағынды поэмалары қазақ поэзиясна жаңа бағыт, жаңа 

дәстҥр әкелгені де шындық. «Сыр» атты ӛлеңінде 

Бауырым, кӛп нәрсеге ӛкінем мен, 

Бҧл ағаң найзағайдың отын емген 

Қаратып екі жаққа екі бетін, 

Бір тауды тағдыр шығар екі бӛлген 

Сӛйлеші тау тілінде, тас тілінде, 

Аспанның кҥмбірлесін асты мҥлде, 

Барқытбел-бабаң жатқан алтын бесік, 

Бесіктің ӛксігінен естідің бе –  

деген жырларында Тарбағатайдың ерекше болмысы мен бітімі кӛрінеді.[2,16] 

Тағы бір Тарбағатайдың тӛл тумасы Әрімбек Мәселҧлы. Оның ақындық 

ӛнері де тӛл халқы топырағынан қҧнар алды, елінің, халқының арман 

мҥддесімен астасып жатты. «Суырлы таудың сусамыры», «Толағай таудың 

тошаласы» жинақтары туған жерге деген тағзымы іспеттес. 

Ӛр Алтай, Тарбағатай, Сауыр – Сайхан, 

Алаулап асқарыңнан атар жай таң. 

Туған жер сағынышпен саған барсам, 

Сайраңдап, әнге салып жырлап қайтам – деп туған жерге деген 

сҥйіспеншілігін жырға қосады. 

Тарбағатай атың бар асқақтаған, 

Келешекке тартыпсың бастап қадам 

Сенің мынау қҧлпырған ой-қырыңды 

Қызғалдапен кӛмкеріп тастапты адам – деген шумақтары ән боп 

әуелеп, қазақ даласында шарықтап жҥр. 

Гҥлназ Темешова «Тарбағатайға арнау» ӛлеңінде 

Ақын жҥрек жарылмақшы ағынан, 

Киелі жер қҧдіретіңе табынам.  

Тумасам да қаным тамып ӛзіңе, 

Баяғыда-ақ  қазақ болып қағылғам.    

Бір шумақтың ішіне қандай тылсым сезімді  сидырған. Тарбағатайда тумаса 

да сол жерде ӛскен соң жердің киесін сыйлағандық. 

Тӛлеухан Қоғабаев «Тарбағатай» ӛлеңінде  

Қораға малы сыймаған, 
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Балығы кӛлде тулаған... 

Ғалым да туған ӛзіңнен, 

Дарын да туған ӛзіңнен, 

Ақын да туған ӛзіңнен. 

Ән мен кҥйдің  ордасы, 

Қасиетіңнен айналдым, 

Дархан далам, нҧр далам!... дейді. 

Бақыт Ықсанҧлы «Маңырақ» ӛлеңінде  

Жері қҧт,жанға жайлы Маңырақтың, 

Тҥтіні тҥзу шығар шаңырақтың. 

Туған жер-кіндік кескен осы жырды 

Желіндей Бҥрініңнің аңыраттым. 

Шығады әрбір таңда жамырап кҥн, 

Тӛсіңді бҥлдіргенді адыр ап тҧр. 

Ӛзіңе барғанымда сағынып мен, 

Жасарып қаламын –ау, жадырап бір, –  

деп туған жерге деген сезімін әсем жеткізген.  

Шығыстың шыңға біткен шынарындай болған, Шығыстың – Мҧқағалиі 

аталған ақындардың бірегейі – Хамит Балшабеков. 

Ата-бабам болғаннан соң далалық 

Далаға тән дархандығым бар анық 

Ғҧмырыңа жететҧғын қашанда 

Ӛту бақыт туған жерден нәр алып, - 

деп туған жерден кҥш-қуат алатындығын, елінің еркін азат екендігін, даласы 

қандай кең болса пейілі де соншалық кең екендігін бір шумақ ӛлеңге сидырған. 

Ақын ӛлеңдерінде ӛмірге сағынышпен, сҥйіспеншілікпен, ҥлкен ҥмітпен 

қарайтын жан бар. Лирикалық қаһарман-жҥрегіне жыр қҧйылған, кеудесін 

шабыт кернеген, сезімі аласҧрған, ӛршіл рухты ақын. 

Ӛмір саған ғашықпын жҥрегіммен, 

Ӛзгелерден болған жоқ тірегім кем 

Ӛзегімді ӛртеген ойларым кӛп 

Ӛзің ҥшін шаттанып, жҥдедім мен. 

Ақын ӛлеңдерңндегі образды сӛз тіркестері мен шешендік оралымдары, сӛз 

саптаулары ӛзіндік айшығымен дараланады. «Ӛмір саған ғашықпын» 

жинағындағы «Табан сайып сҥрінсең» атты тӛрт шумақты ӛлеңнің барлық 16  

тармағы «т» дыбысынан, «ажарын тҥтіп адамның» атты тӛрт шумақты ӛлеңнің 

16 тармағы «а» дыбысынан, «Салмағын жайып ойымның» атты ӛлеңі бірыңғай 

«с» дыбысынан, «қара тҥнді жамылып» ӛлеңі «қ» дыбысынан басталып, қатар 

тҥзіп, салтанат қҧрайды. Дыбыс ҥндестігін қҧрайтын ӛлеңдегі ассонанс пен 

аллитерациялар шумақтағы тармақтарға ерекше қуат, келісті әуез береді.[3,19] 

Тарбағатай ақындарының ӛлеңдеріндегі образды сӛз тіркестері мен 

шешендік оралымдары, сӛз саптаулары әрқайсысы ӛзіне тән шеберліктерімен 

айшықталған.Ақындардың ӛлеңдері – тілі бейнелілік, кӛркемдік қуаттылғымен 
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шебер қиюласқан. Ақындар ӛлеңдерінен теңеу мен эпитеттің, қҧбылтудың 

тамаша ҥлгілерін кездестіруге болады.[1,21] 

Тарбағатай киелі, текті мекен, тамыры тереңге таралып келеді. Табиғат 

берген талантты ақындардың шоғыры жиналған Тарбағатай ӛлкесі тың 

зерттеуді қажет етеді. 

Тарбағатай атың бар асқақтаған 

Келешекке тартыпсың бастап қадам 

Сенің мынау қҧлпырған ой-қырыңды 

Қызғалдақпен кӛмкеріп тастапты адам, - деген Әрімбек ақынның 

ӛлеңі ән болып әуелеп, қазақтың кең жазира даласына Тарбағатай есімін 

таратуда. 
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СЕЙДАХМЕТ БЕРДІҚҦЛОВ – ҚАЗАҚ  

СПОРТТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ 

 

Қазақстандағы спорттық журналистиканы тілге тиек еткенде, оның негізін 

қалаушы біртума азамат Сейдахмет Бердіқҧлов туралы сӛз қозғамай ӛтуге 

болмас. Спортқа жаны қҧмар ол журналистикаға деген махаббатының 

жетегімен қос саланың басын қосып, нағыз шеберлік ҥлгісін кӛрсете білді.  

1933 жылы 9 мамырда Алматы облысы, Жамбыл ауданындағы Қарақастек 

қыстағында дҥниеге келген Сейдахмет Бердіқҧлов 23 жасында қазіргі Әл-

Фараби атындағы Қазақ Ҧлттық университетінің журналистика мамандығын 

бітіріп, еңбек жолын журналист, шолушы болудан бастады. 1965-1970-

жылдары «Қазақстан пионері» (қазіргі «Ҧлан») газетінің редакторы болып, 

1986 жылға дейін редакторлық қызметін «Лениншіл Жас» (қазіргі «Жас Алаш») 

газетінде жалғастырды. Ал 1994 жылға дейін «Жалын», «Балауса» 

баспаларының директоры болды [1]. «Жҥрек ҧйықтауды білмейді», «Жҧмыр 

жерде теңбіл доп», «Аспаннан шҧға жауған кҥн», «Ҥшінші подъезд», «Тҧйғын» 

«Острый клинок», «Круглый мяч по круглой земле», «Рискнем же, брат», 

«Гонка», «Подъезд №3», «Соколиная душа воспарит» сияқты бірқатар 

кітаптардың авторы.  

«Қазақстанды шетелге, шетелді Қазақстанға таныстыруда қиялы да, қаламы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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да ҧшқыр журналист ретінде тындырған істерін айрықша атауға тҧрарлық жан» 

дегенмен толықтай келісемін [2]. Ол саналы ғҧмырын ҥлкен спортқа, оған 

қатысты моральдық-этикалық мәселлерге және қазақ спортындағы 

жетістіктерді насихаттауға арнап, қазақ оқырманының кӛз алдына шетелді, 

спорт арқылы-ақ шетелге қазақтай елдің бар екендігін таныстырды. 1966 жылы 

Лондонға, 1970 жылы Мексикаға барып, футболдан Әлем чемпионаты туралы 

жазған алғашқы қазақ болды.  

Қарымды қалам иесінің ӛткен ғасырдың орта шеңінде журналистикаға келуі 

де бҧйрықпен болғандай-ақ екен. Ол еліміздегі спорт ӛркендеп, алыптарымыз 

тҥрлі чемпионаттар мен Олимпиядаларда ӛздерін әлемге мойындата білген 

кезде жарияланымдарын тудырды. Бҧл екі жағдайдың тҧспа тҧс келуі: 

Қазақстандағы спорт кӛтерілген кезде қолына  қалам алып жҥрген 

кейіпкеріміздің бақыты ма, әлде спортымыз дамыған кезде оны ӛз дәрежесінде 

бере білген, насихаттай білген азаматы бар спорт тарихы бақытты ма!? 

Біржақты пікір айтудан аулақпын, бірақ спортты да, журналистиканы да дәл ол 

сияқты сҥйетін адам болмаған шығар, сірә. Бҧны оның шығармаларын оқи 

отыра аңғаруға болады. Қазақстандағы спорттық журналистиканың шаңырағын 

кӛтерген қазақ спортының қабырғалы маманы ӛз сӛзінде де: «Спорт – 

намыстың қайрақтасы. Спорт жер жаһанға атынды шығарудағы ҧшқыр, шекара 

атаулыны біле бермейтін ӛнер. Спортты жҧрттан озған ӛнер санамасақ дара 

таңдап, қалам тербер ме едік? Спорттың кез келген жҥрекке, кез келген сезімге 

бағына бермес мінезіне қызығып таңдамадық па?! Адам баласының асылдығы 

осы спорт бәсекелері кезінде сыналғандай. Ондай ӛнерді тілге тиек етуді 

теңдесі жоқ бақыт дер едім» [2]. 

Салтанат Смаилова «Сейдахмет Бердіқҧловтың қазақ спорт 

журналистикасындағы қолтаңбасы» атты мақаласында: «Жазушының ӛмірдегі 

сюжеттерді кәсіби тҧрғыдан мейлінше жетік меңгергендігі байқалады. Ӛйткені, 

ол ӛз шығармаларында спорт тақырыбын әр тҥрлі аспектіде: спортшы 

тҧрғысынан да, жанкҥйер тҧрғысынан да, қаламгер тҧрғысынан да кӛсіле 

меңгерген суреткер дәрежесіне кӛтерген.  Спорттың сан қилы болмысын, дара 

дара сҧлулығын соған лайық кӛркемдікпен жеткізу – сирек ҧшырасатын 

қаламгерлік бақыт»,- дейді [2]. 

Қазақ журналистикасында ӛз мектебін қалыптастыра білген Сейдахмет 

Бердіқҧловтың шығармаларын оқи келе, оның ақпаратты берудегі тағы бір 

басқа да жаңа қырын байқаймыз. Ондаған кітаптың авторы әрі журналист 

деректерді журналистика жанрлары кҥйінде берумен ғана шектелмей, оны 

әдеби жанрда, мәселен, ертегі тҥрінде береді. Сол ертегі кейіпкерлері де ӛмірде 

болған шынайы адамдар. Ол кітаптарында спорт саңлақтары жетістіктерін тың 

тҧрғыда, жеңіл де кӛркем тілмен беру арқылы есімдерін тарихқа қалдырып, 

оқылатындай етті. Ӛз алыптарының абыройын асқақтату арқылы ӛзі де тарихи 

тҧлғаға айналды.  

Қазақ оқырманын спорттың бҥге-шігесімен таныстыруды, спортқа баулуды 

міндеті санаған қаламгердің келесі дегенінен оқырман алдындағы 
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журналисттік, редакторлық борышына барынша жауаптылықпен қарағанын 

кӛреміз.  

- Қаламгердің нағыз ҧстаханасы саналатын басылымның («Лениншіл Жас» 

газетінде істеп жҥрген кезде айтқаны) беделі мен абыройына дақ тҥсірмеуіміз 

керек. Ол ҥшін ӛткір де қызықты, жҧрт кӛкейіндегі мәселелерді жазуымыз тиіс. 

Әсіресе, тікелей жастар ӛміріне қатысты ең ӛзекті, ой салар тың тақырыптарды 

газет бетіндегі диспуттар мен пікірталастарға айналдырған жӛн. Спорт 

тақырыбына айрықша кӛңіл бӛлуіміз тиіс. Жарыстар кҥнделігі деңгейіндегі 

майда-шҥйде ҧсақ хабар-ошардың сыртында бҧған дейін кӛтерілмеген, 

жазылмаған ҥлкен спорттың ҥлкен мәселелерін, спорт саңлақтарының 

портреттерін, ҧлттық спорт тҥрлерін, әлемдік спорттың тіршілік-тынысын әр 

қырынан тартымды әрі тҧшымды жазуымыз керек. Қай материалды болсын 

жҧтындырып жазумен бірге, әдемілеп безендіріп, кӛркемдеп, киіндіріп, бірден 

кӛзге ҧратындай кӛрсетуге назар аударатын боламыз. Ең бастысы, газеттің 

макетіне мән берген дҧрыс. Макет – ҥлкен ӛнер. Макет дегнеіміз – газеттің 

киімі ғой. Әдемі жҥргенді, әдемі киінгенді, сҥйкімді кӛрінуді ӛздерің қалай 

ойлайсыңдар. Меніңше, газет те солай – айшықты, ішкі мазмҧнына сыртқы 

ажары сай болып шықса, нҧр ҥстіне нҧр. Мен айтып отырған ҧстахана кӛрігінің 

шоғы да, қызуы да еш бәсеңдемей, қайнап жатуы тиіс,-дейді. Редакторлық 

қызметін абыроймен атқарумен қатар, ӛзекті қоғамдық тақырыптардың 

барлығында қалам тартты. Мәселен, қарапайым бір шаруаның кҥнделікті 

тірлігін сипаттау арқылы-ақ келер ҧрпақты отансҥйгіштікке тәрбиеледі. Ӛзі 

редактор болған газеттердегі тақырыптардың ашылуы арқылы қоғамдық пікір 

мен пікірталас тудыруға тырысты. Қатаң сыннан ӛткізіп барып жҧмысқа 

қабылдаған қоластындағы әр журналисттің бойына журналисттік қасиеттерді 

ҧялатуға тырысты. Ал шәкірттері ол туралы «Бір ғасырда бір-ақ рет туатын 

редактор» деп, оның журналисттік мектебінің шәкірттері болғандықтарын 

мақтанышпен еске алады. Сейдахмет Бердіқҧловтың мектебінен ӛтпегеннен 

жақсы спорт журналисті шығу екіталай. Ал Бердіқҧлов мектебі – кітаптары, 

жарияланымдары. Одан аттап ӛтуге болмас. Бҧл жӛнінде Мҧхтар Қҧл-

Мҧхаммед былай дейді:  «Бір кереметі, мен Сейдахмет ағаны кӛрген де емеспін, 

еңбек майданында да жолықпаған екенмін... Бірақ, Сейдахмет аға маған 

бейтаныс емес. Ол кісінің бейнесін де, бейнетімен орнатқан шығармашылық 

тауын да маған нҧсқаған ағаның ӛзі жазған кітаптары, аңызға айналған 

қайраткерлік қадамдары. Сейдахмет ағамыз да жанында шырағы бар 

Жаратушының мейірімі тҥскен ҧл болған секілді...» [3]. 

Дара ҧлдың сіңірген еңбегі қалайша бағаланбасын. Қазақстан Республикасы 

Министрлер Кабинетiнiң  1994 жылғы 2 желтоқсандағы №1363-і «Жазушы 

Сейдахмет Бердiқҧловты мәңгi есте қалдыру туралы» қаулысына сәйкес кӛзі 

тірісінде спорт журналисті тҧрған Алматы қаласының Фурманов кӛшесiндегi 

152-шi ҥйге мемориалдық тақта орнатылып, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 

Ҧзынағаштағы мектепке С.Бердіқҧлов есімі берілді. Дәл осы қаулыға сәйкес, 

спорт пен дене тәрбиесi туралы озық жарияланымдар мен озық спорт 

журналисттеріне жыл сайын С.Бердiқҧлов атындағы сыйлық беріліп, сондай-ақ, 
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20 жыл қатарынан журналисттер арасында жыл сайын шағын футболдан 

С.Бердіқҧлов турнирі ӛтіп тҧрады. Оның нәтижесі спорт журналистінің туған 

кҥні болған, 9 мамыр кҥні шығады. Ал, С.Бердіқҧлов атындағы сыйлыққа ие 

болу жас таланттар ҥшін де, шеберлік шыңына жеткен есімі алты алашқа әйгілі 

спорт журналисттері ҥшін де ҥлкен кәсіби жетістік болып саналатын қҧрмет. 

Бҧл – сенің кім екендігіңді, неге тҧратындығынды кӛрсететін, дәрежең мен 

жылдар бойғы еңбегіңнің нәтижелігін кӛрсететін жҥлде. 

Осылайша, Сейдахмет Бердіқҧлов Қазақстандағы спорт тақырыбына 

алғашқы болып сескенбей кіріп, батыл қадамдар жасауы арқасында артына 

ӛшпес мҧра қалдырды. Мәнді де сәнді ӛмір сҥре білген қаламгердің ӛзі де ҥлгі, 

шеберлігі де ҥлгі, ӛмірі де ҥлгі. Оның сіңірген еңбегі қараша жадында мәңгі 

қалмақ. 
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Қазақтың Хан-апасы» атанған ардақты да аяулы ҧстаз, жаңашыл тәлімгер, 

жҥрегі ҧлтым деп соққан, қазағының тілі мен әдебиетін, ділін ту еткен, 

шәкірттерінің бойына халқымыздың бар игі қасиетін сіңіре білген ҧлағатты 

педагог, Қазақстанның еңбек сіңірген мҧғалімі, КСРО Мемелекеттік 

сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы педагогика ғылымдары 

академиясының академигі Бітібаева Қанипа Омарғалиқызы ӛмірден озғанына 

сенгің келмейді.  

Жаңашыл ҧстаз  ӛзінің 45 жылдық педагогикалық еңбегінде 120-дай 

ғылыми-әдістемелік мақала, 40 шақты кітап жазып, білім беру технологиясына 

ӛзіндік жаңалықтарын енгізіп, ҧрпағына мәңгі ӛшпес сара жол салып кетті  [2, 

8]. 

Әдіскер-ғалым жаңашыл ізденістерімен, әдебиетті оқытудың тың, 

инновациялық технологиясымен қазақ әдебиетін оқыту әдістемесін, 
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технологиясын дамытуға айрықша ҥлес қосты. Белгілі ғалымдар 

Ә.Қоңыратбаев, А.Ы.Кӛшімбаевтардан кейінгі жазған "Қазақ әдебиетін оқыту 

әдістемесі" атты оқулығы бҥгінде республиканың жоғарғы оқу орындарының 

студенттері мен оқытушыларының қолында. Алғашқылардың бірі болып Абай 

мен Мҧхтар шығармаларын оқытуға арналған іргелі еңбектер жазды [3, 2]. 

Кӛлемді де қҧнды, еліміз бойынша барша оқу орындарындағы қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мамандары  арасында қолданылып келе жатқан 15 

монографиялық еңбектің авторы. «Әдебиетті оқытудың тиімді жолдары», «М. 

Әуезов шығармашылығын оқыту», «Абай шығармашылығын мектепте оқыту», 

«Абай және Әуезов ҥндестігін оқыту», «Абайды таныту», «М. Әуезов 

мектепте», «Әуезовті оқыту әдістемесі» шығармалары республика мҧғалімдер 

қауымынан қызу қолдау тапқан. Сонымен қатар  6  оқу курсының  авторы 

болып табылады. Олардың қатарында «Абай мектепте», «10-11 сыныптарда 

қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту», «М. Әуезовты оқыту» атты кітаптары бар. 

Аталған кітаптар  облыстағы қазақ тіліндегі орта мектептерінде  негізгі оқулық  

ретінде  тҧрақты тҥрде оқытылып келеді. Республикалық ғылыми-

педагогикалық  журналдарда жарияланған  50-ден астам ғылыми-әдістемелік 

мақалалардың,  "Оқушыларды ғылыми зерттеу жҧмысына баулу" атты оқулық 

дәптерінің, "Қазіргі кезең әдебиетін тереңдетіп оқыту" және "Бір ғылымнан 

басқаның" атты оқу-қҧралдарының авторы болып табылады [5]. 

Қанипа Бітібаева ӛзінің әдістемелік еңбектерінде білім беру ісінде бҥгінгі 

кҥнде ӛзекті  болып саналатын тӛмендегі мәселелерге ерекше назар аударды: 

1) Білім концепциясы, стандартты бағдарламаларды жаңарту, мақсаттарды 

анықтау, толықтыру, оның барлығын жеке тҧлғаны дамытуға бейімдеу. 

2) Шығармашылық тҧлға қалыптастыру ҥшін тҧжырымдама жасау. 

3) Оқушы білімін дҧрыс бағалау. 

4) Ҧлттық менталитетімізді оқушы санасына сіңдіру. 

5) Әлемдік стандартқа сай білім мазмҧнын байыту, жетілдіру мақсатында 

инновациялық технологияларды енгізу, оларды жҥзеге асыру [4, 20]. 

Тәжірибеден тҥспей, жауыр еткен жаттандылық, таптаурын болған сҧрақ-

жауап, репродуктивтік әдістер ҧстаз тәжірибесінде, еңбегінде кездеспейді. Ол 

оқушының білім деңгейін шығармашылық деңгейге кӛтеру жолдарын ҧсынды. 

Кӛзбе-кӛз әңгіме, ойлы сҧхбат, пікір еркіндігі, білімді оқушының ӛз еңбегімен 

алуына жағдай жасау, оқу жҥйесін тереңдете беру, оны игертудің тиімді 

жолдарын іздеу - ҧстаздың басты ҧстанымы. Әдіскер ҧстаздың әдебиетті 

оқытудағы ҧстанымы ойлау, ой тастау, ойланту, бір шешімге келу 

пәлсапасынан тҧрады. Ой тастау - ҧстаз тарапынан, ойлау - шәкірт тарапынан, 

ойланту – (ойлауы жетіспей жатқан оқушыға тҥрткі жасап, ойлантуға алып 

келу) ҧстаз тарапынан, бір шешімге келу – оқушы тарапынан алма-кезек ӛріліп 

отырады. 

Бҧл технологияда әдеби айтыс, пікірлесу, диологиялық әңгіме, проблема 

шешу, іздену сияқты ӛнімді әдіс-тәсілдерге бару – басты шарт. Ҧстаздың жаңа 

сабақ тҥсіндіру технологиясы сҧрақ-жауап, пікірлесу, сҧхбат әдістерімен қатар 

оқушылардың ӛз бетімен ізденуіне, зерттеу жҧмысына негізделеді. Жобалау, 
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модель жасау, оқушыларды ӛз беттерімен жаңа ӛнім жасауға бағыттау – ҧстаз 

технологиясының ең негізгі алтын діңгегі. Оның барлығында оқушы жеке 

тҧлға, дара субъект ретінде қабылданады. 

«Қашан бала ғылым-білімді махаббатпен кӛксерлік  болса,  сонда  ғана оның 

аты Адам болады» деген ҧлы Абай сӛздерін басты ҧстаным еткен ҧстаз, 

«Ғылым таппай, мақтанба», «Болмасаң да, ҧқсап бақ, бір ғалымды кӛрсеңіз» 

деп, дарынды шәкірттерін ғылым-білім нәрімен сусындатты.  

Қ.Бітібаеваның әдіскерлік шеберлігінің  тағы бір ерекшілігі, оқушылар 

сабаққа ӛздері мақсат қойып келеді. Ол мақсаттарды ҧстаз диагностика, болжам 

ҥшін пайдаланады. Оның сабақ жоспары оқушы – субъектінің еркіндігіне жол 

ашады, оқушының да, ҧстаздың да іс әрекеті тҥпкілікті нәтижеге қол жеткізудің 

ӛнімді еңбегіне айналады.  

Бҧл туралы ҧстаздың ӛзі былай дейді: «Мақсатым – сабақты қызу еңбекке 

қҧру: сабаққа оқушыларды тыңдаушы дәрежесінде емес, еңбек етуші, білімді ӛз 

еңбегімен алушы (білімді ӛз еңбегіне қарай алушы) дәрежесінде қатыстыру. 

Олар – пікір айтушылар, қызу айтысқа қатысушылар, кӛркем шығармаға деген 

ӛз кӛзқарасы, эстетикалық талғамы қалыптасып келе жатқан азаматтар. Сол 

себепті де оларды сабақта ҥнемі іздендіріп отыруды мақсат етемін». Бос 

отыратын, сабаққа селқос, тек орындаушы, тек дайынды қайталап айтушы 

оқушы болмайды. Ҧстаз да, оқушы да жаңаны іздеуші, табушы, бірліктегі одақ 

деңгейіндегі еңбек етуші дәрежесінде болады [1, 12].   

«Біздің бҥгінгі кҥні алдымызға қоятын негізгі мақсатымыз – тілді қадірлеп, 

мәдениетті дамыта білетін, біздің жолымызды ары қарай жалғастырып, 

жетілдіріп әкететін азаматтар дайындау. Ол ҥшін біз тілімізді - ҧлттық қазына, 

ал әдебиетімізді – ӛнер деп оқытуымыз қажет», - дейді ҧстаз. 

Жаңашыл ҧстаз әдебиетті "ӛмір сабағы, ӛнер сабағы, ой сабағы, ойлану 

сабағы" – деп біледі. Ол ӛзінің әр сабағын кішігірім ӛнер туындысы дәрежесіне 

кӛтеруді мҧрат еткен ҧстаз. Қанипа Бітібаева ӛткір ойы, батыл пікірі, оқу 

тәрбие процесін жетілдіруде тың серпіні бар, шығармашылық зертханасы 

қалыптасқан ӛте іскер жаңашыл мҧғалім.  

Қазіргі кҥнде оның шәкірттерінің ішінен шамамен 3 ғылым докторы, 18 

ғылым кандидаты, Қазақстан Жазушылар одағының бірнеше мҥшесі шығып 

отыр. Олардың қатарында Жанат Әскербекқызы, Тоқтарбек Қамзин, Ермек 

Дайырбаев, Қҧралай Омар, Азамат Тасқара, Қҧрманбаева Шынар, Картаева 

Айжан т.б. сияқты әдебиетшілер, «Шабыт» фестивалінің бас жҥлдегерлері, 

«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының иегерлері болған дарынды жастар 

бар [5]. 

Кӛзі тірісінде аңызға айналып, «Қазақтың Қанипасы» атанып, халқының 

қҧрметіне бӛленген ҧстаздың жҥрген жолы, кешкен ғҧмыры, ҧлт мҥддесі 

жолындағы елеулі еңбегі біз ҥшін ҥлгі-ӛнеге болып қалары анық.  
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РЫМҒАЛИ НҰРҒАЛИ – ЖАҢА ЗАМАНДАҒЫ РЕНЕССАНСТЫҚ ТҰЛҒА 

 

Рымғали Нұрғали кӛрнекті әдебиеттанушы, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның, Халықаралық ақпараттандыру 

академиясының академигі. Ғалымның әдебиеттану саласына қосқан үлесі 

ауқымды да ӛзектірек. 

«Рымғали Нұрғали - жаңа замандағы ренессанстық тұлға. Еуразия ұлттық 

университеті атын иемденген Гумилев бір адамның суырылып алға шыққан 

үрдісін «пассионарлық» деп атаған. Ол адам қоғамның үлкен интеллектуалдық 

күштерін ӛзімен бірге ертіп әкетеді. Оның артынан ӛркениеттің дүмпуі орын 

алады. Егер біз ежелгі Мысырдың, я болмаса, кӛне Қытайдың тарихын алып 

қарасақ, ондай қоғамдық құбылыстарды кӛптеп кӛре аламыз. Мысалы, 

Эсхилдың, Еврипидтің, Софоклдың трагедиялары бүкіл драмматургияны, оның 

ішінде трагедия жанрын адам баласы бұрын-соңды білмеген биігіне кӛтерді. 

Әлі күнге дейін олардың шығармалары әлемнің ең үздік театрларында адамзат 

ақыл-ойының асыл қазынасы ретінде қойылып жүр. Міне, сол сияқты қазақтың 

ақыл-ойында осындай үлкен қозғалысты жасаған ұлы Абай болды. Сол 

Абайдың туған топырағында Рымғали Нұрғали дүниеге келген. Оның 

феноменін және ренессанстық тұлға ретіндегі құпиясын осы топырақтан іздеу 

қажет» - дейді М.Құл-Мұхаммед [1]. 

Қазақ әдебиеттану ғылымының қай саласында да академик Рымғали 

Нұрғалидың ғылыми қолтаңбасы бар. Оның қазақ әдебиеттану ғылымына жаңа 

сарын әкелгені туралы жазылуда. Ал ұлағатты ұстаздың қарастырылмай келе 

жатқан бір қыры - қазақ еліндегі салыстырмалы әдебиеттану ғылымының 

қалыптасуы мен дамуына сіңірген еңбегі. 

Салыстырмалы әдебиеттану ғылымын зерттеп жүрген бірер ғалымдар оның 

қазақ топырағындағы негізін салушысы М.Әуезов екенін айтады [2].  «Алайда, 

негізін салу, іргетасын қалау деген сӛз, қалай дегенмен де сол ғылымды 

қалыптастырды, дамытты, ӛркендетті деген сӛз емес. Ӛйткені «негізі қаланған» 

дүниенің жалғасы болмаса, іргетасы қаланған құрылыстың үстіңгі қабаттары 

http://imena.pushkinlibrary.kz/kaznames/uchbitabaevakz.htm
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салынбаса, онда ол шаруа істелінбегенмен пара-пар деген сӛз. Осы реттен 

келгенде қашан да, қайда да «негізі қаланды» деп мақтанудың реті болмас еді. 

Мақтану былай тұрсын, әлгі «негіз қалаушының» еңбегі далаға кеткен, желге 

ұшқан болар еді. Осы тұрғыдан келгенде басталған істің жалғасын тапқаны, 

іргесі қаланған дүниенің шаңырағы кӛтеріліп, керегесін жайғаны мұрат емес 

пе?! Ал сол ұлы Мұхаңдар (М.Әуезов) XX ғасырдың 30-40-жылдарында негізін 

қалаған салыстырмалы әдебиеттану ғылымы қазақ елінде 50-ші жылдардан 

кейін мүлде сұйқыл тартып, сұйылып барды да, араға жарты ғасырдай уақыт 

салып, тек тәуелсіздіктен кейін ғана ғылым ретінде орнығып, қалыптаса 

бастады. Оның осынша кешеуілдеп, кенжелеп қалуының әрине, ӛзіндік 

себептері болмай қалған жоқ. 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 болар еді. Екінші бір себеп, 

ұлттық республикалардағы ақын-жазушылардың бәрін, жаппай «ҧлы 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-ӛнеге алған ақын-жазушы болған жоқ» деуден 

аулақпыз. Тіптен осы бағыттағы «ықпыл-әсерді, ӛзара үлгі-ӛнегені» зерттеудің 

ӛзі салыстырмалы әдебиеттану ғылымының бір бұтағы, бір тармағы ғана 

болатын. Яғни салыстырмалы әдебиеттану ғылымының ӛзі «ықпалдастық 

теориясы» және «параллель зерттеу теориясы» деп жіктелетін болса, кеңестік 

идеология осындағы тек «ықпалдастық теориясына» ғана жылы қабақ танытып 

келді. Оның ӛзінде бұл теория жоғарыда айтқанымыздай тек бір бағытта, яғни 

одақтас республикалардан шыққан қаламгерлердің тек «ҧлы орыс 

қаламгерлерінің, орыс әдебиетінің шекпенінен шыққандығын» «дәлелдеу» ҥшін 

қызмет етуі керек болды» [3] - дейді әдебиеттанушы, зерттеушілер. 

Салыстырмалы әдебиеттану ғылымының теориясы бар да, сол теория 

негізінде нақтылы шығармаларды салыстыра, салғастыра қарастыру бар. 

Академик Р.Нұрғали қазақтың белгілі бір ақын-жазушысының 

шығармашылығын ӛзге елдің белгілі бір қаламгерімен арнайы салыстыра 

қарастырмағанымен, салыстыра, салғастыра зерттеу тәсілін әр кезеңдегі 

еңбектерінде тұщымды пайдаланып отырған. Бұның ӛзі, бір жағынан, қазақ 

еліндегі салыстырмалы әдебиеттану ғылымының қалыптасуы мен ӛркен 

жаюына игі ықпал етіп отырған болса, тағы бір жағынан, қазақ фольклорының, 

әдебиеті мен ӛнерінің, акын-жазушыларының, бір ауыз сӛзбен айтқанда қазақ 

руханиятының әлемдегі «менмін» деген әдебиеттердің ешқайсысынан кенже 

қалып жатпағанын дәлелдеу, соған ӛзіміздің де, ӛзгенің де назарын аудару, 

кӛзін жеткізу. Тегінде салыстырмалы әдебиеттану ғылымы кез-келген ел үшін 

осындай қадір-қасиетімен құнды, қажетті дейтін болсақ, бүгінгідей жаһандану 

заманында, қазақ елі үшін, қазақ руханияты үшін, оның ғаламдық рухани 

кеңістіктен ӛз орнын берік иеленуі үшін де сондай құнды, қажетті ғылым. Ал 
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академик Рымғали Нұрғалидың артында қалған ғылыми-зерттеу еңбектерін 

қарап отырғанда, оның аталған ғылымның қазақ әдебиеттану ғылымы үшін 

кӛкейкескестілігі мен қажеттігін ту ертеде-ақ аңғарып, сол жолда біраз 

байыпты еңбектер жасап кеткенін аңғару қиын емес.      

Осы тұста мысал келтіре кетейік. «Ғалым жалпы театр тарихы, орта 

ғасырлардағы грек-рим жұртының театры мен драмматургиясы туралы айта 

келіп: «Типологиялық жағынан «Дель арте» театры қазақтың айтысына ұқсас. 

Қазір айтыс тек фольклордың бір нұсқасы ретінде ғана зерттеліп жүр. Асылы, 

айтыс ӛнері ұлттық драма мен театрдың ежелгі үлгісі ретінде тексерілуі керек» 

[4, 34 б] - дейді зерттеуші Рымғали Нұрғалиұлы ӛз еңбегінде. 

Тұжырымнан оқырман, сахналық қойылым үлгісінің қазақ топырағындағы 

тарихы да арыда жатқанын аңғарады, жай аңғарып қана қоймайды, туған 

халқының рухани байлығымен марқаяды, мақтанады. Негізінде отансүйгіштік, 

ұлттық патриотизм тәрбиесі, міне осындай ұлттық мақтаныштарды ұрпақ 

санасына сіңіруден басталмақ. 

Ал тағы бір еңбегінде академик Р.Нұрғалиұлы Мұхаңның (М.Әуезов) драма 

саласындағы талантын, еңбектерін жан-жақты қарастыра келіп, оны әйгілі 

Шекспирмен шендестіреді. Бұл шендестіру әрине, тек туған халқына деген, ӛз 

халқының талантына деген сүйіспеншіліктен, бүйрегі бұрудан туған, сезімнің 

жетегінде айтыла салған жеңіл-желпі әсер емес, керісінше ғылыми сараланған, 

салыстырмалы әдебиеттану ғылымы тұрғысынан жіті, жүйелі қарастырылып 

барып айтылған дәйекті байлам. «Мұхтар «Еңлік - Кебегінің» сюжеті негізінен 

халық аңызының бұрынғы әңгіме, поэма түрінде келген нұсқаларының 

іргесінен тарайды. Екі ел арасындағы нақты болған оқиғаның драма материалы 

екенін ұғыну - жас қаламгердің жазушылық кӛрегендігін аңғартады. Бұл ретте 

Әуезов Шекспирді еске түсіреді. 

«Салыстырмалы әдебиеттану ғылымының кӛбірек ден қоятын тағы бір 

ауқымды саласы - кӛркем аударма. Әрине, кӛркем аударманың сапасы мен 

кӛркемдік деңгейін аударма теориясы немесе аударма ғылымы арнайы 

зерттейді. Ал салыстырмалы әдебиеттану ғылымы аударылған шығарманың сол 

тілдегі ақын-жазушылардың шығармашылығына қалай ықпал еткенін, сол 

әдебиетке нендей тың тыныс, жаңа леп әкелгенін, сол арқылы әдебиеттер 

арасындағы, мәдениеттер арасындағы ықпалдастықты қарастырады. Кӛркем 

аударманың қажетгігі де, оны зерттеудің кӛкейкестілігі де осы қырынан кӛбірек 

аңғарылады. Яғни кӛркем аударма мәселелерін қарастырғанда сыңар бағытта, 

бір жақты, яғни тек әдеби тұрғыдан, я болмаса лингвистикалық жағынан ғана 

үңілу, зерделеу мүлде жеткіліксіз. Ондай зерделеу әрі кеткенде аударманың 

сапасын кӛтеруде белсенді рӛл атқаруы мүмкін, алайда мәдениеттер 

арасындағы ӛзара алмасулар мен сіңісулерді, адам баласының «ақыл ауыс, 

ырыс жұғыс» дейтін ұлы тұғырнамасын ашуда, түсіндіруде орашолақтық 

танытады. Сондықтан салыстырмалы әдебиетгану жүйесіндегі аударма 

мәселелерін зерттеу барысында мәдени-лингвистикалық зерделеу тәсілінен 

гӛрі, әдеби әдістерді қолдануға молынан орын берілетіні содан. Академик 

Рымғали Нұрғалидың да кӛркем аударма мәселесіне кӛбірек осы салыстырмалы 
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әдебиеттану аспектісіндегі ұғым тұрғысынан ден қойғаны байқалады. Бұл 

туралы ғалым ӛз пікірін былай ӛрбітеді: «Қазақ әдебиетіндегі соңғы 

жылдардағы жақсы кұбылыстың бірі - әлем ӛнеріндегі үздік туындылардың, 

классиканың жүйелі аударылуы. Абай творчествосында зор дәстүрі жасалған 

бұл тәжірибенің қазір мемлекеттік, жоспарлы шаруаға айналуы қуантады. Әр 

ғасырда, әр жұртта жасалган асыл дүниелердің ана тілімізде сӛйлеуі 

байлығымызға байлық қосады, әсіресе жас буын, кейінгі ұрпақты жан-жақты 

эстетикалық тәрбиелеуге мүмкіндік береді, профессионалдық тұрғыдан 

алғанда, қазақ әдебиетінің интернационалдық дәстүрлерінің баюына ықпал 

жасайды» [5, 114б]. Бұл тұста ғалым қазақ әдебиетінің реалистік кең арнаға 

түсуіне едәуір әсер еткен фактордың бірі ретінде аударманы кӛреді. 

Сӛздің осы тұсында, «академик Р.Нұрғалидың салыстырмалы әдебиеттану 

ғылымына тек ӛзінің ғылыми-зерттеулеріне ғана мән беріп, оқыған дәрістерінде 

ғана кӛңіл аударумен шектелмей, сонымен бірге Нұрлы астанамыздағы 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанынан қазақ әдебиеті 

және салыстырмалы әдебиеттану мамандығы бойынша диссертациялық кеңес 

ашып, сол кеңеске басшылық жасағаны, сол кеңесте еліміздің түкпір-түкпірінен 

келген кӛптеген жас мамандарды салыстырмалы әдебиеттану саласы бойынша 

қорғатқанын» - айта кеткен жӛн. Біздің бұл сӛзімізді ҚР ҰҒА академигі Ж. 

Әбділдиннің Р.Нұрғали туралы: «Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті жанындағы филология ғылымдарының докторы дәрежесін беретін 

Диссертациялық кеңес (2001-2008 жж. тӛрағасы) құрып, оның тӛрағасы болды. 

Бұл кеңесте қазақ әдебиеті, салыстырмалы әдебиеттану (Қазақстанда тұңғыш 

рет) мамандықтары бойынша Атырау, Ақтау, Арқалық, Қызылорда, Жезқазған, 

Тараз, Талдықорған, Семей, Ӛскемен, Павлодар, Қарағанды, Солтүстік 

Қазақстан облыстары жоғары оқу орындары үшін ғылым кандидаттары мен 

докторлары дайындалды» [6] - деген пайымдауы одан сайын толықтай түспек. 

Сӛзімізді қорыта келе айтарымыз, академик Р.Нұрғалидың салыстырмалы 

әдебиеттану ғылымына ерекше мән беруі тегін емес. Салыстырмалы 

әдебиеттану ғылымы - қай елдің болмасын рухани жаңғыруының негізгі 

арнасы. Жаһандану кезеңіндегі біздің жас мемлекетіміз үшін оның қажеттігі 

орасан зор. О бастағы негізін М.Әуезов қалаған, бертін келе академик 

Р.Нұрғали қалыпты ғылым деңгейіне кӛтерген салыстырмалы әдебиеттану 

ғылымы аясында бүгінде елімізде әдеби байланыстар, генетикалық һәм 

типологиялық байланыстар, кӛркем аударма, сапарнама, имагология, әдебиет 

пен кино, музыка, кӛркем сурет секілді ӛнердің ӛзге де түрлері арасындағы 

қатынастардың мәселелері зерттеле бастады. 
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ТҦРМЫСТЫҚ ЗАТТАРҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛӚНЕР САЛАСЫНДАҒЫ 

ТЕРМИНДІ ЖАСАУ АМАЛДАРЫ 

 

Қазақ халқының материалдық мәдениетіне ҥңілсек, кҥнделікті тҧрмыс 

қажетін ӛтейтін қолӛнердің жете дамыған тҥрлі салалары болғандығын 

байқаймыз [1, 128]. Еліміздің қолданбалы ӛнері сақ пен кӛк тҥркілерден қалған, 

болашақпен жалғасып бізге жеткен халық мҧрасы [2, 117]. Қолӛнер аталымға 

берілген келесі анықтаманы жан – жақты да толық деп есептейміз.   Қолӛнер – 

қарапайым еңбек қҧралдарының кӛмегімен кҥнделікті тҧрмыс – тіршілікте 

қажетті әртҥрлі бҧйымдар жасайтын қолтума ӛндірісі. Қолӛнершілер негізінен 

табиғи шикізаттарды пайдаланып, еңбек қҧралдары арқылы аса кӛркемділік 

және жоғары шығармашылықпен тҧрмысқа қажетті мҥліктер, музыкалық 

аспаптар, қару – жарақ, қҧрал – саймандар жасайды. Әрбір қолӛнер туындысы 

ӛз заманының материалдық мәдениетінің ҥлгісі және халық талғамының, 

әлеуметтік, қоғамдық жағдайының, діни сенімінің, салт-дәстҥрінің нақтылы 

кӛрінісі болып табылады. 

Қазақ халқының қолӛнері сонау ескі заман тарихымен бірге ӛсіп, біте 

қайнап келе жатқан ӛте бай қазына. Қазақстанда кӛшпелі шаруашылықтың 

қажетіне сай қолӛнершілер мал шаруашылығына керекті әртҥрлі қҧрал – 

саймандар ( желі, шылбыр, ноқта, бҧршақ, жҥген, қҧрық, бҧғалық, тҧсау, ӛре, 

шідер, кісен, қада, ер – тҧрмандар т.б.) жасаумен шҧғылданды. Олар қҧмнан, 

тастан, саздан қҧмыра, кӛзе, ыдыс – аяқ; мҥйізден, сҥйектен, мал мен аң 

терісінен, ағаштан әшекейленген нақышты дҥние – мҥлік, домбыра, қобыз, 

сыбызғы, шаңқобыз сияқты музыка аспаптарын; темірден, мыстан қылыш, 

найза, қанжар, айбалта, кҥрзі секілді қҧрал, қару жасады. Қазақ халқының 

қолӛнерінде киіз ҥй жабдықтарын, ағаш тӛсек жасау, тҥйін тҥю, ши орау, кесте 

тігу, ӛрмек тоқу, киіз басу, сондай-ақ моншақ, білезік, сырға, алқа, шолпы 

сияқты зергерлік бҧйымдар жасау кең дамыды [3, 34-35]. 

Біздің зерттеу нысанымыз – тҧрмыстық заттардың аталымдары және 

олардың жасалу жолдары. 
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Соңғы жылдары терминнің тҥрлі мәселелері Ӛ.Айтбаев [4] пен 

Ш.Қҧрманбайҧлының [5] еңбектерінде арнайы мақсатпен зерттеліп жҥргені осы 

саладағы мамандарға белгілі.  

Қазақ тіліндегі терминжасамның амалдары мен жолдарының ішіндегі ең 

ӛнімдісінің бірі – қосымшалар арқылы термин жасау амалы деп есептеледі. 

Терминжасамның бҧл тҥрін тілтанымда синтетикалық тәсіл немесе 

морфологиялық тәсіл деп атайды. Жалпы жалғамалы тілдерде морфологиялық 

тәсіл туынды тҧлғаларды жасаудың ең негізгі, ӛнімді амалдарының қатарына 

жатады. Қараңыз: -ақ (тҧрақ), -ат (ақпарат), -ба (қазба), -бе (тізбе), -гер (зергер), 

-гек (ілгек), -гі (негізгі), -гіш (білгіш), -гір (білгір), -дай (шақшадай), -дама 

(тҧжырымдама), -дақ (баспалдақ), -дас (отандас), -дек (жҥрдек), -деме 

(дәлелдеме), -дес (елдес), -дық (адалдық), -ды (жасанды), -лі (іргелі), -дік 

(әкімдік) -и (мәдени), -к (тірек), -кер (іскер), -кі (іріткі), -кіш (ҥккіш), -қ (сынақ), 

-ғақ, -қақ (майысқақ),-қы (ажыратқы), -қын (сатқын), -қор (ысырапқор), -қыш 

(салқындатқыш), -лас (тағдырлас), -лы (тҧғырлы), -лық (бҧқаралық), -лі 

(керілмелі), -лік (елшілік), -ма (тҧндырма), -мал (электротасымал), -малы 

(салғастырмалы), -ман (оралман), -ме (сілтеме), -нама (ӛсиетнама), -па 

(аңдатпа), -палы (аспалы), -пе (ескертпе), -сыз (ырықсыз), -теме (деректеме), -

тық (шаттық), -ті (әлеуетті), -тік (этноәлеуметтік), -хана (қасапхана), -шақ 

(жарықшақ), -шы (барлаушы), -шыл (ойшыл), -ші (беттеуші), -ық (жаңғырық), -

ым (опырылым), -ыс (қҧбылыс), -ім (сенім), -ын (тығын), -іс (кіріс), -ыш 

(бҧрауыш), -іш (автотежеуіш, бедерлеуіш), -бей (бейжай), -би (биресми), -на 

(наразы), -нә (нересте) [6, 67]. 

Терминдер синтаксистік тәсілмен де туындайды. Бҧндайда екі не одан да 

кӛп сӛз бір – бірімен тіркесіп, жаңа лексикалық мағына қҧрайды. Оларды 

кҥрделі, туынды деп те атайды. Қазақ тілінде синтаксистік (аналитикалық) тәсіл 

жиі қолданылатын ӛнімді тәсіл болумен бірге, оның іштей бірнеше тҥрі бар: 1) 

сӛзқосым (біріккен туындылар), 2) қосарлау (қосарлы қос сӛздер), 3) тіркестіру 

(тіркесті кҥрделі туындылар), 4) қысқарту (қысқартылған кҥрделі атаулар, 

қысқарымдар). Қараңыз: 1) ағаштілгіш, ӛсиетхат, ӛтпежел, шынытас-кафель, 

жеделсаты-лифт, біртуар, жерқойма-погреб, желкӛз-форточка, қолӛнер, 

дҥниетаным, жолсілтеме-путеводитель, инфрақҧрылым, мыңбасы, емдәм, 

мҧзайдын, сӛзтізбе, қарақҧйын-смерч, ҥстемақы-надбовка; 2) белбеу, жегжат, 

бҥгін, білезік, қайнаға, қайната, тҥрегел, неғҧрлым, ӛйткені, сӛйтіп, әнеугҥні; 3) 

әл-ахуал, бақ-дәулет, егжей-тегжей, емін-еркін, жай-кҥй, қҧт-береке, сән-

салтанат, тҥр-тҥрі, ҥбірлі-шҥбірлі, ҥш-ҥштен, рет-ретімен, іс-қимыл, шексіз-

шетсіз; 4) азу тіс, кіндік шеше, ас ҥй, мҥшел жас, жеті ата, жҧмыр жер, ауыз ҥй, 

қызыл кҥрең, кӛк тамыр (вена), кҥре тамыр (аорта); 5) Еуроодақ, Ортазбат, 

мемкірісмін, экожоба, геосаясат, этнотіл, мемстандарт, еурожӛндеу, меммҥлік, 

медбике, биоӛріс, зоодҥкен, мемжерком, ШҚО, ШҚМУ, ТМД, АХАТ, ҦБТ, 

БҦҦ, ҚР, ҦҒА.  

Бҥгінгі таңда терминдер калька әдісімен де туындайды дамыды [6, 94]. 

Мысалы, летучка-лездеме, морозильник-мҧздатқыш, календарь-кҥнтізбе, диета-

емдәм, многоборые-кӛпсайыс, автомойка-автожуу, автостанция-автобекет, 
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аэрофотосъѐмка-аэрофототҥсіру, радиоузел-радиоторап, личное первенство-

жекелей біріншілік. 

Қазақтың ӛрнекті әшекеймен істелетін қолӛнерінің тҥрлері де , атаулары да 

ӛте кӛп. Солардың ішінде халық арасына кӛбірек тарағаны – ою – ӛрнек. Ою – 

ӛрнек ісі тым ерте заманнан бастап қолӛнерінің барлық тҥріне бірдей ортақ 

әсемдеп әшекейлеудің негізі болып келді.  

Жалпы тігіншілік ӛнерімен айналысатын еңбек тҥріне, дайындайтын 

ӛнімдеріне байланысты ӛз ішінде кестешілік өнері, тігіншілік өнері, етікшілік 

өнері деп бӛлуге болады. Бҧлардың қай – қайсысы болсын ӛнер дәрежесіне 

кӛтерілген ата кәсіп. Этнографиялық еңбектерде бҧлар кейде жеке-жеке сӛз 

болса, кейде тігіншілік пен кесте ӛнері бірге қарастырылады, ӛйткені тігінші 

сырт киім, іш киім, бас киімдерді, тӛсек - орын жабдықтарын, басқа да 

тҧрмыстық заттарын тігумен бірге оларды ӛзі кестелеп, безендіре білген. Тӛсек 

– орын жабдықтары тҥрлі мата қиындыларынан қҧрақ қҧрау арқылы да 

дайындалған [7,427].  

Бҥгінгі таңда анықталған деректерге байланысты қазақ ою – ӛрнектерінің 

жиі қолданылатын екі жҥзден астам тҥрі бар. Олардың бірқатарын кӛрсетейік: 

ай, айбалта, айбас, аймүйіз, айшық, алақан, алақұрт, аламыш, алаша, 

алтыбасар, арпабас, атауыз, атерін, атізі, ашатұяқ, айыртұяқ, арқармүйіз, 

баған өрнек, балға, балдақ, балта, балық көз, баспа, бастырма, батырма, 

бедер, безек, бес дөңгелек, бес жапырақ, бес күл, бес бұрыш, бес демше, бой 

өрнегі, ботатірсек, бөрікөз, бөріқұлақ, бунақ, бұрма, бұтақ, бүлдірген, бүркөз, 

бүрме, гүл, гүлдірайхан, дақ, доға, егіз, ендірме, ергенек, жапырақ, жармагүл, 

жауқазын, желі, жеті гүл, жол, жолақ, жұлдыз, жұлдызгүл, жұлдызқұрт, 

жүрекше, жылан, жыланбас, жыланбауыр, жіліншік, ирек, ирексу, итемшек, 

иттабан, иттіс, кемпірқосақ, кеңірдек, көз, күмбез, күн, көпбұрыш, қабырға, 

қазмойын, қазтабан, қармақ, қиықша, қолтық, қолтықша, қос мүйіз, қос құлақ, 

қос тіл, қос таңдай, қос бұрым, құмырсқа, құмырсқа із, құсжолы, құсмұрын, 

құсқанат, құсқұйрық, құстабан, ебелек, қошқармүйіз, қырықмүйіз, құстұмсық, 

маралмүйіз, масақмүйіз, мөр, ожау, омыртқа, ойма, оймақ, өкше, өркеш, өріс, 

өткерме, райхан, керегекөз, көбелек, самұрық, селеубас, сыңарөкше, сырға, 

таңба өрнек, тарақ, тармақ өрнек, текемет өрнек, терме, терісбұтақ, 

торкөз, төртқұлақ, түйетабан, тырна, үркер, шақпақ, шапыраш ою, шарбақ, 

шаршы, шатыраш, шот ою, шөміш өрнек, шөжебас, шиыршық, шыбынқанат, 

шыныгүл, шытырман, шырмауық, шұжық өрнек, райхангүл, салпыншақ, 

тұмартіс, түлкібас, түйемойнақ, ырғақ, ілмек, ірбіт өрнек.[8, 13-14]. 

Ӛрнек атауларын мән – мағынасына қарай келесі топтарға жіктеуге болады 

деп ойлаймыз.1 – топ. Аспан денелері – космогония: жұлдыз, шұғыла, ай, күн, 

жарты ай, айшық, кемпірқосақ; 2 – топ. Зооморфтық ою – ӛрнектер(жан – 

жануарларға арналған ою - ӛрнектер): айыртұяқ, арқармүйіз, атбасы, алақұрт, 

бұланмүйіз, бұғымүйіз, ботакөз, бөрікөз, бөріқұлақ, барыс, елік, жыланбасы, 

жіліншік, жұлдызқұрт, иттабан, итқұйрық, иттіс, итемшек, қошқармүйіз, 

қодасмүйіз, қазмойын, қазтабан, құсмұрын, құсқанаты, қарғаның ізі, қабырға 

(қаңқа), қолтықша, құмырсқа, көбелек;3 – топ. Магиялық ою – ӛрнектер: адам 
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басына киілетін бетперде, ат басына кигізілетін бетперде, кісе, қалқандағы 

қияли бейнелер, тұйық ою; 4 – топ. Ӛсімдіктерді бейнелейтін ою – ӛрнектер: 

бесжапырақ, бітпес, бүршік, жауқазын, гүл, қауыз, райхангүл, сабақ, 

сегізжапырақ, төртгүл, үзілмес, үшжапырақ;5 – топ. Ҥй тҧрмысынан 

алынғаною – ӛрнектер: балта, балдақ, баспалдақ, қармақ, өкше, тарақ, тұмар, 

ілмек;6 – топ. Геометриялық ою – ӛрнектер: бесбұрыш, дөңгелек, төртбұрыш, 

сегізбұрыш, ромб, үшбұрыш, шаршы, шеңбер;7 – топ. Жер – суға, тауға 

байланысты ою – ӛрнектер: ағаш, бұлақ, бұтақ, ирексу, көл, қайнар, тау, 

толқын, өзен.  

Жоғарыда кӛрсетілген тіл деректері тҧрмыстық заттарға қатысты қолӛнер 

саласындағы терминдер кӛбінде аналитикалық тәсілмен жасалатындығын 

анықтайды. Қараңыз: айбалта, арпабас, айыртұяқ, ботатірсек, бөрікөз, 

гүлдірайхан, жармагүл, жыланбас, иттіс, кемпірқосақ, қазмойын, қазтабан, 

құсжолы, құсқанат, сыңарөкше, торкөз, түйетабан, шөжебас, шыбынқанат, 

шыжбақай, шыныгүл, тұмартіс, түйемойнақ, түлкібас, тайтұяқ. 

Біз қазір этностық қоғамда ӛмір сҥріп жатырмыз. Этностық қоғам – ортақ 

тіл, діл (наным-сенім), ортақ мінез-қҧлық, ортақ жан-дҥние (психология) мен 

дҥниетаным, ортақ салт-дәстҥр мен мәдениет, ортақ ӛмір-тіршілік пен оның 

тәсілдерін бірге жасап, бірге қолданатын тҧрақты табиғи орта қалыптасқан 

ҧжымда ғана дҥниеге келетін қоғам. Бҥгінде дамыған қазақ қауымы ӛзі 

іргетасын қалаған, қабырғасын тҧрғызған, егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болып 

отырған қазақ қоғамы, сол қоғамның заңды мҧрагері қазақ халқы да сол 

қоғамның тҧла бойымен біткен, онымен ғасырлар бойы бірге ӛсіп, біте 

қайнасып келе жатқан тҧлғалық та қҧрамдық бӛлшегі болып есептеледі. 
Ал тҧрмыстық заттар атаумен бірге иесінің ортадағы әлеуметтік жағдайын, 

жеке басындағы қҧндылықтарды, этнопсихологиялық ҧстанымдарды және 
ҧлттық болмыстан (менталитет) мағлҧмат беруде. Қорыта айтқанда, тҧрмыстық 
заттар қазақ халқының тарихы мен рухани-материалдық мәдениетіне 
байланысты сақталған және жҥйеленген мол ақпаратты жеткізеді.  
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THE INFLUENCE OF THE TEACHER ON LEARNERS‘ MOTIVATION IN 

FOREIGN LANGUAGE LEARNING 
 
In foreign language learning as in every other field of human learning, motivation 

is the critical force which determines whether a learner embarks on a task at all, how 
much energy he devotes to it, and how long he perseveres. It is a complex 
phenomenon and includes many components: the individual‘s drive, need for 
achievement and success, curiosity, desire for stimulation and new experience, and so 
on. These factors play a role in every kind of learning situation. Student motivation is 
influenced by both internal and external factors that can start, sustain, intensify, or 
discourage behavior. The teacher has to activate these motivational components in 
the students but that is the precise problem.  

Motivation plays a significant role in the rate and success of foreign language 
learning in general, and in classroom language learning  in particular. It consists of 
such factors as the attached value of a task, the rate of success expected by learners, 
whether learners believe they are competent enough to succeed, and what they think 
to be the reason for their success or failure at the task [1]. Motivating learners to 
develop in the target language is acknowledged to be a complex process. In many 
instances, students face many obstacles in learning English and are often demotivated 
to learn. However, certain motivational strategies, identified by research on 
motivation, can help learners adopt more positive attitudes towards language 
learning.  

Research into motivation in language acquisition in recent years has focused on 
the factors which affect foreign language learners‘ motivation [2]. These studies 
proposed that foreign language teachers play one of the most influential roles to help 
students engage and persist in the long process of language acquisition. The roles are 
assumed to influence each learner‘s motivation to enhance learner motivation so that 
learners positively and actively engage in their learning until they reach their 
common target in foreign language learning.  
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Many empirical studies of teacher‘s motivation were conducted to identify how 
teachers influence learners‘ motivation; the researchers assigned motivational 
strategies and studied the significance attributed to each strategy by the teachers and 
how often teachers employ each strategy in their classes. This study leads to the 
commandments for teachers to motivate language learners: teachers should promote 
the learners‘ expectations of success in the foreign language. Students will have a 
greater tendency to do an activity if they feel they will succeed in that particular 
activity.  

The simplest way to ensure that students expect success is to make sure that they 
achieve it constantly.  Other ways to increase students‘ expectancy of success include 
assisting them and giving them time to prepare for tasks, explaining to them what 
success is involved in the task and how to achieve it, and help them overcome any 
obstacle they may face.    

Teachers should orient the students toward particular goals and work together to 
realize these goals. In fact, in many teaching situations, teachers work with a pre-
determined syllabus and already planned goal of the course, but many research 
studies have found that these goals most often do not match the students‘ goals. More 
importantly, many students have been reported that they do not understand why they 
are given a particular activity. As a result, it is the role of the teacher to steer the class 
towards a particular goal and explain to the students the purpose of each activity and 
help them achieve that goal.  

One of the problems that may face both teachers and learners is the diversity of 
learners‘ goals in the sense that every learner may bring a distinct goal, and some of 
them are in the classroom because not that they have a goal but rather they have to be 
there. It is fundamental to the successful working of a group to have a sense of 
direction and a common purpose. Defining and agreeing aims is one of the hardest 
tasks that the group has to undertake together.  

The next commandment is to generate motivation is to make the teaching 
materials relevant to the learners. Schools build their curriculum on societal norms 
and what the society thinks students should learn rather than giving students a choice 
to learn what they think is relevant to their needs. The motivation to learn decreases 
dramatically when the learners learn something they do not see any relevant to their 
lives. Teachers should make materials as relevant as possible to the students‘ lives 
and, if necessary, teachers should supplement some activities in textbooks with more 
relevant materials that can motivate students to learn because they can apply it to 
their own experiences. 

Teachers should help students create realistic beliefs about language learning. 
Some learners bring some unrealistic learning beliefs about how much progress or 
learning they can achieve in a particular class. If they do not see that their beliefs or 
expectations are not achieved, they will become disappointed and lose interest in the 
course. Teachers, therefore, should explain the complexity to learn a foreign language 
and develop students‘ understanding of the nature of the process.  

Moreover, teachers should help students realize that there are various ways to 
achieve success in the learning process and encourage each learner to find his/her 
distinct ways of learning. Teachers should make sure that the class atmosphere is 
relaxed and pleasant. The way the students are seated in the classroom will often 
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determine the dynamics of the lesson. A simple change in the seating pattern can 
make an incredible difference to group coherence and student satisfaction, or had 
become crucial element in the success or failure of the lesson.  

It would be better if teachers make sure that learners are familiar with the target 
language culture. The target culture is also a useful tool to generate the integrative 
orientation of the learners through introducing authentic materials which reflect the 
target culture and community of the target language.  

Teachers should use the first language in the learning foreign language.  
The main argument against the use of the first language in language teaching is 

that students will become dependent on it, and not even try to understand meaning 
from context and explanation, or express what they want to say within their limited 
command of the target language. But there are other, historical reasons why the use 
of the students‘ mother tongue went out of favor. Initially it was part of a reaction 
against the Grammar-Translation method, which had dominated late 19th and early 
20th century teaching, and which saw language learning as a means towards 
intellectual development rather than as being for utilitarian, communicative purposes. 
But, we can say that there are a few cases when we can resort to the student‘s mother 
tongue.  

When there is a gap of communication or total misunderstanding, since it can 
prevent time being wasted on fruitless explanations and instructions, when it could be 
better spent on language practice. It can be used with beginners, when students are 
trying to say something but having difficulty, they can say it in their own language 
and the teacher can reformulate it for them. When students need to combine the two 
languages, for example in those lessons whose focus evolve around translation and 
interpreting  

It is imperative that before attempting to create any kind of motivation, teachers 
should take some conditions into consideration. We have seen above that teachers 
play a significant role in affecting learners‘ motivation; teachers‘ actions and 
behaviors in  the  classroom  have motivational influence on students [3]. It is argued 
that teachers‘ behavior can influence the students‘ engagement in class. Therefore, it 
is crucial to establish a class atmosphere of mutual trust and respect with the learners 
[4]. Teachers can promote such respect and trust through interacting with students on 
a personal level and show that they care about their students‘ personal issues or 
challenges  that  they face in  the  classroom or even outside.  

Enthusiasm is another factor that can impact learners‘ motivation. Enthusiasm is 
contagious in classrooms; therefore, if students recognize their teacher‘s enthusiasm 
to the task, they, too, will be enthusiastic. 

In general, motivation is the ‗neglected heart' of our understanding of how to 
design instruction. [5] Many teachers believe that by sticking to the language 
materials and trying to discipline their refractory students, they will manage to create 
a classroom environment that will be conducive to learning. Nevertheless, these 
teachers seem to lose sight of the fact that, unless they accept their students' 
personalities and work on those minute details that constitute their social and 
psychological make-up, they will fail to motivate them. What is more, they will not 
be able to form a cohesive and coherent group, unless they succeed in turning most 
―curriculum goals‖ into ―group goals‖.  
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Learning a foreign language is different to learning other subjects. Therefore, 
language teaching should take account of a variety of factors that are likely to 
promote, or even militate against, success.  

The role of the teacher is enhancing learners‘ motivation and helping them 
achieve continuous progress in their language learning process. The body of literature 
in the field of motivation has shown that teachers play significant roles in increasing, 
or decreasing, students‘ motivation. The implications of motivational models and 
strategies can be beneficial for foreign language teachers. Teachers would find it 
helpful to integrate these motivational strategies in their classrooms and help their 
students make the most of their foreign language learning. While each of the theories 
and strategies has some value, no single theory or strategy can sufficiently explain 
learners‘ motivation. Therefore, it would be wise if teachers drew eclectically from 
these theories and strategies, or at least most of them, and try different combinations 
in their classrooms, taking into consideration that learners are different and thus 
different motivational strategies may work differently with each group of students. In 
addition, it is significant that teachers should be aware of their actions and behaviors 
in classroom because it is very likely  that teachers‘  actions can demotivate learners. 
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В настоящее время изучение концептов в языке является одним из самых 

перспективных исследований в лингвистической науке. Концепты 
рассматриваются в культурологическом, лингвистическом, философском и 
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других аспектах, предлагается большое количество их интерпретаций, 
классификаций, методов и подходов к их исследованию. 

Представления о счастье принадлежат к наиболее коренным категориям 

культуры, ядро национального и индивидуального сознания, а отношение к 

нему входит в число определяющих характеристик духовной сущности 

человека. В силу своей этнокультурной специфичности концепт этот получает 

неодинаковую трактовку в контекстах различных культур. Наш научный 

интерес сконцентрирован на его реализации в трех культурах: англоязычной и 

русской и казахской. 

Счастье зародилось в значении «рока, благой судьбы». По данным 

этимологических источников семантическим архетипом концепта «счастье» 

является «судьба» ( корень «часть» - удел, судьба плюс приставка съ- в 

значении «хороший», то есть дословно «счастье» значит  «хорошая судьба»). 

[1] 

 Согласно данным русских толковых словарей «счастье» имеет несколько 

значений:  

1) Доля, пай, рок, судьба, часть и участь, доля; 

2) Случайность, желанная неожиданность, удача, успех;  

3) Благоденствие, благополучие, земное блаженство; 

4) Состояние довольства, радости от полноты жизни, от удовлетворения 

жизнью. [2] 

Синонимы: блаженство, благодать, фортуна, благоденствие, 

предназначение, благополучие,  удача, успех, случай, благосостояние, судьба, 

везение, наслаждение, удачливость, фарт, состояние, участь, синяя птица. 

Фразеологизмы со словом «счастье»: 

1) Счастье ему благоприятствует (улыбается)  

2) Ему посчастливилось, везет 

3) Испытать счастье 

4) Кузнец своего счастья [3] 

5) На счастье и т.д. 

Судя по данным этимологических источников, happiness в английском языке 

восходит к среднеанглийскому (13 в.) happ – «chance, good luck», откуда happy 

– «prosperous» (14 в.), которое лишь в 16 в. приняло значение «content». Happ, в 

свою очередь, восходит к индоевропейскому корню kobb-отправляющему к 

сгибанию - магическому действию, связанному с будущим. [4] В англоязычных 

толковых словарях «happiness» означает:  

1) Feeling or expressing pleasure, contentment, satisfaction; 

2) The quality or state of being happy; 

3) Good fortune, joy. 

Синонимы: beatitude, blessedness, bliss, cheer, cheerfulness, cheeriness, 

contentment, delight, ecstasy, elation, enjoyment, exuberance, felicity, gaiety, 

gladness, high spirits, joy, jubilation, light-heartedness, merriment, pleasure, 

prosperity, satisfaction, wellbeing.    
Фразеологизмы в состав которых входит слово «Happiness» , «Happy»: 

http://dictionary.reference.com/browse/happy


370 

 

Happiness takes no account of time - для счастливых время не существует 

Personal happiness – счастье в личной жизни 

Happy as a king - очень счастливый, рад-радѐшенек, на седьмом небе 

Happy as a clam - очень счастливый, рад-радѐшенек, на седьмом небе 

Happy chance – счастливый случай 

Happy event – радостное событие 

Happy family – счастливая семья   

Happy medium – золотая середина 

Happy release – долгожданное освобождение 

Happy-go-lucky – беззаботный, беспечный 

К счастью – fortunately, luckily  

По счастью – as luck would have it  

Пожелать счастья – wish good luck  

Военное счастье – fortunes of war pl.  

Иметь счастье (+ инф.) – be lucky / fortunate enough (+ to inf.), have the good 

fortune (+ to inf.)  

На наше счастье – luckily for us, to our good fortune, fortunately, luckily  

Дать руку на счастье – give one‗s hand for luck  

Ваше счастье, что вы не опоздали – you are lucky not to be late 

Опираясь на данные казахских толковых словарей получаем: 

Бақыт – адамның ӛмір қызығы мен қуанышына, рахатына қанағаттану 

дәрежесін танытатын этикалық ҧғым. [5] Бақыттың негізінде адамның ӛмірі 

мағыналы және нәтижелі болған кездегі ӛз болмысына деген ризашылық 

сезімінің қалыптасуы жатыр. Арман сияқты Бақыт та мҧраттың тылсымдық-

эмоциялық кӛрінісі болып табылады. Мҧрат тҧлғаның болашаққа деген сенімін 

білдірсе, Бақыт оның іске асу деңгейін кӛрсетеді.  

Әдептану саласында Бақыт мәселесімен шҧғылданатын ілімді 

фелицитология (грек. – Бақыт туралы ілім) деп атайды. Бақыт – кӛп мағыналы 

ҧғым. Оның басты тҥсініктері:  

1) бақ-дәулет, ―қолға қонған қҧс‖, ырыздық;  

2) қуаныш, ләззат, рахат;  

3) жақсылыққа, ізгілікке жету, даналық;  

4) ӛмірден ӛз орнын табу, толыққанды тҧлғаға айналу.  

―Қҧс ҧшуға жаралған, адам бақытты болуға жаралған‖ дейді халық мақалы. 

Бақытты ӛмір сҥру – қуанышты болу, дәулетке кенелу, рахатқа бӛлену. Адамға 

қуаныш әкелетін оқиғалар – табысқа қол жеткізу, іс-әрекеттің марапатталуы, 

алға қойған мақсаттың орындалуы, бала-шағаның қызығы. Қуаныш сезімі 

адамға кҥш беріп, кісінің жігеріне жігер қосады. Алайда қуаныш пен Бақыттың 

арасында айырмашылық та бар. Қуаныш ӛткінші, жеке бір сәтке байланысты 

болса, Бақыт – адамның бҥкіл ӛмірінің арқауы. 

Синонимы: қуаныш, рахат, даналық, бақ, бақ-дәулет, бақыт, дәулет, мерей, 

нәубет, ырыс, қҧт, береке, игілік, талай. 

В различных словарях представлен широкий ряд фразеологизмов, имеющих 

в своем составе слово «счастье»: 

http://www.thefreedictionary.com/happy+as+a+clam
http://www.thefreedictionary.com/happy+chance
http://www.thefreedictionary.com/happy+event
http://www.thefreedictionary.com/Happy+family
http://www.thefreedictionary.com/happy+medium
http://www.thefreedictionary.com/happy+release
http://www.thefreedictionary.com/happy-go-lucky
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BC%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B-%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%93%D0%B0_%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D2%B1%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AB%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D3%99%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%81_%D2%B1%D1%88%D1%83%D2%93%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD,_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D2%93%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB-%D0%9C%D3%99%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/��?/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/��?-�?����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/��?��/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/�?����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/�����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/�?����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/����/
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Верить в свое счастье → ӛз бақытына сену 

Доброе слово – половина счастья → жақсы сӛз – жарым ырыс 

Ему изменило счастье → оның дәулеті қайтты 

Испытать счастье → бағын сынау 

Лишиться счастья → бақытынан айырылу 

Найти свое счастье → ӛз бақытын табу 

Он повстречался мне на мое счастье → ол менің бақытыма орай жолықты 

Пожелать счастья → бақыт тілеу 

Семейное счастье → жанҧя бақыты; отбасы берекесі; отбасының бақыты 

Счастье ему изменило → оның бағы тайды 

Счастье непостоянно, то везет, то нет → бақыт деген тайғанақ, бірде бар да, 

бірде жоқ 

Счастье пришло → бақ қонды 

Счастье ушло → бақ тайды 

На мое счастье → менің бақытыма орай 

В полном соответствии с общепризнанным мнением, мы относим эмоцию 

«счастье\happiness\ бақыт» к числу положительных эмоций. 

По данным большинства словарей синонимов русского, языка 

синонимический ряд существительных, обозначающих эмоцию счастья состоит 

из 18 членов: блаженство, благодать, фортуна, благоденствие, предназначение, 

благополучие, удача, успех, случай, благосостояние, судьба, везение, 

наслаждение, удачливость, фарт, состояние, участь, синяя птица.  В английском 

из 25 членов: pleasure beatitude, blessedness, bliss, cheer, cheerfulness, cheeriness, 

contentment, delight, ecstasy, elation, enjoyment, exuberance, felicity, gaiety, 

gladness, high spirits, joy, jubilation, light-heartedness, merriment, pleasure, 

prosperity, satisfaction, wellbeing.  В казахском из 13 членов: қуаныш, рахат, 

даналық, бақ, бақ-дәулет, бақыт, дәулет, мерей, нәубет, ырыс, қҧт, береке, 

игілік, талай. На основе этого мы выбрали синонимичные пары (Таблица 1): 

 

Таблица 1– Синонимичные пары концепта «счастье» 
 Русский 

язык 

Английский 

язык 

Казахский 

язык 

Блаженство + + + 

Радость + + + 

Удача\успех\случай +  + 

Благосостояние + + + 

Благополучие + + + 

Участь\доля +   

Мудрость\гениальность   + 

  

«Блаженство – bliss - рахат», «радость – joy - бақ-дәулет», «благополучие-

нәубет - prosperity», «благосостояние -  exuberance - дәулет, ырыс».  Также 

следует отметить что встречаются синонимичные пары, которые присущи 

только двум культурам «удача-сәттілік» или только одной культуре, так 

например в казахском языке встречается понятие «счастье - даналық» 

(мудрость, гениальность), в русском языке «счастье-доля\участь\судьба».  

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/��?/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/��?-�?����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/��?��/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/�?����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/�����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/�?����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/��?-�?����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/�?����/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/�?����/
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основными понятиями 

репрзентирующими «счастье» в русской, казахской и английской языковых 

картинах мира являются: 

1) Блаженство; 

2) Радость; 

3) Благополучие; 

4) Благосостояние. 

И только лишь в казахском и русском языках «счастье» ассоциируется с 

«удачей, везением», по-нашему мнению это связанно с тем, что как для 

русских, так и для казахов, счастье зависит от внешних обстоятельств 

(счастливый случай, фортуна, везенье). А вот для англичан, привыкших к тому, 

что человек сам кузнец своего счастья, данная ассоциация весьма редка или 

вообще отсутсвует.  

Согласно изложенному выше, счастье в русском языке, несомненно, 

относится к сфере идеального и в сознании русского человека закрепилось как 

нечто в реальности недостижимое. В русской концептосфере оно находится 

где-то рядом со «смыслом жизни» и другими фундаментальными и 

непостижимыми категориями бытия. Именно вследствие своей 

принадлежности к «высокому» регистру русское «счастье» несѐт на себе очень 

сильный эмоциональный заряд. Таким образом, счастье как оценка человеком 

«успешности» собственной судьбы концептуально и хронологически 

производно от удачи. Вообще же, следует заметить, что в эволюции концепта 

«счастье» последовательно прослеживается субъективизация: изначально 

счастье - это судьба, рок, затем это случай, везенье - нечто сугубо внешнее и не 

зависящее от человека, и наконец, это деятельность души в полноте 

добродетели, а быть или не быть добродетельным зависит исключительно от 

воли человека.  

В отличие от английского «happy», констатирующего, что состояние 

человека соответствует некоторой норме эмоционального благополучия, так 

как в словарных статьях как синонимы к «happy» употребляются 

прилагательные contented, pleased, satisfied, русское слово «счастливый» 

описывает состояние, безусловно, отклоняющееся от норм. Согласно 

А.Вежбицкой, слово «happy» является «повседневным словом» в английском 

языке, а «happiness» обозначает эмоцию, которая ассоциируется с «настоящей 

улыбкой». Русское «счастье» ни в коей мере не является «повседневным 

словом», а тем более не относится в русском языке к числу «базовых эмоций». 

Счастье вообще не относится в русском языке к категории чувств. О нѐм, 

скорее, можно сказать, как о специфической, весьма сложной разновидности 

интеллектуально-эмоциональной оценки, поскольку это одновременно и 

эмоция, и положительная интеллектуальная оценка собственной жизни. 

В сознании же носителей английского языка «happiness» соотносится с 

реально-земными pleasure, contentment, well-being, satisfaction и потому не 

только не является чем-то недостижимым, но наоборот, тем, чего люди 

заслуживают, тем, для чего родились и живут на свете. Не случайно право на 
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стремление к счастью называется среди важнейших прав человека в 

американской Декларации независимости 1776 года. 

Схожие значения наблюдаются в казахском языке, где концепт «бақыт» 

также представлен не как эмоция, а положительная оценка человеческой жизни. 

Счастьем для казаха является благополучие в семье, счастье детей, достойная 

жизнь, достижение цели, успеха, самореализация, счастье дает силу и 

прибавляет волю.  Все эти понятия земные, но в то же время счастье имеет 

загадочный, эмоциональный оттенок идеала. 

 Конечно,  невозможно переоценить роль и значение семьи в жизни казаха. 

Индивидуум сам по себе не представляет сколько-нибудь значащей ценности 

для казахского общества – только в составе семьи человек является 

полноценным участником социальных процессов. Только в семье человек 

ощущает полноту жизни и радость.  

В русском языке понятие счастья невеоятно многократно, в английском и 

казахском же оно несет гораздо меньшую смысловую нагрузку и имеет меньше 

значений.  
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ЕШКІМГЕ ҦҚСАМАЙТЫН, ӚЗГЕ СТИЛЬ ИЕСІ 

(Д. АМАНТАЙДЫҢ «ГҤЛДЕР МЕН КІТАПТАР»  

ШЫҒАРМАСЫНА ТАЛДАУ) 

 

Кез келген оқырман ӛзіне ҧнаған әдеби шығарманы оқып ӛзінше ой тҥйе 

алады. Кітаптың ішінен ӛзіне керекті қажетін де алып жатады. Кӛптеген 

жарыққа шығып жатқан шығармалар оқырман қауымға берері қаншалықты осы 

мәселе тӛңірегінде ой қозғамақпын. 

Д.Амантай қазақ әдебиетінде ӛзіндік орны бар жазушы. Оның қаламынан 
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туған біраз әдеби туындылар оқырман назарына кеңінен ҧсынылып жатыр. 

«Гҥлдер мен кітаптар» романы жайлы әдебиетші,сыншы қауымның  біраз пікірі 

айтылды да. Мәселен аудармашы әдебиеттанушы, Герольд Бельгер: 

Приходится слышать и разноречивые сужденя о том что он пишет.А причина 

одна: Дидар не похож ни на кого.Точнее, на многих, кого еще не удостаивает 

своим вниманием казахский читатель. Он, Дидар, своеобразен, своеобычен, 

неотрадиционален, непривычен. Кто-то им умеренно восхищается (особенно 

молодежь), кто-то отвергает его на корню (большой частью – старшее 

поколение) [1, 385 б]. 

«Тәуелсіздік кезеңінде біраз әдеби шығармаларға талдау жасап жҥрген 

әдебиет сыншысы Ә.Бӛпежанова: «"Гҥлдер мен кiтаптар" сынды шығарманы 

мен қазақ әдебиетiнде бҧрын-соңды алғаш оқуым. Бҧл - мен ҥшiн сыншы 

ретiнде де, оқырман ретiнде де ҥлкен қуаныш; сын егер шығармашылық екенi 

рас болса, сыншы әйтеуiр сыншылық мiндетiнен шығып қана емес, ӛнердiң 

ӛнерлiк тҧрғысынан предметтiк әңгiме қозғауға болатын шығарма 

оқығандықтан туындаған қуаныш."Гҥлдер мен кiтаптар" - кӛп планды роман. 

Әдеттегi ҧғымдағы, себеп-салдарлы, классикалық ҥлгiдегi кӛп планды да 

кӛлемдi роман емес, кӛлемi шағын, соған қарамастан, конструкциясы ӛте 

дамыған - бiрнеше идеяны қат-қабат алып жҥретiн роман; оқырманынан 

мәдени-философиялық оқылымды талап ететiн; "не бередi?" емес, "не аламын?" 

қағидасымен оқығанда ғана мәнi ашыла тҥсетiн романяғни бҧл тҧста автордың 

емес, оқырманның мәселесi шығады. Басты бiр ерекшелiгi де - осы. Ал, мҧндай 

туынды қазақ кӛркем әдебиетiне аса қажет-тi [1,390 б]. 

Шығарма туралы айтылған ойлар осы енді романның ішкі мазмҧнына 

бойлап кӛрейік. 

Роман ҥш бӛлімнен тҧрады, әр бӛлім ӛзі жеке-дара тараушалардан қҧралған. 

Бір оқыған кісі бҧл романда неліктен сонша атау, тҥсініксіз нәрселер неге кӛп 

деген ойға батады. Бір қарағанда  дҧрыс себебі ДидарАмантайдың сӛйлем 

қҧрауы, ӛзіндік пәлсапасы мҥлде бӛлек. Бҧл кітаптың ішкі сырын тҥсіну ҥшін 

сірә, философиялық кітаптар оқып шығу керек... Романда тҥркілік сарынды 

аңсау, әсемдікке ҧмтылу, заман  бейнесін сипаттау сияқты элементтер бар.  

Дидар Амантай: «Мен ҥшін Э.Хеменгуэй мен Марсель Пруст, Габриель 

Гарсия Маркес стильдерін Милорада Павич  және Хорхе Луиса Борхес 

интеллектуализмін біріктіре отырған қызықты. Осының ҥстіне Альбера Камю 

Алена Роб-Грийе және Ясунари Кавабатының эстетикасын қосам. Менің 

поэтикалық прозадағыбағытым сюжеттің болуы немесе болмауымен 

ерекшеленеді. Жазушы қазақ әдебиетіндегі прозаны 5 бағытқа бӛліп кӛрсетеді: 

әлеуметтік-антропологиялық, коммерциялық, ғылыми-фантастикалық, 

философия-метафизикалық және поэтикалық. Оның ойынша ең соңғы бағыт  ол 

жоғарғы сападағы проза.Сонымен қоса Дидар Амантай шетел әдебиетімен 

қазақ әдебиетіндегі ҧқсастықтар туралы: стиль жайлы айтсақ деп Буниннің 

«Антоновские яблоки» Юрия Казакова «Ты во сне горько плакала», Ясунари 

Кавабаттың«Голос бамбука, цветок персика», Алена Роб-Грийе «Пляж», 

«Молчание», Альбера Камю, «Кошка под дождем», Хемингуэйдің 
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шығармалары қазақ әдебиетіндегі әңгіме-кӛңіл кҥй,әңгіме-әсер бағытына  

М.Әуезовтің «Кӛксерегі», Ғ.Мҥсіреповтің «Қос Шалкар» және «Боранды 

тҥнде»), Саин Муратбеков («Осенняя извилистая дорога»), Оралхан Бӛкей 

(«Қайдасың қасқа қҧлыным»), Қалихан  Ысқақтың «Ақтоқым», Бейімбет 

Майлинның «Шҧғаның белгісі» сияқты шығармаларды атаймыз дейді. 

Қорытындылай келе Дидар Амантай шығармаларын тҥсіну ҥшін арнайы 

сюжеттің керегі жоқ, әр оқырман ӛз сюжетін қҧрыстырып алады. Кӛркем 

әдебиеттің одан әрі дамуы дҧрыс айтылған  сын мен оқырман 

қызығушылығына тікелей байланысты болып келеді» [2]. 

Дидар Амантай әдебиетке ӛлара уақытта келгеннен кейін кӛптеген 

сыншылар бҧл топты камикадзе-әдебиетшілер ретінде таниды. Яғни, ӛзін 

қҧрбандыққа тастаған жазушылар есебінде қаралады. Себебі ол кезде 

әдебиеттің қиын шағында келгендіктен және де қазақ әдебиетінің ерекше 

формасын жасауда оған дейін қалыптасқан формальды әдебиетті қҧрбан еткен 

жазушылар десек те болады. ―Постмодернистік әдебиеттің қалыптасып, даму 

жолдары әр мәдениетте әрқилы болып келгенімен, олардың ортақ бір қабысар 

тҧсы бар: қай елдің руханиятында болмасын, постмодернизм ҧлт ӛміріндегі 

айрықша рухани дағдарыстан кейін туындайды‖, - деп филология 

ғылымдарының кандидаты А. Қалиева дәл айта алған. Дидар Амантайдың 

шығармашылығы ерекше болғанан кейін де әртҥрлі сындар мен пікірлер бар. 

Дидар Амантайдың тілі аса бай да емес және жазушылық бояуы қанық 

сипаттауларға да сапалы емес. Алайда Дидар Амантай әдебиетке ӛте ҥлкен 

біліммен келді. Еуропалық әдебиетті бойына тҥбімен сіңдірген адам. 

Постмодернистік бағыт – бҧл әлі айқындалмаған, ғылыми жағынан концепция 

жҥзінде деректелмеген әдеби бағыт болғаннан кейін Дидар Амантайдың 

шығармашылығы жайында ғылыми тҧжырымдар мен теориялар жасай 

алмаймыз. 

Алайда постмодернизм қазақ әдебиетінде бҧрын-соңды болмаған бағыт деп 

те айта алмаймыз, мәселен, Жҥсіпбек Аймауытовтың «Елес» әңгімесі –

постмодернизмнің қазақ әдебиетіндегі алғашқы ҥлгісі еді. Дидар Амантайдың 

ерекшелігі де сол – постмодернизмге тҧтастай келуімен ерекше.  

Дидар Амантай хақында пікір білдірушілердің барлығы ӛз замандастары. 

Себебі бҧл топ постмодернисттік бағытты тҥсіне алатын жаңа буын 

болғандықтан пікір білдіре алатын дәрежеде деп ойлаймыз. 

Қысқа жазу мен әр сӛйлемге философиялық мән беру, сиғызу – барлығы 

жаңа әдебиетті қалыптастыруда жасаған тәжірибелер. ―Қаламгер‖, ―Кітаптар‖, 

―Гҥлдер‖ әңгіме-бӛліктерінде тек қана атауларды ғана тізіп шығуы – бҧл нағыз 

эксперименттер. Мәні ақпараттық нысана болу ма?  

Қысқа жазу мен ерекше тақырып-атау қою – Дидардың басты ерекшелігі. 

Әсіресе, қысқа диалогты қолдану – әдебиеттегі ҥздік жетістіктер: 

- Тҧра тҧрыңыз, - деді әлгі, - бірақ, сіз ешкімге айтпаңыз. 

- Айтпаймын.  

- Ӛзі ҥйіңізде не бар? 

- Кітаптар, гҥлдер, қолжазбалар. 
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- Ақша бар ма? 

- Жоқ. 

- Асыл тастар, ақық, зҥбәржат, гауһар, алтын, кҥміс? 

- Жоқ. 

- Бекер келіппін, - деді ол желгӛзектен ішке кіріп жатып. 

- Ештеңе етпейді. 

- Есірткі шегесіз бе? 

- Әуес емеспін. 

- Жақсы нәрсе.[1.93] 

Мҧндай диалогтар бҥкіл әңгіме бойы кете береді. Кейбір әңгімелері 

толықтай тек қҧрылымы диалогтан ғана тҧрады. Мазмҧнның барлығы дәл осы 

диалогтің жан-жапсарына қҧрыстырылады. Диалогтің шынайы шығуы мен 

контекстпен тҧтастай қҧрылымдасуы – жазушы шеберлігінің кӛрінісі. Демек, 

пострмодернистік бағыттың тағы бір белгісі – диалогтің қҧрылуы. 

Дидар Амантай тек қана қазақ тілінде ғана жазбайды, сонымен қатар орыс 

тілінде де шығарма жазады. Бҧл тілдегі шығармалар да постмодернистік 

бағытта жазылған туындылар. Екі тілдегі шығармаларының еш 

айырмашылыққа ие болмауы және бҥкіл шығармаларының барлығы тек бір 

сарынды, бір желілі болуы және тҧтастай концепцияны беруге тырысуы – 

барлығы ерекше қҧбылыс. Мистикалық-мифологиялық қҧрылым мен 

философиялық мән-мағына, фантастикалық желі – Дидар Амантайға тән 

қҧбылыс. Әңгімелерін мистикалық, фантастикалық, философиялық тәрізді 

категорияларға жіктесек те болады. Мҧның ӛзі тҧтастай шығарманы жіліктеп 

тҥсунге кӛмектеспек. 
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МҦХАР ӘУЕЗОВТІҢ АБАЙТАНУ САЛАСЫНДАҒЫ  

ҒЫЛЫМИ КОНЦЕПЦИЯСЫ 

 

Қазақ әдебиеттану ғылымының бастау негізіне айналған абайтану 

ғылымының қалыптасуына, абайтанудың дербес ғылым саласына кӛтерілуіне 

академик М.Әуезовтің сіңірген еңбегі ӛлшеусіз. Ол осы ғылыми зерттеу 
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саласының кең мағынасында негізін салды, зерттеудің бағыт-бағдарларын, 

принциптерін анықтады, абайтанудың жҥйелі, біртҧтас ғылыми концепциясын 

жасады. 

«Бҧл тҧста атап айтатын нәрсе – дейді академик З.Ахметов: Мҧхтар 

Әуезовті ойша жасанды концепция, қағида туғыза салуға бейім тҧратын, кейбір 

жоқ жерден жаңалық ашуға ҧмтылатын зерттеушілердің қатарына қоюға еш 

болмайды. Оның мәселені ҧзақ жылдар бойы егжей-тегжейлі, жан-жақты да 

терең тексеріп алып, соның негізінде ғана ҥлкен қорытынды-байламдар айтуды 

дҧрыс деп санайтынын осы абайтану саласындағы зерттеулерінен анық 

аңғарамыз», - дейді [1, 65 б.]. 

Абай мҧрасының жиналуы мен зерттелуі туралы мәселеге М.Әуезов Қазан 

тӛңкерісінен кейінгі жылдардан бастап-ақ қызу араласа бастаған еді.  Әрі 

М.Әуезовтің Абай ӛмір сҥрген ортада туып, жастайынан ақын 

шығармаларымен таныс болып ӛсуінің де белгілі дәрежеде мәні бар. Ӛйткені, 

ол сол дәуірдің ірілі-ҧсақты оқиғаларын, ҧлы ақын туралы ел арасындағы сан 

қилы әңгімелерді ой дҥниесіне тоқи жҥргендіктен, Абай ӛмірінде кездескен кӛп 

оқиғалардың сырын Абай мҧрасын зерттеушілердің кӛбінен әлдеқайда жетік 

білді. Бҧл жағдай Абай мҧрасын жинап зерттеудегі М.Әуезовтің орасан зор 

еңбегінің жемісті болып аяқталуына айтарлықтай септігін тигізді. 

Алғаш рет «Абай» журналында ақын мҧрасы жайлы жазылған мақала, 

деректерімен кӛрінді. «Абай» журналы М.Әуезовтің қаламының ысылып, 

адымын ашқан басылым болып табылады. 1922 жылы «Шолпан» журналында 

жарияланған «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» деген нағыз зерттеушілік 

тҧрғыдан жазылған мақаласында Абай мҧрасы жайлы алғаш рет теориялық 

негізде батыл барлау жасады. «Осы дәуірдің ӛзінде-ақ шығармаларын жақсы 

тҥсінуші, ол мҧра туралы мағлҧматы молы да Мҧхтар Әуезов деген қоғамдық 

пікір қалыптасқан да еді. Абайдың әдеби мҧрасының сырын терең ғылыми 

тҧрғыдан білу керек деген тҧжырымды ойға да ол осы тҧста келген сияқты. 

Ӛйткені 1922 жылы «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» деген елеулі пікір 

таласын тудырған кӛлемді мақаласын жазумен қатар, Абайдың ӛмірі туралы 

естеліктерді Абайға байланысты әр тҥрлі дерек кӛздерін жинастырып жҥрген 

жас талап Мҧхтарды кӛреміз», - дейді белгілі абайтанушы ғалым 

М.Мырзахметҧлы [2, 76-77 б.]. Қоңыр деген бҥркеншік атпен жарияланған бҧл 

мақалада М.Әуезов Абайдың қазақ әдебиетіндегі орнын, негізгі бағытын 

кӛрсетеді. 

Бҧл кезеңде Абайдың әдеби мҧрасы туралы талас-тартыстың етек алуына 

байланысты Абай қай таптың ақыны, оны мҧра ретінде қабылдау керек пе, әлде 

жоқ па деген сҧрақтар туа бастады. Қоғамды тапқа бӛлу, таза пролетариат 

мәдениетін жасауға ҧмтылу – тҧрпайы социологиялық танымды тудырды.  

30-жылдардағы ҧлы ақынның әдеби мҧрасы маңында болып ӛткен пікір 

таласында орын алған әралуан кӛзқарас тҧрғысынан пікір айтқандардың ішінде 

Мҧхтар Әуезов пен профессор Қҧдайберген Жҧбановтың еңбектері айрықша 

орын алады. Ӛйткені дәл осы жылдары Абайдың әдеби мҧрасын бағалауда 

тҧрпайы социологиялық, формалистік, компаративистік кӛзқарастар ӛріс алып 
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отырғанда, осы қым-қуыт қайшы пікірлерден тыс ғылыми негізде жазылған 

еңбек М.Әуезовтің «Абай ақындығының айналасы» мен Қ.Жҧбановтың «Абай 

қазақ әдебиетінің классигі» деп аталатын зерттеу мақалаларының жазылуы – 

абайтану саласындағы ой-пікірде соны қҧбылыс ретінде қабылданды.  

Абайды 1909 жылғы тҧңғыш ӛлеңдер жинағынан кейінгі осы кҥнге дейін 

жарияланып келген ақынның толық жинақтары мен академиялық басылымдары 

М.Әуезовтің жинап бастыруымен, тікелей араласуымен, басшылығымен 

шығарылып келеді. Әсіресе, осы толық жинақтардың бәріне негіз болған әрі 

қазақ халқы ӛзінің ҧлы ақыны Абай шығармаларымен тҧңғыш рет жете 

танысып білуіне мҥмкіндік алған 1933 жылғы тҧңғыш жарияланған толық 

жинақ ақын мҧрасын танып-білуде орасан маңызы бар мәдени қҧбылыс. 

 «Мҧхтар Әуезов 1924 жылы Ленинград университетінде оқып жҥрген 

кезінде Семейдегі жаңа ҧйымдастырылған қазақ педагогикалық техникумына 

қазақ әдебиетінен дәріс оқу ҥшін арнайы шақырумен келеді. Ол туған елге 

оралысымен-ақ ҧстаздық, ғылыми-творчестволық, әлеуметтік жҧмыстарға қызу 

араласып, бар ынта-жігерімен беріледі. Мҧхтар Әуезов қазақ педагогикалық 

техникумында қазақ әдебиетінен дәріс бере жҥріп, Абайдың тҧңғыш толық 

жинағын қҧрастыруға бар кҥшін жҧмсады. Абайдың Мҥрсейіт 

қолжазбаларында қамтылмаған, бірақ ел аузында сақталып қалған ӛлеңдерін 

хатқа тҥсіріп, қайта тірілтті. Дәл осы жылдары ҧлы ақынның тҧңғыш ғылыми 

ӛмірбаяны да жазыла бастады», - дейді М.Әуезов мҧрасын зерттеуші ғалым-

жазушы Т.Жҧртбай [3, 240 б.]. 

30-жылдардың ішінде Абай мҧрасын зерттеуге арналған М.Әуезов 

қаламынан туған еңбектер ақын мҧрасының әр саласын сӛз етіп, кӛп қырынан 

танытқанымен, негізінен, екі тҥрлі мәселені ерекше кӛтеріп, жемісті нәтиже 

беруімен кӛзге тҥсті. Оның бірі, Абайдың толық ӛмірбаяны, екіншісі, Абай 

мҧрасының идеялық рухани нәр алған қазына кӛздеріне айрықша назар аудара 

бастауында жатыр. «Абай шығармаларының нәр алған бір қайнары – Абай 

мҧрасының Шығысқа қатынасын ӛзінің зерттеу еңбектерінде М.Әуезов 

негізінен ҥш салаға топтастыра, олар жайлы танымның ӛзекті желілеріне жеке-

жеке тоқтай отырып, анықтама береді: а) Абай мен Шығыс классиктері, ә) 

Абайдың исламиятқа қатысы, б) Шығыс хакімдерінің, ойшыл даналарының  

ортасында ғасырлар бойы мол сӛз болған мораль философиясы жайлы 

мәселелерге қатысы» [4, 25 б.]. 

М.Әуезовтің ҧзақ жылдар бойы жҥргізген ізденіс ҥстінде туған ой-пікірлері 

тҥгелге жуық «Әр жылдар ойлары» деген атпен басылым кӛрген 

монографиялық еңбегінің желісіне сіңісіп отырған. Бҧл еңбек автордың ҧлы 

ақын мҧрасына арналған жоғары оқу орындарында абайтанудың арнаулы 

курсынан оқылған дәрістері арқылы жинақталған ой-пікірлері мен танымдары 

болатын.  

Абай жайлы ҧзақ жылдарға созылған ғылыми зерттеулерін тҧтас 

қорытындылай отырып жазған ғылыми монографиясы мен атақты «Абай 

жолы» роман-эпопеясын жазу ҧлы қаламгердің ғылыми-творчестволық ізденіс 

ҥстінде тер тӛккен 30 жылдан астам уақытын алды. Жазушының ӛз мәлімдеуіне 
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сҥйенер болсақ, Абай жӛнінде жазу ойы 19 жасында-ақ асқарлы арманға 

айналған. Ҧлы ақын мҧрасын 17 жылдай толассыз іздену, зерттеумен 

шҧғылданып, 12 жыл бойында тікелей жазумен айналысқан. Абай мҧрасы 

М.Әуезовтің бҥкіл ғылыми-творчестволық ғҧмырында шарқ ҧрып іздену 

ҥстіндегі рухани дем берушісі таусылмас қуаттың қайнар бҧлағына айналған.  

ХХ ғасырдың ҧлы туындысы «Абай жолы» эпопеясын жазуға қадам басқан 

кҥннен-ақ Мҧхтар Әуезовтің алдына Абайдың ғылыми ӛмірбаянын жазу, оған 

қажетті әдеби, тарихи деректер кӛзін іздестіріп, жаңадан табылған ауызша 

немесе архивтік мағлҧматтарды талдап қорыту, бір ізге тҥсіру міндеті қойылды. 

Екінші жағынан, осы салада ӛзі танып-білген, ойда қорытқан ӛмір шындығын 

кӛркемдік шындыққа айналдырып, эпопея желісіне сіңдіру сияқты аса кҥрделі 

шығармашылық мақсат та тҧрады. Жазушының осы екі саладағы ғылыми-

шығармашылық ізденістері бірін-бірі жақсы толықтырып отырды. 

М.Әуезовтің осындай сарыла ізденген, ҧзақ уақыт бойына шҧғылданған 

тақырыптарының ең бастысы, негізгісі – халқымыздың ҧлы ақыны Абайдың  

ӛмірі, оның  әлеуметтік ағартушылық және ақындық қызметі. Бҧл тақырып 

оның шығармашылық ӛмірінің ӛрісті ӛзегіне, жазушылық еңбегінің мағынасы 

мен мақсатына айналды. 

Ақын ӛмірбаяны жайлы жаңа деректер кӛзінің қорлануына орай М.Әуезов 

тарапынан Абай ӛмірбаянының тӛрт нҧсқасы жазылды: біріншісі 1933 жылы 

Абай шығармаларын бастыру ҥшін; екіншісі 1940 жылғы басылым ҥшін; 

ҥшіншісі 1945 жылы жазылған; бірақ жарияланбаған. Тӛртінші нҧсқасы 1950 

жылы жазылды.  

Абай ӛмірбаянына оқтын-оқтын белгілі бір уақыт ӛтісімен қайта ҥңіліп, 

қайтара жазуға отыруының елеулі себептері бар болатын-ды. Мҧхтар Әуезов те 

«Абай жолы» роман-эпопеясын жазуды мақсат еткен соң, қалайда ҧлы ақынның 

ӛмірі мен шығармашылығын терең зерттегені сӛзсіз. Алайда, Әуезовтің «Абай 

жолы» эпопеясын жазуға кірісерден (1937 жылдан) әлдеқайда бҧрын Абайдың 

ӛмірі мен шығармашылығын зерттеп келгені ақиқат. Бірақ шындап Абай 

туралы кесек кӛркем туынды жазуға бел байлаған жазушы арнайы қосымша 

деректер, материалдар іздеп, бҧрыннан білетіндерін толықтырап, тағы кӛп 

еңбектенген. «Бҧл жерде атап айтатын нәрсе, тарихи деректер, ӛмірде болған 

деген оқиғалар. Абайдың ӛзіне, айналасындағы адамдарға қатысты нақтылы 

жайлар, сондай-ақ Абай заманын сипаттайтын кезеңдер – бҧлар қанша мол, 

қаншалықты қҧнды болғанымен кӛркем шығармаға тек тірек боларлық 

мағлҧматтар ғана. Ендеше, Әуезов абайтанудың негізін салған теңдесі жоқ 

ғҧлама ғалым болғанымен, егер ол сонымен қатар ҧлы суреткер болмаса, «Абай 

жолы» дҥниеге келмес еді дей аламыз» [1, 68 б.]. 

«Жҧртқа белгілі, мҧқтарлық абайтану екі салада жасалды: бірі – ғылыми 

жҥйеде де, екіншісі – кӛркем формада «Абай жолында» жасалды», - деген 

Қ.Ӛмірәлиев [5, 70 б.]. 

М.Әуезов қаламынан туған Абайдың ғылыми ӛмірбаяны – абайтану 

саласындағы бірегей еңбек. «Абай жолын» жазу ҥстінде М.Әуезов әрі ғалым, 

әрі жазушы ретінде екі салада қатар ізденді.  
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М.Әуезов ҧлы ақын мҧрасы жайлы сонау 20-жылда бастаған зерттеу 

жҧмысын бергі кезде ҥш салада – Абайдың ӛмірін зерттеп, ғылыми ӛмірбаянын 

жасау ҥлгісінде, шығармаларын зерттеп, ғылыми монография жасау жолында, 

ақынның ӛмірі мен шығармашылығы ішіне кіретін «Абай жолы» атты роман-

эпопея жарату ҥстінде жҥргізіп, 60-жылдың басына дейін алып келді.  

М.Әуезов ҧлы ақын мҧрасын ғылыми тҧрғыда зерттеп, кӛркемдік аяда 

айтып беру арқылы мақсатқа жетті. Бір дҥниені екі ҥлкен әдіспен екі ҥлкен 

формада айтып беру арқылы жетті. Әрі ол әдебиеттанудың ғылыми жҥйесін 

анық және берік, ӛзгермейтін қалыпта жасап берді. Әсіресе мҧны М.Әуезов 

«Абай жолы» эпопеясында кӛркемдік форма аясында барынша тыңғылықты, 

барынша шашаусыз тҥгендеп, жетер жеріне жеткізіп орындап шықты.  

Міне, осындай қыруар жҧмыстар нәтижесінде қазақ әдебиеттану 

ғылымында М.Әуезов танытудағы абайтану ғылымы зор нәтижемен жеке сала 

болып қалыптасты. 
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ҦЛАН ЖЕРІ ТОПОНИМИКАСЫНЫҢ  

ТАРИХИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖҤЙЕСІ 

 

1. Табиғат пен қоршаған ортаға байланысты жер – су атаулары 

Ҧлан жерінің топонимиялық жҥйесіндегі қоршаған ортаның геофизикалық 

қасиетін атаулардың рӛлі  ерекше. Бҧл атауларды Б.Тілеубердиев зертеуіндегі 

классификацияны негізге ала отырып, [ 1,11]  ӛз ішінде: 

1. жер бедеріне, табиғат қҧбылыстарына қатысты топонимдер; 

2. фитотопонимдер; 

3. зоотопонимдер деп жҥйеледі. 

Жер бедері мен табиғат қҧбылыстарына байланысты топонимдерге  жер 

бедеріне, қазба байлықтарға, ауа райы қҧбылыстарына, географиялық 

объектілердің физикалық қасиеттеріне байланысты пайда болған топонимдер 

жатады. Мысалы, Тасбастау, Тҥнтӛбе, Сайболат, Жылықоныс. 
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Біз жҥйелеген тілдік материалдар Егінсу ауылдық округіндегі объектінің 

физикалық және географиялық қасиетіне қатысты топонимдерді тудыруда 

тӛмендегі сӛздердің белсенділігін байќатты: 

Бҧлақ: Айнабҧлақ, Тӛребҧлаќ, Сәменбҧлақ, Қысқабҧлақ т.т. 

Бастау: Тасбастау, Қамысбастау, Қызылбастау, Сарыбастау. 

Тас: Сынтас, Қойтас, Ҥйтас, Аттастас, Жаңғызтас, Қызылтас, Сандықтас. 

Тӛбе: Бәйгетӛбе, Тҥнтӛбе. 

Сай: Бҥркітсай. 

Су: Егінсу, Қызылсу. 

Шоқы: Ақшоқы, Шҧбаршоқы. 

Ӛсімдік әлемі де округтің топонимиялық атауларында ӛз ізін қалдырған. 

Ӛсімдік тҥрлерінің топонимиядан орын алуына екі тҥрлі жағдай әсер еткен:    1. 

мал жейтін шӛптің аты болуы тиіс; 

2. осы геофизикалық объектілерде ӛсетін ӛсімдіктердің ішіндегі жиі 

кездесетіннің атауы болуы тиіс. 

Қазақстан территориясында ӛсімдіктердің 5000 – ға жуық тҥрі бар екен [2, 

256] Сол ӛсімдіктердің біразының аттары Шығыс Қазақстан топонимиясында 

кездеседі: қайың, қарағай, ӛлең, ҧшқат, қараған, алма, сарымсақ, мойыл, шілік, 

бҧта, сексеуіл, тораңғы, ши, қамыс, ағаш, арша, тал бӛтеге, тоғай, терек, егін, 

т.т. 

Осы ӛсімдік атауларының кейбіреуі Ҧлан жерінің топонимиясында да 

ҧшырасады. Мысалы: Кеңқияқ, Жосалы, Шилі, Қамысбастау, Қызылбҥрген, 

Іргеши, Қосағаш, Қарағансай. 

Ҧлан жерінің топонимдерін қалыптастыруға ландшафтық ерекшеліктер 

және ӛсімдік әлемімен қатар, осы аймақтағы жан – жануарлар, қҧстар, 

жәндіктер әлемі де әсер еткен. Оған тӛмендегі географиялық атаулар мысал 

бола алады. Жыланды, Бҥркітсай, Суырсай, т.т. 

Сонымен қорытындылай келе, табиғат пен қоршаған ортаға байланысты жер 

– су атауларын былай жҥйеледік: 1)  жер бедеріне, табиғат қҧбылыстарына 

қатысты топонимдер 

2) фитотопонимдер 

1) зоотопонимдер 

Ҧлан жеріндегі жер – су атауларында да жер бедерінің, табиғат 

қҧбылыстарының, ӛсімдік және жануар, қҧстар атауларының кездесетінін 

байқадық. 

2. Тҥркі – монғол қатынастарына байланысты жер – су атаулары 

Белгілі бір халықтың топонимикасында сол халықтың ӛз тілі тҧрғысынан 

тҥсіндіріп, саралап, анықтауға келмейтін атаулардың тҥп – тӛркінін сол 

халықпен тығыз тарихи – мәдени қарым – қатынаста болған келесі халықтың 

атаулар дҥниесінен іздестірудің маңызы ҥлкен. Бҧл орайда, басқа тілдің 

негізінде жасалған топонимдердің иесі болып табылатын халық тілінің 

заңдылығына сай ӛзгеріске тҥсіп отырғанын да ескерген жӛн [3, 22-23]. Ҧлан 

жерінің топожҥйесінде белгілі тарихи себептерден туындаған монғол қабаты 
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бар. Кей жер атауларының тҥпкі мағынасында тҥркілік қабат, монғол қабаты да 

кездеседі, сондықтан Ҧлан жеріндегі кей жер – су атаулары тҥркі – монғол 

қатынастарына байланысты туындаған жер – су атаулары деп қарастырамыз. 

Ҧлан – Егінсу ауылдық округіндегі ӛзен, елді мекен, аудан атаулары. 

Ҧлан атауының шығу тӛркіні туралы С.Аманжолов: « … монғолда ҧлан 

(улаан) біздегі «қызыл» мағынасындағы сын есім. Бізде ҧлан дегеннің зат есім 

мағынасы да, сын мағынасы да бар. «Ҧлан» географиялық атау кҥйінде зат есім, 

ал «ҧлан – байтақ» дегенде ҧлан сын есім болады. Ал Алтай Аманжолов: «Ҧлан 

кӛне тҥркі тілінде оғлан «бала», қазақ тілінде ҧлан (жасӛспірім, ӛрен, 

жеткіншек) немесе ҧлан – байтақ (кең кӛлемде кӛсіліп жатқан, шалқыған, кӛз 

жеткісіз) тіркесімен ҧласады, сонымен қатар кейде монғол тіліндегі улаан 

«қызыл» деген сӛзбен салыструшылық бар». [4,113]           Ел аузындағы аңызға 

қарағанда Айыр тауының ӛзі Ҥлкен айыр, Кіші айыр деп аталған екен. Ҥлкен 

айырдың ӛркештерінің ӛзі екі ӛркешке айналған, олардың биіктігі 35-36 метр 

екен. Ал ―Кіші айыр‖ деп аталатын бӛлігіне сонау заманда Тәуке батырдың 

немере інісі Қҧсқанат Ҧлан батырдың ғана табаны тиген, беріде ешбіреу шыға 

алмаған‖, - дейді кӛне аңыз. Кіші айырдың екі ӛркешінің сынық сҥйем 

биігірегіне тік тҧрған Қҧсқанат Ҧланға Алтайдың бас – аяғы тҥгел анық 

кӛрініпті деседі. Кӛне қазақы ӛңірдің – берідегі кеңестік ауданның Ҧлан 

аталуын, Айыр іргесіндегі Шымқора ауылын жанай ағатын ӛзеннің Ҧлан 

делінуін сол Қҧсқанат Ҧлан батырдың есімімен байланыстырып айтады деген 

ҧғым – тҥсінік қалған. 

«Шығыс Қазақстанның географиялық атаулары» еңбегінде Ҧлан атауына 

тӛмендегідей тҥсінік білдіреді: «Ҧлан – ӛзен, елді мекен. Кӛне тҥркі тілінде 

оғлан ҧлан сӛзі «жас бала, ҧл бала, ҧрпақ» мәндерінде қолданылады. Алайда, 

бҧл сӛз жер – су атына келе бермейді. Мҧндағы Ҧлан монғолдың улаан 

«қызыл» деген сӛзінен шығып, судың немесе жердің тҥсін білдіруі мҥмкін. 

Мҧндағы Ҧлан - ӛзен атауы (гидроним). Ӛйткені осы маңдағы тағы бір ӛзен 

Қызылсу аталады. Судың қызыл тҥсті болуы сирек. Қызылсу сӛзі «қысыл 

(қысылған) су» мәнінен шығып тҧрған сияқты. Қыста мҧз ҥстіне шығатын суды 

солай атайды [5,174 - б]. 

Е.Қойшыбаевтың айтуынша: ―Ҧлан – тау ӛзені, аудан атауы. Шамасы тҥркі 

этнонимі бойынша аталуы керек. Бҧл сӛздің тҥркі тілдеріндегі негізгі мағынасы 

―бҧғы‖ ҧғымын білдіреді. 

Сонымен Ҧлан атауы монғол тілінің ―улаан‖ (қызыл) сӛзінен алынған деген 

қорытындыға келдік. Ӛйткені Ҧлан ӛзенінің жағалауы қызыл топырақты және 

қыста қатты аязды кҥндері мҧз ҥстін қызыл су басады. 

Қанай - елді мекен және Ертіске қҧятын ӛзен. А.Аманжолов: ― … Алтай 

тілінің бір диалектісінде қанай – ―іні‖ деген мағынаны білдіретіндігі кӛңілге 

тҥрлі ой салады. Ӛйткені Ертіске келіп қҧятын ҥлкенді – кішілі екі ӛзеннің бірін 

(бҧл жерде – Ҧлан ӛзені) аға деп білсек, екіншісін іні деп танып, бір арнадай 

табысатын осы ағайындықты мегзейді деген болжам ойға орала береді‖, - дейді 

[4,112-113 б ] 
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Секітас – оронимдік атау. 

А.Аманжолов: ―Міне алдымызда Секітас. Осы атаудың ӛзі кӛңілді сан саққа 

жҥгіртеді. Бабаларымыз бҧл жерді Секітас деп ат қоюының себебі не екен ? 

Бҥгінгі тіліміз тҧрғысынан қарғанда дәл мағынасын дӛп басу қиын да. Сол 

себепті туыс тілдердегі осы атаудың мән – мағынасына зер слып байқасақ, 

қырғыз тілінде оның баламасы былай: Секі – алақанын алға созған тау кемері, 

яғни тау – тасының қҧс тҧмсығы іспетті ілгері еміне біткен шығыңқы тҧсы, ал 

тҥрік тілінде ―шоқы тастың шоры‖ немесе ―сәкі‖ деген мағынаны береді‖. [ 4, 

112 ] 

Тастың сыртқы пішініне кӛз салсақ, қҧстың тҧмсығы секілді алға қарай 

ҧясынан шығып тҧр, сол мағына сәйкес келеді деп ойлаймыз. 

Қалба – жота аты. В.Даль бойынша қалба – ―ащы жуаның‖ аты [6. 4- 592 ] , 

бірақ тҥбір тілі жайлы тҥсінік білдірмеген. Осы тҥсінікті қолдайтын ӛзге де 

зерттеушілер бар: ―қалба (тҥркі тілінде) – жабайы жуаның аты‖. О.Жақсыбеков: 

диал. ―ҧрыс, жанжал‖ (жігіттің жаманы қалбада жҥреді). Монғол тіліндегі 

холбого (―дәнекер‖) тҧлғасы зерттеушілердің назарын аударады. Холбоо: 

―ҧштасу, дәнекер болу‖ деген сияқты ҧғымдарды беретін атау тҧлғалы сӛз. 

Сондағы мағынасы: ―Алтай мен Тарбағатайды ҧштастырып жалғаған тау‖ 

мәнінде болуы мҥмкін. 

Сонымен қорыта айтқанда, Ҧлан жерінде тҥркі – монғол қатынастарына 

байланысты жер – су атаулары бар және олар тарихи оқиғалардың куәсі деуге 

болады. 

3. Кеңестік дәуірде пайда болған атаулар 

Қазан тӛңкерісінен кейін  кеңестік идеологияға сай қойылған атаулар тобы 

бел алды. Еліміздің топонимиясы Кеңес ҥкіметінің қайраткерлері мен әскери 

қолбасшылардың қҧрметіне қойылған және коммунистік саясат мҥддесі 

әсерінен қалыптасқан орысша атаулар тобымен молыға тҥсті. Бҧндай атаулар 

Ҧлан жерінде де кездеседі. Мысалы,  

1) Қазан тӛңкерісінен кейін пайда болған атаулар: Қызыләскер, Тапсыз 

қоғам, Большевик  

2) ҧжымшарландыру мен ҧжымдастыру кезеңі;  

Мысалы, Қоғам бірлік Сәт қоғам, Калинин, Еңбек, 16 - партсъезд. 

Бҧл атаулардың барлығы да колхоздарға берілген атаулар. Соның ішіндегі 

16 - партсъезд атауы. Колхоз қҧрылғанда одақ бойынша съезд ӛтіп жатады. Осы 

съездің қарарларын қолдайтындықтарын білдіре отырып, колхозшылар колхоз 

атауы 16 - партсъезд болсын деген шешім қабылдайды.  Колхоз таратылғанмен, 

жер атауы сақталған. 

3) Кеңес дәуіріндегі партия, мемлекет қайраткерлерінің , соғыс батырлары 

мен еңбек ерлерінің қҧрметіне берілген атаулар; 

Мысалы, Киров, Жамбыл, Калинин, Әубәкір. Осы мысалдағы Киров, 

Калинин, Жамбыл-бҧрынғы колхоз атаулары. Ахмет - жер атауы. Ахмет есімді 

кісі колхоз басқарған, елге сыйлы азамат болған. Әубәкір-еңбек озаты, "Еңбек 

Қызыл Ту"орденімен марапатталған адам. 
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4) Бҧрын атауы белгісіз жерлерге жаңа атаулардың берілуі; 

Мысалы, Бәйгетӛбе, Кӛпқос, т.т. 

5) Мемлекеттік ӛндіріс, шаруашылық орындары мен кәсіпорындардың, 

мекеме, ҧйымдардың орналасқандығына байланысты атаулар; 

Мысалы, ЛСП, Ферма, Танкодром, Стандарт, Бруцеллез, т.т. 

ЛСП - жер атауы. Бҧл қысқарған сӛз. "Лечебно-санитарный пункт" деген 

сӛздердің басқы дыбыстары алынған. Бҧрынырақта ауырған малды арнайы 

орындарға апарып емдейтін, осындай орындарды ЛСП деп атаған. Қазіргі кҥнде 

бҧндай емдеу орындары болмаса да, жергілікті халық бҧрынғы атаумен атауда. 

Танкодром - жер атауы. Танк - зат. Бронямен қапталып, мықты қару - жарақпен 

жабдықталған шынжыр табанды соғыс машинасы. Ал, дром деген жер, тҧрақ, 

орын деген ҧғымды білдіреді. Осы дром арқылы кӛптеген жаңа сӛздер пайда 

болған. Мысалы, аэродром, космодром, ипподром, т.т. Осы танк және дром 

тҥбірлерін біріктіріп тҧрған  - о интерфиксі. Танкодром - танктердің орны деген 

ҧғымды білдіреді. Қариялардың айтуына қарағанда Ахмерден Георгиевкаға 

баратын жол шалшықты, сазды екен. Танктер ҥнемі сол жерде батады. Танктер 

батқан жер Танкодром аталған. 

Танкодром - әскери термин. Әлі кҥнге дейін қолданыста бар. Кӛп терминдер 

ішкі пішінін де, мазмҧнын да ӛзгертпей сол қалпында пайдалануда. Тілшілердің 

арасында екі тҥрлі кӛзқарас бар: біреуі - халықаралық терминдерді сол 

қалпында қалдыру, екіншісі - жаппай аудару. Мысалы, танк сӛзін қалай 

аударуға болады? Біздіңше аудару қажет емес. Халықаралық терминдер ӛз 

қалпында қолданылса, бҧны тілімізді шҧбарлау деп қарауға болмайды, 

керісінше тілімізді толықтырады, кеңейтеді. 

Соныменен, кеңестік дәуірде пайда болған атаулар сол замандағы қоғамдық 

ӛзгерістердің жаршысындай, олардың мағынасы тҥсінікті, этимологиясы айқын 

келеді. 
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БАНК ТАРИХЫ 

 

Кез келген ақшадан әрбір мемлекеттің ӛткенін, бҥгінгісін және 

болашағының бейнесін, яғни тарихын кӛруге болады. Ақша тарихын зерттейтін 

ғылым саласы - нумизматика. Онда тиындар, қҧйма ақша кесектері, тиын 

мӛрлері арқылы тиын соғу тарихы кеңінен зерттеледі. Нумизматика ғылымы 18-

ғасырдың 2-жартысында пайда болды, оның негізін салушы – Вена нумизматигі 

И.Х.Эккель. 

Ақша тауар ӛндірісі мен айырбасының тарихи дамуы нәтижесінде стихиялы 

жолмен пайда болды. Алғашқы кезде бір еңбек ӛнімі екінші еңбек ӛніміне 

тікелей айырбасталды. Айырбастың ӛзі ерте заманда шықты, әуелгі кезде ол 

кездейсоқ сипатта болды.  

Алғашқы Банктер орта ғасырда Солтҥстік Италияда, кейінірек Германия мен 

Нидерландтың сауда орталықтарында пайда болды. Банк ісінің ілгері дамуына, 

әсіресе, 1716-1720 жылы Франциядағы Джона Ло банкінің ықпалы зор болды. 

Оның шығарған банкноттары айналым барысында мемлекеттік қағаз ақшаға 

айналды. Банктың басты мақсаты пайда табу болғандықтан, ӛнеркәсіп пен сауда 

капиталистерінің ақша қаржыларын ӛзіне тарта бастады. Олар қарызға металл 

ақша беруден ірі ӛндірісшілерге борышқорлық міндеттемелер арқылы кредит 

беруге және клиентінің ағымдағы есепшотына ақша аударуға кӛшті, сӛйтіп 

қарыз капиталының қозғалысын ҧйымдастыратын ерекше қаржы кәсіпорны 

ретінде ӛріс алды. 20 ғасырдың басында банк ісі мен ӛнеркәсіптің шоғырлануы 

және монополиялануы Банктердің рӛлін едәуір ӛзгертіп, Банк белгілі бір салаға 

не кәсіпорынға жҥйелі тҥрде кредит беруге кӛше бастады. Олар ҧзақ мерзімді 

қарыз беруге (8 — 10 жылға дейін) кӛшті. Ӛнеркәсіп, транспорт, сауда және 

басқа да акцион. қоғамдардың қҧнды қағаздарын (акциялар, облигациялар) 

нарыққа шығару және орналастыру нәтижесінде банк ӛнеркәсіппен 

жақындасып, кәсіпорындардың қҧнды қағаздарының бақылау пакетін ӛз қолына 

шоғырландырды [3]. Нәтижесінде 20 ғасырдың алғашқы ширегінде 

Ҧлыбритания мен Германияда ірі Банктер алға шықты. Банк жҧмысы барған 

сайын ӛркендеп, енді олар жәй делдалдық рӛлінен асып, барлық ірі саудагерлер 

мен ҧсақ қожайындардың бҥкіл ақша капиталын жинап, белгілі бір елдегі 

ӛндіріс қҧрал-жабдықтары мен шикізат кӛздерінің кӛбін билеп отыратын 

монополиялық қҧрылымға айналды. 

Батыс Еуропа елдерінде айырбастаушылар X ғасырда, Шығыста және 

Грецияда одан ертерек пайда болды. Айырбастаушылар қызметі біртіндеп 

кеңейе берді. Ерте уақытта ақшаны бір қаладан бір қалаға, бір елден бір елге 

тасу оңай болған жоқ. Саудагер ылғи тауары мен ақшасын қорғау, сақтау ҥшін 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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қарулы адамдарды жалдауына тура келді. Олар бірнеше тапсырма бойынша 

тҧтастай керуен қҧрды, кҥзет жалдады, ақшаны тиісті жерге жеткізді. 

Айырбастаушы ақшаның сақталуына жауап берді, бҧл ӛте қатерлі жҧмыс, бірақ 

бағалы затты жеткізгені ҥшін жоғары тӛлем алды. [1]. 

Қалаларда айырбастаушылардың ақша сақтайтын арнайы қҧпия орындары 

болды, сандықтары, қҧпиялы қҧлыптары, қарауылдары болды. 

Міне, сондықтан кӛптеген бай адамдар ӛздерінің ақшаларын 

айырбастаушыға сақтауға тапсырған. Ақшаны (салымды) қабылдай отырып, 

айырбастаушылар ерекше кітапқа оның сомасын жазып отырған. 

Егер салымшы ақша алса (барлығын немесе бір бӛлігін), кітапқа жазып 

отырған. Осылай есеп жҥргізу пайда болған. 

Саудагер ақша операциясына уақытын жоғалтқысы келмейді, кімге қанша 

тӛлеуді, кімнен қанша алуды жҥргізуді айырбастаушыға тапсырған. Сол кезде 

нақты ақшасыз есептеуді жҥргізу туралы керемет ой пайда болды. 

Егер бір саудагер басқа саудагерге тӛлеу керек болса, айырбастаушыға 

бірінші саудагердің есептегі ақшасын тӛмендетіп, екіншісінікін кӛбейтті. 

Ақшаның ӛзі оның сандығында жылжымайтын болып қалды. 

Есептер салымның қаржылық жағдайын кӛрсететін айнаға айналды. 

Айырбастаушы әрбірінің қҧпиясын білді: бҧл саудагер бай ма, әлде кедейлену, 

кҥйреу қарсаңында ма, оған қанша қарыз, ол қанша қарыз. Салымшылардың 

сенімін жоғалтпас ҥшін, айырбастаушы салым қҧпиясын сақтауға тиісті болды. 

Айырбастаушының сандығында ақша кӛп жиналды, олар қозғалыссыз 

жатты. Сол кезде кейбіреуінде тағы да бір керемет ой пайда болды: ақшаның бір 

бӛлігін қарызға беру, қарызға белгілі бір мерзімге бере отырып, оған тӛлем алу. 

Барлық салымшылар ақшасын бір мезгілде талап етпейтінін айырбасшы білді, 

яғни ақшаны айналымға жіберуге болады. Сонымен айырбасшы қарыз бере 

отырып, есесіне ӛсімімен қайтарып алды. «Қарыз қатынас бҧзар» демекші, осы 

кезеңде қарыз алушы мен қарыз берушінің арасындағы қарым-қатынасына 

әрбіреуінің ӛз адалдығы және ар-ҧяттылығының бар болуы кепіл болды. 

Біртіндеп айырбасшылар қазіргі банкирлерге айналды, ал олардың 

қарапайым банктері – ірі, қуатты банкке айналды.   

Еуропада сауданың нағыз қызатын жері әр тҥрлі елдердің кӛпестері 

қатысатын жылма-жылғы сауда орындары жәрмеңкелер болды. 

XIII ғасырда Францияның Шампань графтығында әйгілі жәрмеңкелер 

ӛткізіліп тҧрды. Кӛпес дҥкендерінің аралықтарында ақша ісінің мамандары - 

ақша айырбастаушылар отыратын орындар болатын. Айырбастаушылардың 

қызметіне кӛпестер мҥдделі болды, ӛйткені әр елде салмағы мен пішіні әр тҥрлі 

теңгелер қолданылатын еді. Теңгені тек корольдер ғана емес, сондай-ақ ірі 

феодалдар да, ҥлкен қалалар да шығарып тҧрды. Айырбастаушылар белгілі 

мӛлшерде ақы алып, кӛпестердің ақшаларын жәрмеңкедегі ӛтімді ақшаға 

айырбастап беретін.[4]. 

Ал кейбір ғалымдардың пікірінше, алғашқы банктер капитализмнің 

мануфактура тҧсында және ең бастысы, Италияның жекелеген қалаларында 

(Венеция, Генуе) XІV-XV ғғ. пайда болған. Олардың еңбектерінде банк тауар 



387 

 

шаруашылығының ерекше институты ретінде тауар шаруашылығының ерте 

кезеңінде, яғни тауар-ақша қатынастарының дамуына байланыссыз, ақша 

айналысын реттеу ҥшін пайда болған делінеді. XVІ-XVІІ ғғ. Венецияда, 

Генуеде, Миланда, Амстердамда, Гамбургте, Нюрнбергте саудагер-клиенттер 

арасында қолма-қол ақшасыз есеп айырысуларды жҥзеге асыру ҥшін 

жиробанктер қҧрылады. Жиробанктер ӛздерінің клиенттері арасында белгілі 

салмағы бар бағалы металлдардан жасалған ақша бірліктері арқылы есеп 

айырысулар жҥргізді. Ӛздерінің бос ақша қаражаттарын жиробанктер 

мемлекетке, қалаларға және артықшылығы бар компанияларға ссудаға берді.[2]. 

Ал кейбір мамандар, банкті одан да ерте мерзімде – феодализм тҧсында 

пайда болған деп айтады. Олар феодалдық шаруашылық тҧсында банктердің 

тӛлемдегі делдалдық қызметінің қажеттігінен пайда болғандығын тілге тиек 

етеді. Дегенмен де, деректерге сҥйене отырып, банктердің пайда болуының екі 

мың жылдық тарихы бар екендігін айтуға болады. Сауда мемлекеттер мен 

қалалардың, жекелеген тҧлғалардың әр тҥрлі монеталарымен жасалған. Ол 

уақытта монеталардың біртҧтас жҥйесі болмағандықтан, олармен сауда - саттық 

барысында әр тҥрлі 106 формадағы монеталар кездескен. Банктер пайда 

болардың алдында ақша - сауда капиталының ӛкілдері саудагерлердің ақшалай 

салымдарын қабылдап, оларды әр тҥрлі елдің ақшаларына айырбастауға 

маманданып отырған.  

Уақыт ӛте келе, айырбастаушылар бҧл салымдарды, сондай-ақ ӛздерінің 

ақша қаражаттарын ссудаға беріп, пайыз алу ҥшін пайдалана бастайды. Сӛйтіп, 

айырбастаушылар біртіндеп банкирлерге айналады. Біздің тҥсінігімізде, банк 

ҧғымы айырбастаушылардың және олардың айырбас орындарының болуымен 

сипатталады. Алғашқы банктердің Италияда пайда болу себебі, оның сол 

уақыттарда дҥниежҥзілік сауда орталығы болғандығын ескеріп, әр елдің 

ақшалары мен тауарларының сол елге қарай ағылып, банкирлердің сауда 

операцияларына тікелей қатысуына байланысты тҥсіндіріледі. Тарихшылардың 

пікірінше, б.э.д. 2300 жыл бҧрын холдейлердің сауда компаниялары пайда 

болып, олар ӛздерінің тікелей қызметтерімен қатар, ссудалар берген. Олар б.э.д. 

VІ ғ. Ежелгі Вавилонда салым операциялары: салымдарды қабылдау және 

оларға пайыз тӛлеу операцияларының жасалғандығын еске сала кетеді. Мҧндай 

операциялар б.э.д. ІV ғ. Ежелгі Грецияда да жасалған. Бір айта кететіні, ежелгі 

гректер салым қабылдай отырып, белгілі бір ақы тӛлеу арқылы ақшалар 

айырбасын жҥргізіп отырған кӛрінеді.[3]. 

Тарихшылардың пайымдауынша, алғашқы банктік операцияларды 

жекелеген тҧлғалар және қолында шоғырланған ақшалай қаражаттары бар 

шіркеу мекемелері орындаған. Шіркеулер қҧндылықтарды сақтайтын ең сенімді 

орындар болған. Сол уақыттары белгілі гректің шіркеулері (Дельфа, Дело, 

Само, Эфсе) ақша сақтаумен айналысқан. Эфседегі Артемид шіркеуінде кіші 

Азия жағалауындағы елдердің салымдары, ал Дельфадағы Аполлон шіркеуінде 

барлық еуропалық Грецияның бос ақша қаражаттары шоғырланыпты. Алғашқы 

банктер жинақталған зор ақша байлықтарының қозғалыссыз жатуға 

болмайтынын, оларды уақытша пайдалануға беріп, пайда табу қажеттігін 
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тҥсінеді. 

Ежелгі банктер несиелік операциялар жҥргізумен қатар салым иелеріне 

біртіндеп есеп айырысу қызметін де кӛрсетті. Есеп айырысулар банктердегі 

салым иелерінің бір шотынан басқа бір шотқа аудару арқылы жҥргізілді. 

Банктер қызметтерінің қолайлылығы іскер адамдардың назарынан тыс қалмады. 

Банктің клиенттер қатары ақырындап ҧлғая тҥсті. Банктер ӛз кезегінде 

клиенттер арасында жасалатын келісім-шарттарды қҧруда сенім қызметтерін 

кӛрсетіп, сауда-саттықта делдал қызметін атқарды. Есеп айырысуларды 

жеңілдету мақсатында ежелгі банктер ӛздерінің банктік билеттерін шығарды. 

Олар толық қҧнды ақшалармен қатар айналыста жҥрді. Ағылшын елінде 

алғашқы акционерлік банк - Ағылшын банкі 1694 ж. қҧрылып, ҥкіметтен 

банкнота шығаруға қҧқық алады. Әрине, мҧның бәрі алғашқы банктердің 

капитализмнің мануфактура жағдайында, банкирлер ҥйлері ретінде пайда 

болғанын куәландырмайды. Мҧндағы несие беруші мен қарыз алушылардың 

болуы банктердің пайда болуының тек алғышартын ғана сипаттайды.[2]. 

Алғашқы банктер капитализмнің мануфактура сатысынан да бҧрын, яғни 

мемлекеттің қҧрылуы кезеңінде пайда болған дегенге негіз бар. Мҧндай 

қатынастардың қҧл иеленушілік қоғамында болғандығына тарих куә. Ежелгі 

Римде банк және несие қҧқының нормалары болған. Осы нормаларға сәйкес, 

б.э.д. ІІІ ғ. айырбас ісіне мамандандырылған Римдік банкирлерді кумулияр деп 

атады. Оларға несиелік операцияларды жҥргізуге рҧқсат етілмеген. 

Тарихшылардың айтуынша, Ежелгі Вавилон банктері тек қана несие беріп 

қоймай, сондай-ақ жер бӛлімшелерін сатып алу-сату, және басқа да 

операцияларды орындаған.  

Қазақстанға банк капиталының енуі және оның территориясында кредит 

желісінің жасалуы 19 ғасырдың соңында басталды. Ресей империясының 

кредит жҥйесінің бір бӛлігі болған Қазақстанның кредит желісі мемлекеттік 

банкінің бӛлімшелерінен, акционерлік коммерциялық банктердің 

филиалдарынан, сондай-ақ кредит кооперациясынан және ҧсақ кредиттің басқа 

да мекемелерінен қҧралды. 1-дҥниежҥзілік соғыстың басталуы қарсаңында 

Қазақстанда ең қарапайым банк операцияларын жҥзеге асырған 

казначейліктерді, сондай-ақ, 345 кредит және қарыз-сақтық серіктіктерін 

қоспағанда, 44 Банк мекемесі жҧмыс істеді. 20 ғ-дың басында Қазақстандағы 

негізгі Банктер - Ресей банктері болды. Олардың филиалдары ӛлкенің орталық 

қалаларында (Оралда, Омбыда, Петропавлда, Семейде, Верныйда) орналасты. 

Сауда айналымдарының ҧлғаюына байланысты Қоянды жәрмеңкесінде 

Ресей Мемлекеттік банкінің уақытша бӛлімшесі 1894 жылдан жҧмыс істеді, ал 

1912 жылы Ресей сыртқы сауда банкісінің бӛлімшесі ашылды. Сауда-ӛнеркәсіп 

ісін тікелей қаржыландыру жӛніндегі операциялар - вексельдерді есепке алу 

және тауарларды кепілдікке алып қарыз беру ісі неғҧрлым дамыды. Кеңес 

ӛкіметі орнағаннан кейін де Қазақстандағы банк жҥйесі КСРО банк жҥйесінің 

бір тармағы ретінде қызмет етті. Қазақстанда КСРО Мемлекеттік банкінің 260, 

жинақ кассаның 4147 мекемесі жҧмыс істеді. Тек Қазақстан дербес мемлекетке 

айналғаннан кейін ғана елдің жеке банк жҥйесі қҧрылды, шетелдік ірі 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D0%9E
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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банктердің ӛкілдіктері ашыла бастады. (Дҥниежҥзілік банк, Дойче банк, т.б.) 

Қазақстанда 1991 жылы басталған Банк реформасының нәтижесінде қос 

деңгейдегі банк жҥйесі қҧрылды. Жоғары (бірінші) деңгейдегі Банк - ҚР 

Ҧлттық банкі. Ӛзге Банктердің бәрі банк жҥйесінің тӛменгі (екінші) деңгейіне 

жатады. Кӛбінесе олар ―коммерциялық Банктер‖ деп аталады. Себебі, олардың 

жарғылық қорлары мемл. меншіктен шығарылып, жарналық акцион. 

капиталдан қҧралады. Сондай-ақ, коммерциялық Банктер мен олардың 

бӛлімшелері ҥшін міндетті экономикалық нормативтерді белгілейді, 

қызметтерін бақылайды және ақша мен алтын қорын сақтайды [5]. 

Қазақстан Ҧлттық банкі банкноттар мен тиындардың қажетті мӛлшерін 

анықтайды, олардың жасалып шығарылуын қамтамасыз етеді, қолдағы ақша 

қаражатын сақтау, инкассациялау тәртібін белгілейді. Ҧлттық банктің ақша 

шығаратын банкнот фабрикасы, яғни арнайы Қазақстан Теңге сарайы бар. Онда 

қағаз ақшалармен қатар арнайы сапамен кҥміс ақшалар шығарылады. «Ақша 

кетуге тырысады, есеп ҧстауға тырысады» сӛзімен айтқанда, әрбір мекеменің 

ӛзінің атқаратын қызметі болады және соның нәтижесінде мемлекеттегі банк 

қызметі оның тҧрақты тҥрде дамуына ықпалын тигізеді.  

Қорытындылай келе айтқанда, «Ақша ашпайтын қҧлып жоқ», демекші 

қазіргі нарық заманындағы банктік мекемелердің қызметі және ерте заманнан 

бері келе жатқан тауар ӛндірісі мен айырбасының тарихи дамуындағы ақшаның 

рӛлі зор. Алғашқы кезде бір еңбек ӛнімі екінші еңбек ӛніміне айырбасталудан 

келе, оның кездейсоқ сипатта болып, бір еңбек екінші тҥрдегі еңбек ӛніміне 

тікелей айырбасталуына дейін дамыды. Кӛне заманнан бері мемлекеттің 

қҧрылуы кезеңінде пайда болған банктер әлі кҥнге дейін ӛз қызметін атқаруда. 

Дҥниежҥзілік және мемлекетаралық қарым-қатынастар банктердің әр тҥрлі 

операцияларымен тікелей байланысты. Банк арқылы шаруашылықтың қандай 

да бір саласында қаржыландыру мәселесіне келгенде орындалатын қызметтер 

жҥзеге асырылады. Банктер мен тауар-ақша қатынасы тарихи тҧрғыда, бір - 

бірімен тығыз байланыста болып, қатар дамып келеді. Банктер арқылы ӛндіріс 

процесінің қатысушылары экономикалық мҥдделерін қанағаттандырып 

отырады. Бҧл арада банктер каржы делдалдары ретінде халықтың жинақ 

ақшасын, шаруашылық органдардың капиталын және басқа да шаруашылық 

процесінен босаған еркін ақшалай каражатты тартып, оларды қарыз 

алушыларға уақытша пайдалануы ҥшін береді, бҧл қаражатпен ақшалай есеп 

айырысуды жҥргізеді, экономикаға басқа да кӛптеген қызмет тҥрлерін 

кӛрсетеді. Банктерге шоғырландырылған қаражат ӛндірістің тиімділігін 

арттыруға жэне қоғамдық ӛнімдердің айналысқа тҥсуіне тікелей ыкпалын 

тигізеді. 
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ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫ МЕН ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ  

ПОЭТИКАЛЫҚ ҤНДЕСТІК 

 

Халық – жасампаз. Әр халықтың да ӛз тарихы мен әдебиеті, ӛз тарихының 

шежіресі, ӛз мәдениетінің асылы тәрізді кӛркем әдебиеті бар. 

Халық арасынан талай саңлақ жыраулар мен жыршылар, бармағынан ӛнер 

тӛгілген кҥйшілер шыққан. Талант – гҥл, халық соның нәр алар топырағы. 

Қазақ табиғатынан ақын халық. Тӛңкеріске дейін сан ғасыр байтақ дала 

тӛсінде кӛбінесе кӛші-қонды кҥндер кешкен халқымыз қуаныш, кҥйінішін – 

жан сезімін жырмен оятқан, ӛлең – ақыл мен ойдың кені, даналық – сӛз 

ӛнерінде деп қадірлеген. Кӛшпелі тҧрмыс пен ауызекі дағды «аттың жалы, 

аттың қомында» жҥріп жырлайтын ақпа-тӛкпе – импровизаторлыққа 

дағдыланған. 

Әдебиетіміздегі ӛзінің жанрлық белгі-сипаттары арқылы ертеден-ақ жеке 

сала болып дамыған ақындық кӛне жыраулық поэзияның алатын орны ерекше. 

Кӛне дәуірлерден бері фольклорлық туындылармен ӛзектесе, жарыса дамып 

келген бҧл сала халқымыз бастан кешкен тарихи ірі оқиғалардың кӛркем 

шежіресі іспеттес ел тҧрмысының сан алуан қырларын қамтып бейнелеуге әр 

кез елеулі ҥлес қосып отырған. 

Ақындық және жыраулық поэзияның ӛзіндік сипат-белгілерін бҧлардың 

ӛмір шындығын суреттеудегі кӛркемдік тәсілдер мен белгілі бір тарихи кезеңде 

аренаға шыққан авторларының нақтылығынан, ғасырлар бойы ӛзара ҥзілмей 

келе жатқан дәстҥр жалғастығын танытатын стильдік ерекшеліктерінен де 

кӛреміз. Дәл осы аталған поэзияның жазба әдебиетіміздің негізін қалаған ҧлы 

Абайға дейін де, одан кейін де қалыпты ҥлгілерден табиғаты ӛзгеше, жеке бір 

ӛнімді арна болып дамып келгені де мәлім. Белгілі бір дәуір талабына орай ҧлы 

Абай бір кезде: 

Шортанбай, Дулат пенен Бҧқар жырау, 

Ӛлеңі – бірі жамау, бірі – қҧрау, 

Әттең дҥние-ай, сӛз таныр кісі болса, 
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Кемшілігі әр жерде-ақ кӛрініп тҧр-ау, - деп, ӛзіне дейінгі бір топ ел ішінде 

аты белгілі ақын, жырауларды қатты сынға алса да, олардың шығармаларын 

оқып білмеді, ҥйренбеді, яки бәрін бірдей жалғыз шумақпен мансҧқ етті деудің 

ӛзі қазіргі әдебиет тарихы деңгейінен қарағанда әрі орынсыз, әрі артық 

айтқандық болар еді [1]. 

Ақындық және жыраулық поэзияның табиғи ӛзгешеліктері мен фольклорға 

қарым-қатынасы, жазба әдебиетпен ӛзара байланысы алғашқы зерттеулерде 

жалпы әдеби процесті шолу, әдебиет тарихын қай ақын, жыраудан бастау керек 

деген сол кездегі аса ділгір мәселелерге орай әр  алуан сӛз болып  келді. Бҧл 

проблема қазақ әдебиеті тарихына арналған кӛп томдық еңбектер мен кейбір  

теориялық мәселелерге арналған  және монографияларда да белгілі бір ақын, 

жыраулардың ӛмірі мен  творчествасына арналған  ғылыми мақалалар мен орта 

мектеп  оқулықтарында да ҥзбей әңгімеленіп келді. Алайда, осы мәселеге жеке 

арналған  монографиялық еңбектер жоқтың  қасы. Бҧл тҧста ең алдымен, 

М.Мағауиннің «Қобыз сарыны» атты кітабы мен  соңғы  жылдары жарық  

кӛрген Қ. Сыдиықовтың «Ақын, жыраулар», Е. Тҧрсыновтың «Қазақ ауыз  

әдебиетін жасаушылардың байырғы ӛкілдері»  деген  зерттеу еңбектерін, Ә. 

Дәрбісәлиннің «Дәстҥр және жалғастық» атты монографиясын  бӛліп атауға 

болар  еді.  

М.Мағауин аталған зерттеуінде ХV-ХVІІІ ғасырларда жасаған  ақын, 

жыраулар творчествасын жеке алып қарастырумен қатар, сол  кітаптың «Ақын 

және жырау» деген  соңғы тарауында бҧл мәселені ең алғаш жыр қҧрылысы 

ерекшеліктері тҧрғысынан да зер сала  талдайды [2]. Ал, Е. Тҧрсыновтың 

жоғарыда  айтылған еңбегінде қазақ ауыз әдебиеті ҥлгілерін  сақтап таратушы 

жасаушы ақын,  жырау, сал, сері, сыншылардың шығу тегі, типтік 

ерекшеліктері мен тҥп тамыры әлеуметтік, қоғамдық аспектіде қарастырылса, 

Қ. Сыдиқов ӛз зерттеуінде жыраулық дәстҥрдің жалғасу  жолдарына, оның  

бҥгінгі дәуірдегі сипат – ерекшеліктеріне зер  салады. Ә. Дербісәлиннің аталған 

монографиясы ауыз  әдебиетіндегі ақындық  дәстҥрдің  ХХ ғасыр басындағы 

қазақтың жазба әдебиетінен алатын орны  мен оның  жалғасу жолдарын, сол игі 

дәстҥрдің жаңа тарихи кезеңіндегі тҥлеп, тҥрленген әр  алуан жаңашылдық 

сипаттарын  әңгіме етеді. Автор бҧл мәселені атап айтсақ, дәстҥр мен  

жаңашылдық проблемасын ҧлттық поэзиямыздың кӛркемдік қасиеттері мен  

ӛзіндік болмыс-табиғатын диалектикалық бірліктің нәтижесі ретінде алып 

қарастырды. Алайда бҧл  еңбектерде  ақындық  поэзияға табиғаты кӛп ҧқсас 

жыраулық поэзияның әдебиетіміздегі орны мен даму ерекшеліктері жеке 

проблема ретінде арнайы зерттелмегендіктен, бҧл мәселе осы еңбектің міндет-

мақсатын белгілеп отыр.  

«Жырау» деген термин ӛзіміздегі «жырлау», «жыр айту», «жырламақ» 

сӛзінен  шыққан. Мҧның тҥп тӛркіні байырғы «жыр», «жыршы» деген 

ҧғымдармен ӛзара астасып жатыр. Бҧл пікірді ҧлы ғалым Ш. Уәлиханов, В.Р. 

Радлов, Л.З. Будаговпен қатар,  бҥгінгі әдебиет зерттеушілері де бірауыздан 

қуаттайды. Осыған ҧқсас тҧжырымдар ӛзге елдер әдебиетшілерінде де бар.  
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Ш.Уәлиханов кезінде жырдың белгілі бір әуенмен қобыз сҥйемелдеуі 

арқылы орындалып, батырлардың ерлік істерін  дәріптеуге қҧрылатынын айта 

келіп; «жыр дегеніміз – рапсодия. «Жырламақ» етістігінің ӛзі белгілі бір  ән-

әуенмен  жырлау мағынасын білдіреді. Дала жырларының бәрі де қобызда 

сҥймелдеу арқылы  орындалады. Жырдың мазмҧны ертеде  ӛткен батырдың 

ӛмірі мен  ерлік істері туралы болып  келеді. Бәр  жайт: батырдың ӛмірі мен  

ерліктеріне қатысты оқиғаның бәрі қара сӛзбен баяндалады,  ал жыр поэма 

қаһарманы мен басты  кейіпкерлерді сӛйлету  қажеттегі туған  кезде  ғана 

қолданылады»,-деп жазды. Бҧдан кейін ол соңғы 50 жыл ішіндегі «ӛлең» 

жанрының бірден қанат жайып ӛркендеуіне орай дыбыс әуезділігі мен ой 

тереңдігі астасып отыратын кӛне ерлік жырлардың бірден бәсең тартып, 

келмеске  кетіп  бара  жатқанын ескертеді,  сӛйтеп, Шоқан жыр ҥлгісі мен 

қобыздың қатардан шығып қалуын  әйгілі суырып салма жыршы Жанақ атымен 

байланысты пікірлер жырдың жалпы синкреттік сипаты мен оның кӛне 

дәуірлерден келе жатқан байырғы тҥр екенін де әдемі аңғартса керек.  

Рас, «жыр», «жыршы» деген ҧғымдар әдебиетімізде ерте кездерде-ақ туып 

қалыптасқан. Бҧған ӛз жанынан шығарып айтуға мҥмкіндігі бар  әр  алуан  

суырып салма ақындар жатқызылып  келген. «Жырау» сӛзі де осы ҧғыммен 

терең астасып жатыр. Алайда, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында шығыс 

сюжетіне байланысты туған қисса, хикая, дастандарды ел  ішінде айтып 

таратушы жағы бір топ орындаушы-жырлар пайда болды. Бҧлардың кӛпшілігі 

суырып  салма ақындар емес, тек бҧрынғы ақындар жырлаған ӛз 

репертуарындағы әр  алуан жырларды ел ішінде орындап, айтып таратуды 

дәстҥр  етті, сондықтан осы топтағы кейінгі орындаушы-жырларды  тӛкпе 

ақын-жыршылармен, дарынды ақын-жыраулармен бір қатарға қойып атаудың 

реті келе бермейді. Әрине, бҧл топтың ішінде де некен-саяқ ақындық ӛнері бар, 

кӛне сюжетті ӛзінше ҥйлестіріп қайта жырлайтын табиғи дарындылары да 

болды, қайта біз бҧлардың ӛзін де жіктеп ажырата білуге тиіспіз. 

Қазақтағы жыр мен ӛлеңнің тҥр, мазмҧнын қҧрылысындағы айырмашылық 

белгілерін  алғаш танып әңгімелеген кісінің бірі - Қҧрбанғали Халитҧлы. Ол 

ақын мен жыршыны ӛлеңшілердей емес, ӛз жанынан шығарып айтатын дарын 

қасиеті бар деп санап: «Ақындардың бір бӛлімін «жыршы» дейді. Бҧлар да 

ақынға тең тҥседі. Шығармаларында айырмашылық бар. Ақын шығармасы 

«ӛлең» делінеді,  екінші айырмасы: ақындардың ӛлеңі жай мағыналы болып, ал, 

жыршылардың сӛзі мадақ, насихат мағыналы болып келеді және мысал 

сипаттас әсерлі болады. Сонымен бірге ӛлеңнің алғашқы екі жолы тҥпкі 

мағынасына сай келе бермей, қисын ҥшін де алынады. Ал жырдың барлық 

жолы арналған тақырыптан ауытқымайды», - деп жазады [3]. 

Қазақ жырауларының сан ғасырлық шығармашылығын негізінен ҥш кезеңге 

бӛліп қарастырған жӛн. Бірінші топқа жыраулық дәстҥрдің негізін қалаған 

алғашқы ӛкілдері Қорқыт, Аталық және Сыпыра жыраулар жатады. Бҧл дәуір 

XI-XIVғасырларды қамтиды. Жыраулықтың қалыптасу кезеңін белгілейтін 

екінші топқа Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет, Ер Шобан 

шығармалары кіреді. Мҧның кезеңі  XV-XVІІ ғасырлар. Ҥшінші топты 
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жыраулықтың әбден толысып кемелденген кезеңіндегі ӛкілдері, Ҥмбетей, 

Жиембет, Тәтіқара, Ақтамберді, Бҧқар жыраулар қҧрайды. Бҧған XVІІ-XVІІІ 

ғасырлар жатады. Сондықтан бҧл кезеңдердің ерекшеліктерін ашып 

әңгімелеуді, ең алдымен, жыраулық поэзияның бірден-бір кӛрінісі - толғау 

жанрының туып қалыптасуынан бастау қажет дер едік.  

Толғау - әдебиетімізде ӛзіндік ерекшеліктерімен кӛрініп, кӛне дәуірлерде 

туып қалыптасқан поэзиялық шығарманың бір тҥрі. Толғау қазақтың «жыр 

толғау», «толғап айту» деген сӛзінен алынып, жеке термин ретінде 

әдебиетімізде кейінгі кеңестік дәуірде ғана қалыптасты. Толғаулар ӛзінің 

табиғи сипатымен жҥйелеу оқиғасы бар жырға тонның ішкі бауындай ҥндес 

жақын. Жыраулар толғаған суырып салма жырлар жеке адамдардың 

образдарын жасаған эпикалық ҥнімен де, бас аяғы тҧтас тартымды мазмҧнымен 

де эпикалық шығармаға кӛп ҧқсас. Жыраулық поэзияның бастапқы ӛкілдерінің 

бірі Сыпыраның жыраулық атымен айтқан толғауларының бізге ӛз 

авторлығымен жеке кҥйінде жетпей, эпостық жырлардың ішінде ҧшырасуының 

ӛзі осы екі жанрдың табиғи тҧтастығы мен бӛлінбес бірлігін танытса керек. 

Қазақ поэзиясы тарихына зер салсақ, толғаудың дербес дәстҥрлі жанр 

ретінде ерте кезден-ақ туып қалыптасқанын кӛреміз. Мҧның ӛркендеп қанат 

жаюына әр тҧста әр алуан жыраулар елеулі ҥлес қосып отырған. Соның 

нәтижесінде бҧл тҥр белгілі бір кезеңдерде фольклорлық ҥлгілерден бірте-бірте 

дараланып, импровизациялық дәстҥрдің жаңа сипаты ӛнімді бір арнасын 

жасайды.  

Әрбір әдеби жанрдың туып пайда болуы, қалыптаса дамуы соның 

авторларының аренаға шығуымен тікелей байланысты десек, толғау жанрының 

ең алғашқы ӛкілдерінің бірі деп ең алдымен Сыпыра жырауды атай аламыз. 

Сыпыра жыраудың аты да, толғауы да белгілі бір себептерге орай эпикалық 

жырлар («Ер Тарғын», т.б.) мен ертегілерде («Қҧбығҧл», т.б.) ғана ҧшырасады. 

Бҧларда ол ел-жҧртқа қадірлі ақыл иесі, кӛп жасап кӛпті кӛрген дана, алдын 

болжағыш абыз, сәуегей кісі болып суреттеледі. Хан да, қара да ақыл таппай 

қысылып тығырыққа тығылғанда, кӛпті кӛрген кӛне Сыпырадан кеңес сҧрайды. 

Мҧның бәрінде де Сыпыра Алтын Орданың белгілі ханы Тоқтамыстың 

қасындағы кӛреген биі, кемеңгер ақылшысы ретінде сипатталады. Қазақ 

жырлары мен ноғай ертегілеріндегі Сыпыра бейнесі бір-біріне табиғи ҧқсас, 

кӛп жасағаннан «адам кӛрер тҥсі жоқ, аузында отыз тісі жоқ» сиықсыз да, 

ҧсқынсыз қарт.  

Ал енді, осы жоғары да аталған Сыпыра тҧлғасына келетін болсақ, ол бір 

себептерден ҥнемі батырлар жыры мен ертегілердің басты қаһарманы ретінде 

суреттелсе де, сондағы азды-кӛпті жыр-толғауларының ӛзінен-ақ оның 

жыраулық поэзияның туып қалыптасуына кезінде елеулі ҥлес қосқаны белгілі. 

Дәстҥрлі толғаудың бастапқы сипаттарын бойына сіңірген синкреттік кӛне 

ҥлгілердің бірі деп айта аламыз. Мҧндағы басты ерекшелік: бейнелеу 

тәсілдерінің қарапайым да байырғы тҥрінен саналатын-психологиялық 

параллелизмнің жиілігі мен ҧтымды қолданылуы дер едік. Жырау Тарғын 

батыр мен ханның ӛзара кектескен дҥрдарас қарым-қатынасын меңзеген 
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тҧстарда «сҧңқардан сескеніп, кӛгілдірін ерткен аққуды» әдейі параллель етіп 

алып поэзиямыздағы ертеден келе жатқан етене дәстҥрді ҧтымдылықпен 

қолданып, ҧтымды жалғастыра білген: 

Әй, батырым, батырым, 

Таудан тарлан ақырса, 

Тас мҧрнын ару сҧңқар сызғырса, 

Кӛгілдірін ерітіп, 

Кӛлден қулар ҧшар ма? - деп басталатын параллельдік салыстыру тҥпкі 

айтылар ойға біртіндеп барудың сатысы ғана. Сондықтан осындағы: 

Әділ туған хандары 

Қара берен батырға 

Беремін деп бермейді, 

Ӛтірік сӛзден ӛлмейді, 

Бҧл сықылды хандары 

Бҧл сықылды батырды 

Жалған сӛзбен қысар ма? 

Хан мен қара келген соң, 

Сіз сықылды батырға 

Ашуын бермей кетсе ҧнар ма?- 

деген жолдар бітімге шақыратын басалқы да байсалды пікірдің бҧлтартпас 

қазы іспеттес. 

Аталған толғауда жыраулар поэзиясының табиғатымен қашаннан егіз- 

тҧрақты қайталауларға (рефрендер) да елеулі орын берілген. Бҧлар әрбір тирада 

сайын тҧтас тармақты тҥгелдей қайталау арқылы жасалып («Неғыласың бір 

қызды»), негізгі ой-тҥйінін ӛткірлеп ҧштау мақсатына сәйкес алынады. Ҥнемі 

тапқырлық пен ҧтымдылыққа, алғыр шешендік ойға қҧрылған бҧл рефрендерді 

толғау жанрындағы жыраулық тәсілдің қажетті бір белгі-сипаты деп айта 

аламыз. Сӛйтіп, бҧлардағы образдар жҥйесінің бірлігі мен параллельдік 

салыстырулардың ӛзара ҧқсастығынан, авторлық ойға қажетті қайталаулардың 

орындылығы мен жиілігінен, жалпы тҥзілім- қҧрылысы мен мазмҧны жағынан 

осы топтағы жыраулардың дәстҥрлі толғауларға мейлінше жақындығын, 

ертеден етене табиғи бірлігін кӛргендей боламыз.  

Сонымен қорыта келгенде, мыналарды атаған жӛн: әдебиетімізде эпикалық 

жырлардың ішінде кӛрінсе де, авторлығы мәлім толғау жанры туып пайда 

болды. Осы ерекшелік жыраулық толғаулар мен эпикалық жырлардың бірлігі 

мен тҧтастығына жыраулардың елеулі ҥлес қосып отырғанын байқатады. Тіпті 

ел бірлігі мен жҧрт болашағын ойлау талабына орай жыраулар, кӛбінесе, халық 

басшысы хан қасынан табылып, кӛріпкел болжағыштық, кемеңгерлік 

қасиеттерімен кӛзге тҥсіп, әр қилы мазмҧнды толғаулар тудырып отырған. Сол 

толғаулардың алғашқы ҥлгілерінде әр алуан қайталаулардың молдығы 

байқалады, бҧлар бертін келе жыраулық поэзияның ҧтымды да тҧрақты бір 

тәсіліне айналған. Сӛйтіп жыраулар ӛз туындыларын арнау ҥлгісінде айтып, 

образ жасаудың ең кӛне тҥрі-психологиялық параллелизм тәсілін ҧтымды 

қолдана білген, бҧл кейінгі толғауларда ҥрдіс дамып, дәстҥрлі сипат алған.  
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ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ АУДАРМАШЫ БОЛУДЫҢ МАҢЫЗЫ  

МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аударма ісі - адамзат баласының кҥрделі іс-әрекеттерінің бірі. Оның 

маңыздылығы жыл сайын артып келеді десек қателеспейміз. Қазіргі таңда 

аудармаға деген сҧраныстың жоғары болуы сонымен байланысты. Әрине, басқа 

да ӛмір салаларында маңызды рӛл атқаратын және ӛзінің кҥрделілігімен 

ерекшеленетін гуманитарлық ғылымдардың ішіндегі ерекше сала осы аударма 

саласы болып табылады. Тарихы тҥбірімен тереңге кететін бҧл сала бҥгінде 

дамудың ҥстінде. Мақала барысында біз аудармашының жалпы қасиеттері мен 

кәсіби қызметінің маңызды қырларын жҧмыстың негізгі нысаны ретінде алдық. 

Аудармашы болудың маңызы. Аударма немесе басқаша тәржіма жасау 

екінің бірінен келе бермейтін іс болып табылады, ӛйткені бҧл алдымен ӛте 

жоғары интеллектуалды еңбек болып табылады. Ол ҥшін ӛте кӛп іздену керек, 

қандай да бір саланы тиісті деңгейде меңгеру қажет. Бҧрынғы уақыттарда 

аудармаға дейін кӛзқарас ӛзгеше болатын, ал нақ осы шақта халықаралық 

байланыстардың нығаюы мен ғылыми-техникалық саланың шарпып дамуын 

ескерсек аударма мен аудармашыға деген сҧраныс пен талаптың ӛскенін 

байқауымызға болады. Басқа да мамандық сияқты бҧл саланы да игерудің ӛз 

шарттары бар екені анық. Олай болса шынайы тәржімашы болып қалыптасу 

ҥшін болашақ аудармашының бойында келесідей қасиеттердің болуы қажет: 

- маңызды адамгершілік қасиеттер, оларға тәрбие, шыдамдылық, тіл таба 

білу сияқты бірқатар сапалардың болуы; 

- эрудиция мен әдеби, яғни шығармашылық қабілеттердің болуы және 

оларды дамыта білу; 

- ӛзін және ӛзгелерді қҧрметтей білу; 

- кӛп іздену, әдебиеттерді оқи отырып, талдау жасай білу, ой қорыту; 

- аударманың кҥрделі жақтарымен кездескенде игеруге деген талпынысты 

жоғалтып алмау; 

- ӛмірдің әр саласындағы ақпараттардан хабардар болу және соған сай пікір 

қалыптастыру; 
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- мамандықты игеру барсындағы стресстерден шыға білудің жолдарын таба 

білу; 

- шешендік және логикалық қабілетті дамыту және сӛздік қорды молайтып 

отыру; 

- ең алдымен ана тілдің қыр сырын білу және шетел тілін неғҧрлым жоғары 

деңгейде оқып меңгеру шарт; 

- ана тілі мен шетел тіліндегі әдебиеттерді оқу және екі бӛлек мәдениеттің 

айырмашылықтарына мән беру. 

Олай болса аудармашы деген кім? Осы сӛздің мағынасын Merriam Webster 

Dictionary сӛздігі бойынша анықтап кӛрейік. Traitor, noun - traitr, traditor or 

tradere to hand over, deliver, betray, fr. trans-, tra- trans + dare to give more at 

'date'. 1: one who betrays another's trust or is false to an obligation or duty; 

2.one who commits treason. Демек аудармашыны кейбір мағынада "сатқын" деп 

те айтады, себебі аударма барысында ол мәтінге ӛзгерістерді енгізуге мәжбҥр 

болады. Жалпылай алғанда, аударма жазбаша және ауызша тҥрде орындалады 

және аудармашының жауапкершілігі екі жағдайда да зор. Жазбаша және 

ауызша аудармашылардың басын қосатын ҧйым қажет бҥгінде елімізде. 

Ҧсыныс ретінде,Қазақстанда аудармашылардың одағын қҧрса дҧрыс болар еді, 

ӛйткені жыл сайын қаншама аудармашы мамандар оқу орындарын тәмамдап 

жатады. Бҧл одақ осы мамандарға жол сілтеп, олардың шығармашылық ӛрісін 

кеңейтуге септігін тигізер еді деп ойлаймын. Сондықтан аудармашының 

қызметіне деген қҧрмет ӛсе тҥсуі керек және бҧл кәсіпке деген кӛзқарасты 

ӛзгертететін кез келді. 

Қазіргі таңда тәуелсіз мемлекетімізде аударма ісін кӛптеген оқу 

орындарында оқытуда. Мҧның ӛзі аударма индустриясына мықты мамандар 

дайындауды кӛздейді. Отандық аударматануда сонымен бірге тіл мәселесі де 

бірінші кезекте тҧр. Болашақ аударматанушы ретінде қазақ тілдің де 

болашағына алаңдауға тиіспіз деп ойлаймын. Қазақ классиктерін оқи отырып, 

гаухар тіліміздің кӛркемдігіне сусындауымызға болады. М.Әуезовтың, 

О.Бӛкейхановтың және М.Мақатаев сынды біртуар қазақ әдебиетінің 

перзенттерінің шығармашылығына таңданбау мҥмкін емес. Ал егер осы 

қаламгерлердің аудармаларын зерттеп кӛрсек, аударудың қандай шабыт, неткен 

тілдік шеберлікті талап ететінін бірден аңғаруға болады. Отандық 

аударматануда қарастырылатын мәселелер әлі де баршылық. Сол ҥшін болашақ 

аудармашы ретінде ӛзіміздің ҥлесімізді қосуға міндеттіміз деген ойға келемін. 

 Бҥгінде аударма саласы едәуір алға басты, демек оған қойылатын талап та 

кҥшейді деген сӛз. Тәржімашы ҥшін алдыменен тәржіма заңдарын білу шарт. 

Аударма техникасын игерумен қатар аудармашының білуге тиісті саланың 

басқада қырлары бар, яғни трансформацияларды ғана білу жеткіліксіз. 

Сонымен, аудармашының кәсіби қызметіне қатысты мынадай ой тҥйуге 

болады: аудармашы жеке басының емес, керісінше, қоғамның қалауын жҥзеге 

асырады, сол мезетте қоғамның оған жҥктеген мотивтеріне ғана жҥгіне алады. 

М.Семенова бойынша аударма - бҧл адамның коммуникативті қабілеттерінің 

бесінші тҥріне жатады. (жазу, оқу, тыңдау, сӛйлеу және аудару). Демек, аталған 
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тӛрт қабілеттің жоғары болғанында ғана аудармамен еркін айналысуға болады, 

ӛйткені адамның алдында қандай да бір тілдік бӛгет болмайды. Жоғарыда 

қарастырылған сҧрақтар кӛбіне таныс болуы мҥмкін, алайда аудармашы 

болудың қатал талаптары жетерлік. Кӛз алдындағы мәтінді жоғары деңгейде 

жеткізу деген оңай іс емес. Ол ӛте жоғары шеберлікті талап ететіні даусыз. 

Тәржімашының қызметін объективті тҥрде бағалау ҥшін А.Е.Чернухин келесі 

формуланы назарға алуды ҧсынды: 

Тауд =  

Бҧл жерде аудармашының жҧмысының тиімділігі, қажетті материалдармен 

жҧмыс істей білуі, біліктілік коэффициенті, лингвистикалық дайындығы, 

талантының бар болуы, мәдениеттілігінің деңгейі, эрудициясы және базалық 

білімдері ескеріледі. Сонымен аудармашыға немесе басқалай айтқанда 

трансляторға не қажет? Ол қандай да бір саланы жеткілікті деңгейде игеруі, сол 

саланың белсенді терминологиялық қорымен таныс болуы, аударма 

барысындағы трансформациялармен таныс болуы және ең бастысы екі тілді де 

"сезе" білуге міндетті. Сәйкесінше аудармашы болудың маңызы да осында, ол 

мәдениаралық коммуникацияны жҥзеге асырушы болып табылады. 

Мысал ретінде орыс поэті, драматургы және аудармашы А.К.Толстой ӛзінің 

жҧбайына жазған хатында И.В. Гетенің "Коринф қалыңдығы" атты еңбегін 

аудару кезінде келесі қағидамен бӛлісті: "Мен тҥпнҧсқаға неғҧрлым адал 

болуға тырысамын, тек кӛркем әсерге сол нақтылық пен адалдық зиянын 

тигізбеген жағдайда, мен мҥлк етпей жалғандықтан қҧтыламын. Менің 

ойымша, жеке сӛздерді, тіпті мағынаның ӛзін емес, алынған әсерді жеткізе білу 

қажет. Керегі - оқырманның тҥпнҧсқа авторының қҧрған ортасына бейімделуі 

және сол ортаны терең сезіне отырып жеткізуі болып табылады." 

(А.К.Толстой).[3] Демек, тҥсінуімізше, біз, болашақ аудармашылар, сӛзбе-сӛз 

аудармадан аулақ болуға тырысуымыз қажет. 

Бірінші мәселе. Аудармашының сӛздік қоры. Аудармашы болып 

қалыптасуда оның сӛздік қоры маңызды рӛл атқарады. Осы маман иесі 

мәтіндермен жҧмыс істейтіндіктен, сӛздерді дҧрыс таңдай білу мен қатар оның 

бірнеше мағыналарын, соның ішінде синонимдер мен антонимдерді білуі 

қажет. Сол ҥшін аудармашы сӛздіктермен жҧмыс жасай білуі қажет, себебі 

тілдің барлық сӛздік қҧрамын білу қиын. Келесі мысалда біз сӛздердің әр тҥрлі 

мәнмәтінде қоланылуына байланысты дҧрыс аударылуын байқауымызға 

болады: I can't see colours at night. - Мен қараңғы уақытта тҥстерді ажырата 

алмаймын. It was one of the most amazing films I've ever seen. Бҧл мен бҧрын 

соңды тамашалаған ең керемет фильмдердің бірі болатын. Let me see to it. 

Маған мҧнымен айналысуға рҧқсат етіңіз. Frankly, I don't know what Paul sees in 

her. - Фрэнкли, мен Полдың ол қыздың бойында не тапқанын білмеймін. I'd like 

a table for two at about 8.30, please. - Мен кешкі 8.30-ға екі адамға арналған 

орынға тапсырыс бергім келеді. The only question is whether the President can use 

his extraordinary political skills to turn the tables on his opponents. Президент 

ӛзінің қарсыластарын басып тастау мақсатында қандай да бір ерекше саяси 

қабілеттерін қолдана ала ма жоқпа белгісіз. Берілген мысалдар ағылшын 
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тіліндегі кӛптеген сӛздерді ретімен қолданудың қажеттілігін кӛрсетеді. 

Дегенмен, мҧнымен айтпақшымыз, егер аудармашы мәтіндегі сӛздердің дҧрыс 

мағынасын жеткізе алмаса, аударманың сапалы шығуы да екіталай. Алайда, бҧл 

сӛзбе-сӛз аударуды меңземейді. Сӛздерді білу әлі де тілді меңгеру емес, алайда 

сӛздің тҥбінде қҧнды ақпарат жатады. Сӛз - тілдегі негізгі бірлік және ол 

сӛйлемді жасай отырып, ойымызды жеткізуге кӛмектеседі. Сондықтан болашақ 

аудармашы сӛздердің табиғатына ҥңіле білуі қажет, себебі сӛздің қҧдіреті 

жоғары. Аудармашы қандай да бір жанрдағы мәтінді аудармасын, ол 

лексикалық кедергілерден басқа, грамматикалық және стилистикалық 

қиындықтарға да тап болуы мҥмкін. 

Екінші мәселе. Автор мен аудармашы. Мақала барысында біз қазақтың 

ҧлы поэты, аудармашысы, М.Мақатаевтың аудармаларының біреуіне тоқталуға 

жӛн кӛрдік. Аудармашы ретінде, М.Мақатаев белгілі американдық публицисі 

Уол Уитменнің біршама ӛлеңдерін белсенді аударды. Солардың бірі "I dream'd 

in a dream" деп аталады немесе қазақшаға "Тҥсіме қала кірді" деп аударылды. 

Осы ӛлеңнін тҥпнҧсқасы мен аудармасына талдау жасайық: 

"I dream'd in a dream" 

"I dream'd in a dream, I saw a city invincible to the attacks of the whole, of 

the rest, of the earth; 

I dream'd that was the city of Friends; 

Nothing was greater there than the quality of robust love - it led the rest, 

It was seen every hour in the actions of the men of that city, and all the looks 

and words." 

М.Мақатаев оны былайша тәржімалаған: 

"Түсіме қала кірді" 

"Қала кірді түсіме, мүмкін емес жеңуге, 

Барлық елі ғаламның жабыла оған тӛнуде. 

Мекені екен достардың түсіме енген сол қала, 

Жарығында жалғанның бұрын-соңды болмаған, 

Сол қалада махаббат барлығына бас болған, 

Бәрі соған табынып, бәрі содан басталған. 

Сол махаббат - әркімнің қимылынан байқалған, 

Кӛзі, сӛзі, ісінен, жауабынан қайтарған"- деп аудармашы авторға 

жақындай тҥскендей, тіліміздің байлығын тиек етіп кӛркемдеп жеткізгенін 

байқауымызға болады. Автормен ҥндеседі және аударманы оқыған кезде ритм 

дейсіз де, рифма дейсіз бе сақталған. Автордың бейнелеген қаласын жоғары 

шеберлікпен қазақ тілінде жеткізе білді. Бҧл кӛркем аудармашыға тән 

қасиеттердің бірі. Жоғарыда сӛз ҧғымына анықтама берген едік, дегенмен 

кӛркем шығармада аудармашының сӛздік қорының бай болуы жеткіліксіз. Бҧл 

жерде аударманы ішкі дҥниемен, сезіммен ҥндестіре білу керек. 

"I dream'd in a dream, I saw a city invincible to the attacks of the whole of the rest 

of the earth, I dream'd that was the new city of Friends..." жолдарын 

"Қала кірді тҥсіме, мҥмкін емес жеңуге, 
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Барлық елі ғаламның жабыла оған тӛнуде..." деп аудара отырып, махаббатқа 

толы ғажайып қаланың бейнесін келтіреді. Бҧл бейне кӛз алдыңа еріксіз 

елестегендей болады. Аудармашының жеңісі ретінде оның оқырманға 

қалдырған терең әсерін айтуымыз қажет. Аударманың әрбір тармағы жоғары 

мағынаға ие. Міне, кӛркем аударманың сыры қайда жатыр. М.Мақатаетың 

аталмыш автордың кӛптеген ӛлеңдерін қазақшаға тәржімалаған. Әрине, нақты 

жауап беру қиын, дегенмен осы аудармалармен танысу барысында 

аудармашының бойындағы дарын біте пайда болады, бірақ қалыптаспайды 

деген қорытындыға келдім. Ғалым Тарақов Ә.С. ӛзінің еңбегінде Қытай 

сыншысы, жазушы, аудармашы Цюй Цюбоның жоғарғы кӛркемдіктегі 

шығарма аудармасы шетел әдебиетінде тек идеялық-эстетикалық қызмет 

атқарып қана қоймай, сондай-ақ қабылдайтын әдебиет ҥшін маңызды тілдік 

міндеттерді шешетінін атап ӛтеді деп жазады. Ол (Цюй Цюбо) "Аударманың 

мәнінде бізге жаңа лексиканы, жаңа синтаксисті қҧруға мҥмкіндік береді."деп 

кӛрсетті. Сондай-ақ , бҧл жерде аудармашылық дербестікті де айтпасқа 

болмайды. Н.Любимов осыған қатысты мынадай кеңес берді: "Меніңше, 

аудармашы мҧраты - автормен ҥндестік табу. Автормен ҥндестік табу дегеніміз, 

оған қҧл болып қалу емес. Ҥйлесу, ізденуді, ойлауды,табуды, ойластыруды, 

жаттығуды, бәсекелесуді, және кӛрудің, сезінудің, тыңдаудың ӛткірлігін талап 

етеді.[2] 

Жҧмысымызды қорытындылай келе, аудармашы мамандығын игеруге 

талпынатын әрбір адам кӛп ізденуге тиісті деп айтқымыз келеді. Мақалада 

аудармашының кәсіби қызметінің барлық қырлары айтылмағанмен, оның 

негізгі қасиеттері мен міндеттері талқыланды. Жҧмысымыздың алғашқы 

бӛлімінде, Чернухин ҧсынған формулаға сәйкес, аудармашыға қажет сапаларды 

атадық. Екінші бӛлімде, кӛркем аударма негізінде автор мен аудармашының 

арасындағы байланысты талдадық. Ескертетін және есте ҧстайтын жәйт: 

аудармашының кез-келген бір қателігі соғысты да, бейбітшілік қарым-

қатынастарды да жандандыруы мҥмкін. Дегенмен, аудармашы мамандығы 

бҥгін де, ертең де ең қызықты мамандықтардың біреуі ретінде қала бермек. 

Аудармашы боламын, аударғым келеді деген адамға жол ашық, тек сол жолда 

кездесетін кедергілерді бастан кешірмей тәжірибелі маман атанудың қиын 

екенін есте сақтаған жӛн. 
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ӘДЕБИ АУДАРМАНЫҢ КӚКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

(АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ) 

 

Ҧлттық әдебиет кез келген халықта бар және қоғаммен тығыз байланыста 

тіршілік етеді. Әрине, ол сол халықтың кҥллі тарихымен, оның барлық даму 

жағдайларымен шартты тҥрде байланысты және басқа халықтар әдебиетімен 

қарым-қатынаста болады. Осындай қарым-қатынас ішінде аударманың орны 

ерекше. Аударма – ақынның дҥниетанымдық қорын байытудың баға жетпес 

кӛзі ретінде белсенді қызмет атқарады. Аударма жалпы адамзат атаулының 

танымдық рухани алмасуы нәтижесінде мәдениет пен ӛркениеттің дамуына, 

адам баласының эстетикалық кӛркемдікке қол жеткізуіне, санасының ӛсуіне, 

дҥниетанымының кеңеюіне апаратын жол тәріздес. Ең алдымен кӛңіл бӛлетін 

жайт – жан дҥниені байытар рухани қазына ҥлгілері. Егер кедергі – тіл 

ӛзгешелігі болса, халық оның да жолын тапқан: тіл ҥйрену арқылы бір 

халықтың қазынасын екінші тілге аудару дәстҥрі батыс, шығыс елдерінің қай-

қайсысының да тарихында бар. Әлем халықтарының әдебиетінің бір-бірімен 

байланысында, ғылым мен әдебиет салаларында, халықаралық 

ынтымақтастықтың дамуында аудармалардың маңызы зор. 

Аударма ҧғымының қолданылу аясы ӛте кең. Бір тілден екінші тілге 

поэзиялық, прозалық шығармалар, публицистикалық мақалалар, ғылыми 

әдебиеттер, ресми іс-қағаздар, саяси және қоғам қайраткерлерінің, 

шешендердің сӛйлеген сӛздері, кинофильмдер бәрі де аударылады. Әртҥрлі 

тілде сӛйлейтін адамдар тіл табысу ҥшін аудармашылардың кӛмегін қажет 

етеді. Бірақ, біз осылардың ішінен кӛркем әдебиет саласындағы аударманы сӛз 

еткелі отырмыз. «Аударма» сӛзі жалпыға тҥсінікті, әрі кӛпшілікке белгілі 

болып табылады. Осыған қарамастан, бҧл адам әрекетінің арнайы бір тҥрі және 

жемісі болғандықтан, ол ғылыми-терминологиялық анықтауды қажет етеді. 

Аудармашылардың ӛздері де «кӛркем аударма» ҧғымына нақты анықтама 

беруге қиналады. Кейбір әдебиетшілер «аударма – тҥпнҧсқаға негізделіп, 

тҥпнҧсқаның басқа тілдегі кӛшірмесі болу керек» деген пікір айтады. Басқаша 

айтқанда, аударма тҥпнҧсқаға толық сәйкес болу керек. Бҧл арада «сәйкестік» 

деген ҧғымға тоқтала кету керек деп ойлаймыз. Егер бір шығарма екі тҥрлі 

тілде, екі тҥрлі мәдени-тарихи жағдайда ӛмір сҥрсе, онда «сәйкестік» тек 

шартты тҥрде ғана болмақ. Осындай тҧжырымды белгілі армян сыншысы 

Левон Мкртчян айтқан: «Если одно и тоже произведение существует на двух 

разных языках, в контексте разных культур, то о полном соответствии можно 

говорит лишь в определенном смысле. Даже наиточнейший перевод не может 

во всем совпадать с оригиналом, быть «абсолютно точным». Перевод и не 
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должен полностью повторять оригинал – искусству противопоказаны 

повторения» [1, 28 б.]. 
Аударма дегеніміз – бір тілде ауызша айтылған ой-пікірді, болмаса 

жазылған мәтінді тыңдарманға я оқырманға екінші тілде, яғни оның ана тілінде 
тҥсінікті етіп жеткізу. Ал, әдеби немесе кӛркем аударма дегеніміз – бір тілде 
жазылған әдеби туындыны екінші тілдің қҧралдары кӛмегімен оқырмандарға 
жеткізу және тҥпнҧсқасының стильдік, кӛркемдік ерекшеліктерін мейлінше 
нақты сақтап кӛрсету. Бҧл жерде аудармадағы ең қиын – лингвистикалық 
ерекшелік емес, ал тҥпнҧсқасының кӛркемдік жағын дҧрыс жеткізу, яғни 
аудармашы туындының образдық әлемін, автордың идеясын, позициясын және 
стилін нақты, дәл кӛрсете білуі. Кӛркем аударманың бҥгінгі әдеби процестегі 
алатын орны ҥлкен. 

Аударма – жалпы әдеби ҥрдістің кең арналы саласы. Аударма арқылы бір 
халықтың таңдаулы әдеби шығармаларынан басқа халықтың ӛкілдері де 
сусындай алады. Толық мағынадағы аударма қалай да тҥпнҧсқаға сәйкес болуы 
шарт. Әрине, шығарманың мәтінін бастан-аяқ тәржімалау мҥмкін емес. Әсіресе, 
поэзиялық шығармалардың аудармаларында кейбір еркіндіктер болмай 
қоймайды. Оның себебі де бар – әр тілде қалыптасқан сӛз қолдану тәсілдері 
ерекше болып келеді. Сондықтан, бейнелі сӛздерді кӛшіріп, сол тҥпнҧсқадағы 
қалпын сақтап жеткізу мҥмкін емес. Басқа тілде айтылған ойдың жалпы 
мағынасын жеткізуден гӛрі, сол әдебиетке тән кӛркемдік ойлау, бейнелеп 
сӛйлеу, сӛз қолдану ӛзгешеліктерін дәл келтіру әлдеқайда қиын. Ал, онсыз 
кӛркемдік ой-сезімнің әсерлілігі де толымды болмайды. Кӛркем аударма 
процесінің нәтижесінде тҥпнҧсқаның мазмҧны мен пішіні арасындағы бірлік 
пен тҧтастықтың сақталуының маңызы жоғары. Тҥпнҧсқаның мазмҧны мен 
пішіні арасындағы байланыс, келісім мен жарасым аудармада сақталмаған 
жағдайда әдеби шығарманың кӛркемдік табиғаты, автордың шығармашылық 
даралығы мҥлде бҧрмаланып, тҥпнҧсқа бір басқа, аударма бір басқа – екеуі екі 
бӛлек туынды болып шығады. Мҧндай жағдайда аудармадан тҥпнҧсқаның 
мазмҧны да, кӛркемдік – бейнелеу ерекшеліктерін де табу қиынға тҥседі. Ал, 
кӛркем аудармада тҥпнҧсқаның мазмҧны мен пішінін дәл жеткізу немесе 
біршама дәл жеткізу аударма ісіндегі ең бір қиын, кҥрделі әрі аудармашы 
шығармашылығының мағынасы мен мәнін анықтайтын айрықша маңызды 
кӛрсеткіш болып табылады. 

Бір ҧлттық тілде жазылған кӛркем шығарманы екінші бір ҧлттық тілдің 
кӛркемдік бейнелеу қҧралдары арқылы қайта жасау, аудару оңай емес. Ал, 
тҥпнҧсқа белгілі бір ҧлттың ҧлы ақынының шығармасы болса, оның ҧлттық 
сипаты барынша анық, беделді болса, онда оны ӛзге тілге аудару 
аудармашыдан ҥлкен жауапкершілікті ғана емес, сонымен қатар, ҥлкен 
талантты талап етеді. Аудармашы таланты – айрықша талант. Ол ӛз тілінің 
айшығы мен ажарын, кӛркемдік бейнелеу мҥмкіншілігін, бейнелілігін еркін 
меңгерген дарынды ақын болумен бірге, тҥпнҧсқаның мазмҧны мен мәнін, тіл 
байлығын, ҧлттық бояуын жете білетін шебер маман дәрежесіне кӛтерілуі шарт. 
Сонда ғана ол аудармашы ретінде тҥпнҧсқаның мазмҧны мен пішінін толық 
игеріп, ӛз аудармасында олардың арасындағы байланысты, келісім мен 
жарасымды, тҧтастықты сақтауға мҥмкіндік табады [2, 15 б.]. 
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Бір тілдегі кӛркем шығарманы екінші тілге қарай аудару қажет екендігі 
туралы пікірталас басталғалы талай замандар ӛтті. Кӛркем аударма 
проблемалары кҥн тәртібінен тҥспейтін, шешілуінің ҧшы қиыры кӛрінбейтін 
тҥбегейлі проблемалардың бірі. Әдеби аударма халықтардың бірі-бірін 
тануына, рухани жағынан жақындасып, туыстасуына айтулы кӛмек кӛрсететіні 
белгілі. Кӛркем аударма жекелеген қалам қайраткерлерінің ғана емес, бҥкіл бір 
елдің әдебиетіне әсерін тигізеді. Әдебиет тарихында бір жазушының 
шығармаларына әр кезде әртҥрлі аудармашылар ілтипат білдіреді. Осының 
нәтижесінде бір туындының бірнеше аудармасы сақталады. Олардың ішінде 
сәттісі де, сәтсізі де ҧшырасуы мҥмкін [2, 24 б.]. 

Абай ӛлеңдерін орыс тіліне аударудағы табыстармен қоса, сәтсіздіктер де 
бой кӛрсетіп қалады. Мҥлде шалағай аудармалар енгізілуімен қатар, бірсыпыра 
аудармаларда ақынның ойы бҧрмаланғаны, сӛйтіп шығарманың идеялық-
кӛркемдік қасиетіне едәуір нҧқсан келтіргені анықталып отыр. Бірқатар 
аудармаларда Абай лирикасының жеке шумақтары мҥлде тәржімаланбай 
тасталған, ал кейбір аудармашылар тҥпнҧсқаны тҥсінбей қарама-қарсы мағына 
беретін сӛздерді қолданған. Ірілі-ҧсақты мін-мҥліктер Абай мҧрасына 
айырықша ҧқыптылықпен, мҧқият қарауды талап етеді. Сӛзді фактілерге 
беретін болсақ: ең алдымен талдауға алынған Абай ӛлеңін, яғни тҥпнҧсқаны 
оқып шықсақ, 

Көзімнің, қарасы, 
Көңілімнің санасы. 
Бітпейді ішімде 
Ғашықтың жарасы [3, 39 б.]. 
Енді осы «Кӛзімнің қарасы» («Ты – зрачок глаз моих») деген ӛлеңінің 

аудармасына кӛз жіберейік. Осындағы әбден тҥсінікті айтылған сӛздерді 
М.Петровых бҧзып тәржімалған. 

Ты – зрячок глаз моих, 
Дум залог дорогих, 
Сердцу мук не забыть, 
Столь глубок шрам от них! [4, 42 б.] 
Яғни «Сен менің кӛзімнің қарашығысың» - деген мағынада беріліпті. 
Абай бҧл жерде «Кӛзімнің қарасы» деп кӛздің қарашығын айтқаны жоқ еді. 

Абай «Кӛзімнің қарасында» лирикалық «меннің қызға бір қарай қалғандағы 
сыртқы бейнесі – тыныш қалыпта кӛз суарған іңкәр суретті салды. Мҧнда ақын 
«меннің» ғашығына қараған кӛзінің кӛңіл санасымен тҧтасып жатқан 
қҧбылысын ӛзгеше шебер суреттеледі. Осы жырды оқығанда біздің суретші 
санамызда ғашықтықтан жаралы болған жҥректің, ынтазарлыққа кҥпті 
кӛңілдің, сағынған сананың сипатын жинап ғашығына қарай қалған «меннің» 
жанары нҧсқаланса жӛн еді. Ӛлеңнің ӛн бойында тҥпнҧсқамен сәйкестік тым аз. 
Жалпы, кӛркем аударма Абай ақынның ӛлеңінің мағынасын толықтай ашып тҧр 
деп айту қиын. 

Келесі Абай ӛлеңдерін неміс тіліне аударып, аудармашыларға сын айтқан 
Герольд Бельгерді оқи отырып мынадай ой тҥюге болады: Абай ӛлеңдерінде 
сӛз аз, ал мағына терең. Расымен, Абай сӛздері кез келген оқырманға ауыр 
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болып келеді, бҧл ақынның кінәсі емес, бҧл – оқырманның, аудармашының 
поэзияға деген ойының жеткіліксіздігі. Автордың тҥпнҧсқасына кӛз жҥгіртелік: 

Бойы бұлғаң 
Сөзі жылмаң 
Кімді көрсем, мен сонан 
Бетті бастым, 
Қатты састым, 
Тұра қаштым жалма-жан [3, 31 б.]. 
Бҧл жерде Абайдың айтайын дегені: ӛмірден бос қалған, кҥнін босқа 

ӛткізген жандарды кӛрсе, оған тым оғаш кӛрінетіндігі, тіпті сондай ортадан 
безініп кеткісі келетінін айтқысы келіп, ӛз ӛлеңін ӛмірден еш хабары жоқ бос 
сӛзге ерген адамдарға арнаған. 

Осындай ащы сӛздермен сатиралық тҥрде жазылған ӛлеңді орысша былай 
аударады: 

Праздных гуляк,  
Пустых трепачей 
Если увижу, я от них, 
Лицо закрыв, 
Сильно теряясь, 
Бегу немедля, тот час [4, 35 б.]. 
Аударманың нақты кӛркем мәтін екенін толық оқып білмей-ақ, бҧдан 

байқауға болатыны аудармашы-поэт ӛлеңнің тҥп мәнісін кӛре алмаған, оны 
қабылдап, тҥпнҧсқадағыдай мән-мағына бере алмаған. Бҧл жолдардың авторы 
осыны тҥсініп былай дейді: «...и все  же не могу себе представить, как, каким 
образом, каким чудом неведомый мне поэт-переводчик, не владеющий 
казахским языком, не чувствующий ментальности оригинала, может из этой 
нелепости вылепить стих, вдохнуть в эти строки жизнь, воссоздать, возродить 
на другом языке разъятую, расчлененную, умерщвленную поэзию» [5, 13 б.]. 

Ӛз шығармаларында Абай философиялық, эстетикалық мәнді ой-
толғамдарды аз айтпайды. Герольд Бельгер ӛзі аударма жасаудағы 
тәжірибесінен «мен» және «менікі» деген сӛздердің ара қатынастары мен 
мағыналарының айырмашылығына байланысты мынадай жақсы мысал кӛрсете 
кетеді: 

Ақыл мен жан – мен өзім, тән – менікі, 
«Мені» мен «менікінің» мағынасы – екі. 
«Мен» өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан, 
«Менікі» өлсе өлсін, оған бекі [3, 63 б.].  
Міне жолма-жол аудармасы: 
«Я» - разум и душа, «мое» есть плоть, 
«Я» и «мое» - понятия разновеликие. 
Для «я» судьбой предназначено бессмертие. 
«Мое» обречено и пусть, с тем согласись» [4, 56 б.]. Бҧл жерде 

В.Звягинцеваның аудармасын толық қҧптауға тҧрарлық. 
«Я» - разум промолвит. Плоть скажет: «Мое!»- 
Различно у плоти с душой бытие. 
Бессмертное «я» никогда не умрет. 
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«Мое» - это только земное жилье [4, 58 б.]. 
Бҧнымен айтқымыз келетіні, Абай ӛлеңдері орыс тіліне нашар аударылды 

деген сӛз емес. Осылай тҥпнҧсқа мен аударманы салыстыру арқылы Абай 
ӛлеңдерін орыс тіліне аударуда мынадай қиындықтарды кездестіруге болады: 
Абай поэзиясының образдылығы, ойдың тереңдігі, метафоралығы; ҧлттық рух, 
ӛлеңдерге халық менталитетінің әбден сіңгені; Абай сӛздерінің 
кӛпмағыналылығы; ақын ӛз ойын оқырманға сергек кӛңіл-кҥймен жеткізуі; 
жҧмбақ, терең сыр, жаны ешкімге тҥсініксіз жалғыздың кӛптің арасындағы 
қиналысы [6, 21 б.]. 

Аудармада бҧдан шығатын қорытынды – ҧйқасқа ҧқыптылық, тҥпнҧсқаның 
идеялық мазмҧнын, мағынасын сақтау бҧл шеберліктің бір қыры. Мысалы, В.Г. 
Белинскийдің А.С. Пушкин шығармашылығына арнаған мақаласында ақынның 
ойы мен сезімдер бірлігін оның пафосы деп анықтайды. «Пафос – тиянақсыз 
идея немесе дерексіз ой емес, бҧл «тірі» ынтызарлық» деп тҥсіндіреді. 
Сондықтан, шығарманы тҥсіну – оның жасаушысын тҥсіну деген сӛз, ал 
ақынды тҥсіну дегеніміз – оның пафосын саналы тҥрде ҧғыну деген тҧжырым 
жасайды. 
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ТӘУЕЛСІЗДІК ҤШІН КҤРЕСТІҢ ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДА БЕЙНЕЛЕНУІ 
 

«Он бес миллион халықтың жалғыз мҥддесі болады. Ол – мынау ӛзгермелі 
уақытта ӛзгеге есеңді жібермей, мемлекетті сақтай алу. Тәуелсіздікті қорғай 
алу, міндетті тҥрде ҧлттық мемлекетті орнату. Біздің ҧлттық идеологиямыз 
сол»  деп, жазушы Ә.Кекілбаев тәуелсіздік туралы ӛз ойын білдірген екен [1, 
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366]. 

Ал тәуелсіздікті қорғай алу, ол ҥшін кҥресе  білу тек бҥгінгі заманның ғана 

мәселесі болмаса керек, ол кҥрес  адамзат адамзат болғалы бірге келе жатқан  

келелі мәселе болып табылмақ. 

Қазақ халқын жау жан-жағынан қамалап, басына қиын-қыстау кҥн 

тудырғанда оған ешкімнің де кӛмекке келмегені белгілі. Ресей империясының 

қазақ жерін кӛкпарға тартқан қозыдай талап, талан-таражға тҥсіріп, шҧрайлы 

жерлерін игеріп, табиғи байлықтарын иеленіп, дәстҥрлі билік жҥйелерін, 

хандықтың кӛзін қҧртып, «бӛліп ал да билей бер» деген саясат ҧстанып, ӛз 

биліктерін мейлінше еркін жҥргізіп келгені шындық. Жоңғар-қазақ 

шапқыншылығында да «Қай жеңгенің менікі» деген саясат ҧстанып, екі елдің 

бірінің қҧрып кетуін «тамашалап», қол қусырып қарап отырғанын ешкім де 

жоққа шығара алмас. Бар «кӛмектескені» - қазақ халқын кіші жҥз рҧқсат сҧрай 

барғанда «қолының астына алуы» еді, оның да сыры белгілі. Соңы-жетпіс жыл 

бодандықта отыруымызбен аяқталғаны тағы шындық. Ойымды шегелей тҥсу 

ҥшін қазақтың талантты ақыны Нҧрлан Мәукенҧлының ӛлеңінен ҥзінді келтіре 

ӛткен артық болмас: 

...Жер бетінен қҧрыды, 

Желкілдеген тҧлымы, 

Жау да болса жоңғарым –  

Қоңсы болып қонғаным... 

...Тҧлданғасын тҧлымы, 

Жер бетінен қҧрыды...  

...Ханзу
1
 алды тамақтан 

Орыс алды қабақтан... 

...Ӛзге келді ӛңірге- 

Тізгін тиді жемірге... [2;  б.]. 

(Жалпы, қазіргі таңда біз елім деп еңіреп, отқа тҥсетін азаматтардың 

қатарын азайтқандаймыз. Батыр, ер тәрбиелейтін дәстҥрден ажырап, сужҥрек, 

әлсіз, нәрсіз ҧрпақ санын кӛбейткен тәріздіміз. Бала кҥнімізден естіп, оқып 

ӛскен жырларда батырлар ел басына кҥн туған шақта ӛз еркімен елін қорғауға 

алғы шепке шықса, бҥгінгідей қой ҥстіне бозторғай жҧмыртқалаған бейбіт 

заманда елін жаудан қорғамақ тҥгілі, азаматтық борышын ӛтеуге барудан 

қашатын «азаматтарды» да кӛріп жҥрміз. Демек, қазақ халқы тҥстегідей 

ҧсақталып кеткен заманның туғаны ма деп шошынасың? Дегенмен, бес саусақ 

бірдей емес, кӛпке топырақ шашқың келмейді). 

Кең байтақ жері, тәуелсіз елі болғанды армандамайтын адам жоқ. Әркімнің 

жҥрегінде туған елі мен жеріне деген сҥйіспеншілік сезімі, ертеңіне деген 

елеңдеулі кӛңілі болады. Патриотизм осыдан келіп шығады.  «Патриотизм – 

бҧл ӛз Отаның мен жеріңе деген сҥйіспеншілік, оның тарихы мен мәдениетіне 

деген зор қҧрмет, әркімнің ӛз кҥш-жігеріне деген сенімі мен барша қоғамның 

топтасуы. Бҧл бҥгін тҧрғызылып жатқан ӛз еліңнің тарихына қатыстылықтың 

және оның болашағы ҥшін жауаптылықтың жоғары сезімі» деп атап кӛрсетеді 

                                                           
1
 Қытай  
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Елбасы [3, 454]. Демек, елдігі мен бірлігі жарасқан, ата салтын ардақтаған, 

әдебиеті мен мәдениетін, тілі мен дінін, ділін қҧрметтеген елдің тәуелсіздігі 

баянды болмақ. Ал, тәуелсіздік ҥшін кҥрестің тҥп негізі қазақтың ауыз 

әдебиетінде, жекелей айтсақ, эпосында жатыр. 

 Эпостық жырлардың қай тҥрін алсаңыз да, оның тҥп негізінде елдік, бірлік, 

бейбітшілік, Отан ҥшін, ел ҥшін, жер ҥшін кҥрес мәселесі жатады. Эпоста 

Отансҥйгіштікті белгілі бір батырдың іс-әрекеті арқылы жеткізуге тырысады. 

Оны батырлар жыры қатарындағы «Алпамыс», «Ер Тарғын», «Қобыланды 

батыр», «Қамбар батыр», тарихи жырлар есебіндегі «Қабанбай батыр», 

«Кенесары-Наурызбай», «Базар батыр», «Барақ батыр, Абылай», «Мырзаш 

батыр» сияқты тағы да басқа жырлардан кӛре аламыз. Ол ХVІІІ ғасырдағы 

жоңғар шапқыншылығы, ХІХ ғасыр басындағы ҧраңқайларға қарсы кҥрес, ХХ 

ғасырдағы ҧлт-азаттық кӛтеріліс, қай-қайсысының да негізінде  ӛз Отанын 

шапқыншы жаулардан қорғау мәселесі жатады. Демек, уақыт ӛтіп, ғасыр 

алмасқанмен, тарихи оқиғалар формасы ауысқанмен, батырлардың ел мен жер 

ҥшін кҥресі, Отанға деген сҥйіспеншілігі ӛзгермек емес. Ӛйткені ол ӛз елінің 

жанашыры, елі ҥшін жері ҥшін қасық қанын қиюға даяр патриоты.  

Эпосқа тән бір ерекшелік – елдік мәселесі. Ел басына тҥн туып, ер етігімен 

саз кешіп, ат ауыздығымен су ішкен заман туғанда бір жеңнен бас, бір жеңнен 

қол шығарған бірліктің керек екендігін тҥйсінген қазақ батырларының елін 

қызғыштай қорғап ӛткендері белгілі. Бҧл – эпос атаулыдағы негізгі идея. 

Батырлар туған жерінен жырақта жҥрсе де, елін бір мезет жадынан 

шығармаған. Батырлардың туған елін егіліп еске алатын тҧстары кез-келген 

эпоста бар. Мәселен «Қобыланды батырда» елін жау шапқанын естігендегі 

Қобыландының жай-кҥйі: 

...Жау шауыпты елімді, 

Жау кесіпті жерімді. 

Сындырып кетті белімді,  

Қуартып кетті кӛлімді... 

... Жҧртын кӛріп сол жерде, 

Қобыланды және бҧрсанды, 

Кӛзіне батыр жас алды. 

 Атынан тҥсіп Қобыланды, 

Қайғыланып, бойынан 

Қуат кетіп сандалып, 

Аяғын жӛндеп баса алмай, 

Омақасып Қобыланды 

Оң етегін басады... [4, 25]. 

деп ӛрнектелсе, тарихи жырларда батырлардың еліне деген сҥйіспеншілігі: 

...Қыстау мен жайлауыңды орыс алып, 

Мҧнартып бҧзылып тҧр бiздiң заман. 

Босанса қол-аяғым бҧл шынжырдан, 

Әлi де дҧшпан, жауға ойран салам. 

Тауың мен мӛлдiр суың, қайран, Алтай, 



407 

 

Бетеге, кҥреңселi қалды-ау далаң. 

Асыл  ең арам  тҧяқ аттамайтын, 

Балауса қарағайлы сай мен салаң.... 

...Арқауыл, Доланқара, Тӛгіскенім, 

Семіріп тай, жабағы тел ӛскенім. 

Теңелген жарлы байға, қайран, Кҥршім, 

Кең байтақ,  шӛбі шҥйгін Ақтҥбегім... [5, 515]. 

деп беріледі. Бҧл «...ӛз елін тереңнен сҥюшілік мотивінің қазақ эпостарында 

психологиялық жағынан дәлелденуі» [6, 15]. 

Жалпы, эпостық жырлар – тәуелсіздік пен елдік жолындағы оқиғалардың 

кӛрсеткіші.  Соның ішінде, тарихи жырлар – қазақ фольклорының арналы бір 

саласы. Бҧл туындылар (мәселен, «Базар батыр», «Барақ батыр, Абылай», 

«Мырзаш батыр» жырлары) халықтың дҥниекӛзқарасын, сана - сезімін, таным-

тҥсінігін және ӛзі ӛмір сҥріп отырған қоғамы туралы пікірін, ӛлкесі, оның 

тарихы, мәдениеті, табиғаты, тҧрмыс-салты туралы ойын танытады және оны 

халықтық кӛзқараспен бағалайды, сол арқылы қара халықтың тарихи 

шындықты терең тҥсіне алатынын кӛрсетеді, яғни жырлар - халықтың тарихқа 

берген бағасы. Аталмыш тарихи жырларда халқымызға найзаның ҧшы, білектің 

кҥшімен келген тәуелсіздік тарихы жазулы, сол тәуелсіздікті кӛзімен кӛре 

алмай кеткен ерлеріміздің ерлік істері зор қҧрметпен жырланады. 

Бҧл жырларда халықтың тарихы, ӛмірі жазулы, сол арқылы біз халықтың 

ӛткенін танимыз және болашағын бағамдаймыз, ӛйткені жырлардың басты 

тақырыбының  ӛзі - халықтың тәуелсіздігі мен бақыты ҥшін кҥрес, сол себепті 

бҧл туындылар бақытты болашақ, тәуелсіздік ҥшін кҥресе білу керек деген идея 

кӛтереді. Жырларда халық біртҧтас кҥш ретінде суреттеледі, оның жағымды 

қасиеттері саралана отырып, батырлығы, батылдығы, патриоттық және биік 

адамгершілік қасиеттері мадақталады. Бҧл жырларда халықтың болашаққа 

ҧмтылысы бейнеленеді. Және оның ҧзақ жылдар бойғы шайқастар кезіндегі 

мықты рухы, тәуелсіздік ҥшін кҥресі, сол шайқастарда ӛздерінің жеңіп 

шығатынына және әділетттіліктің белең алатынына деген сенімі суреттеледі. 

Жерін жаудан азат ету ісінде батырдың жеңіске жетуіне Отанына деген ыстық 

сезімінің себепші болғандығы және халық бірлігі ашық жырланады. Жырларда 

тәуелсіздік, әділеттілік ҥшін кҥрескен халық батырларының жарқын бейнесі 

сомдалады, ӛйткені халық - тәуелсіздік ҥшін кҥрестің қиындығын жете 

тҥсінеді, сол себепті оның жолында қҧрбан болған батырларды дәріптей 

суреттейді, оларды ҧлы кҥрескер дәрежесіне дейін кӛтереді.  

Жоңғар - қазақ арасындағы ірі шайқастардың бірі – «Шорға соғысы» екені 

белгілі. Жоңғарлар Тарбағатай ӛңірін басып алып, жергілікті халықты Қалбаға 

қарай босытып жіберген. Осындай қиын кезеңде қазақтың жиырма жеті батыры 

тӛніп келген дҧшпанға бірге тойтарыс береді. Шегінген жау қазіргі «Қабанбай» 

ауылының маңындағы «Шорға» деген жердегі қалың талдың арасын паналап, 

сексен кҥн бойы беріспей жатып алған екен. Міне, осы шайқаста Барақ асқан 

ерлік кӛрсеткен. Яғни, осындағы Барақтың ерлігі «Барақ батыр, Абылай» 

жырына, Қабанбайдың батырлық істері «Қабанбай батыр» жырына арқау болуы 
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әбден мҥмкін. Екі жырдағы батырлардың бірге жҥруіне сексен кҥнге созылған 

осы «Шорға» соғысы себепші болған сияқты. Бҧның ӛзі ат ауыздықпен су ішіп, 

ер толарсақтан саз кешкен қиын заман туғанда қазақ батырларының мақсат-

мҥдделері бір болғандығын дәлелдей тҥссе керек.  

Жауды тойтарған жиырма жеті батырдың ерлігі туралы ел аузында айтылған 

осы деректерді тарихи мәліметтер де растай тҥседі. Мәселен, тарихшылар 

К.Аманжолов пен А.Тасболатовтың «Қазақстанның әскери тарихы» атты  

еңбектерінде  тӛмендегідей  нақты  деректер беріледі:  

«Қолда бар архив материалдарына сҥйенсек, мыңдықтан әскер қҧраған 

жиырма тоғыз сардардың, батырлардың рулары мен есімдері тҥгел толық 

келтірілген. Олар:  

1)  Қаракерей Қабанбай 

2)  Қанжығалы Бӛгенбай 

3)  Кӛкжарлы кӛкжал Барақ  

4)  Керей Жәнібек 

5)  Шанышқылы Бердіқожа  

6)  Керей Жанатай ер 

7)  Тоғас Қосай 

8)  Тума Шағалақ  

9)  Мҧрын Боранбай  

10) Ҥйсін Саршуаш 

11) Қыпшақ Есім хан  

12) Қыржы Бостан 

13) Тарақты Баймҧрат  

14) Тоқпақ Қосабай  

15) Матай батыр 

16) Сибан Шынқожа 

17) Шойбек Сеңкібай 

18) Қаңлы Қҧлан 

19) Сіргелі Елшібек 

20) Қаратай 

21) Ысты Тӛлек 

22) Сиқымнан – Шінет , Рысбек 

23) Ботбай Сәмен  

24) Шымыр Қойкелді 

25) Қоңырат Тӛлебай, Болат. Кіші Ордадан. 

26) Рамадан Алшынбай. 

27) Қарақалпақ Қҧлашбек. 

28) Жаныс Ӛтеген. 

29) Шапырашты Наурызбай 

батырларды білеміз.  Олар кезінде ел ардақтап атайтын әруақты жандар еді. Бір 

еске салатынымыз, қазақ мыңдықтарын басқарған басшылардың есімдері 

рулық, жҥздік деңдейден асып, жалпы ҧлттық межеге кӛтерілген. Олар қанды 

сайыстарда  талай рет суырылып шыққан ерлер еді. Олардың даңқы бір ғана 
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Аңырақай шайқасында емес, басқыншы жаудан қазақ жерін толық тазартқанша 

есімдері ҧлы далаға аңыз болып, ҧран болып, ҧлттық сананы қалыптастыруға ӛз 

ҥлестерін қосты» [7, 135]. 

Жалпы, эпос атаулыда батырлар ел сенімін арқалаған адамдар болып 

табылады. Ел басына қандай қиын іс тумасын, ең бірінші олар осы батырды 

іздеп табады, арыз- арманын айтып, халық атынан сӛйлеп, оған ҧсыныс 

жасайды, қай істі болсын сеніп тапсырады. Оның барлығының орындалуына 

батыр бірден-бір себепкер болады. Яғни, батыр - орталық кейіпкер, ол 

халықтың мҧңын мҧңдап, жоғын жоқтаушы, халық сӛзін сӛйлейтін адам, әрі 

сол халықтың қорғаны.  

Батырлардың ең басты тағы бір қасиеті - батыр ретінде халық алдындағы 

борышын сезінуі және патриоттық сезімі. Бҧлар - батырға туа біткен қасиет 

десе де болады. Ел ҧғымында батыр халық ҥшін жаратылған жан болып 

саналғандықтан, батыр бірінші орынға ӛзін емес, халықты қойып, әрдайым 

халық алдындағы борышын ӛтеуге ҧмтылған. Сол  жолда қандай 

қиыншылықтар кездессе-дағы жасымай, мақсатына қол жеткізе білген, не 

нәрсеге де қол жеткізуіне еліне, жеріне деген махаббаты, ыстық сезімі себепші 

болған, әрі Е.М.Мелетинский сӛзімен айтсақ, «Энергия, сила и смелость – 

какой-то мере предпосылка его настойчивости в достижении цели, уверенности 

в себе, отсутствия колебаний. Все это составляет эпическую цельность 

героического характера. Богатырь должен спасти себя или других людей, 

которые  часто связаны с ним кровными узами или просто ищут у героя 

защиты. Совершаемые богатырем действия в основном соответствует 

коллективистский характер» [8, 341-342].  

Алайда тарихи жырларда орын алған бір сюжет - батырлардың патша 

жендеттерінің қолынан ӛлтірілуі. Мәселен, Жанғожаны патша әкімдерінің 

ықпалында жҥрген Сауқым атып ӛлтірсе, Базар батырды патша ӛкілдерімен 

ым-жымы бір Шодыр ӛлтіріп, Сауқым да, Шодыр да губернатордан шен - 

шекпен алады. Яғни, сол кездегі идеологияның әсерінен тарихи жырлардың 

кейбіреуінде осындай сюжет кӛрініс тапқан. 

Қорыта айтқанда, бҧл жырлардың қай-қайсысы да халықтың тәуелсіздігін 

кӛздейтін, соның жолында қҧрбан болған ерлердің ерлік істерін дәріптейтін 

бірден - бір ҥздік туындылар. Яғни,  «Базар батыр», «Барақ батыр, Абылай», 

«Мырзаш батыр» -  халықтың жарқын болашағы мен тәуелсіздігі ҥшін кҥресуге 

шақыратын идеясы айқын жырлар. Халық намысын қара бастың қамынан 

жоғары қоя білуге, оның қамқоршысы, қорғаушысы болуға ҥндейтін кӛркем 

тілді, кең тынысты туындылар. Ал «Тобағҧл батыр» жыры теңдікте ӛмір сҥруді 

уағыздайтын жыр. Ӛйткені, адам ӛмірге бай-кедей деп бӛлініп келмейді. Ӛмір 

есігін ашқаннан кейін осылайша бӛліну -  қисынсыз дҥние. Материалдық 

жағдайға бола бҧлай жіктелу - адамгершілікке жат нәрсе. Адамдар байлыққа 

қарап емес, адамгершілік қасиеттеріне қарап бағалануы қажет. Байлық - 

адамдықтың белгісі емес. Сондықтан туындыда бейбіт ӛмір кешуге ҥндеу 

тасталғандай болады. Яғни, жыр - тіршілік еткен пенде болмай, ӛмір сҥрген 

Адам болуға шақырғандай әсер қалдырады. Сол себепті аталмыш жыр 
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азаттықты қалайтын, адам рухының тәуелсіздігін кӛздейтін кӛркем тілді кесек 

туынды.  

Бҥгінде ӛз жырлаушысын таппай, халыққа беймәлім болып жатқан тарихи 

жырлар саны әлдеқайда кӛп. Мәселен, Кӛмеш, Қоңыз (Қҧрбанқажы), Кенже, 

Қойшы, Қапсан батырлардың ерлік істері жырға қосылмай, аңыз - әңгімелер 

кӛлемінде ғана айтылумен шектеліп қалып жҥр. Ал оларды кӛпшілік қауымға 

таныту - жырға қосушы ақын - жыршылардың болуына байланысты іс. Кез-

келген адам, оның іс - әрекеттері халық санасында сақталып, жыр боп айтылып, 

артқыға мҧра боп қалмайды. Халық тарихында ӛшпестей із қалдырған санаулы 

адамдар ғана бҧндай қҧрметке ие болмақ. Осы қырынан келгенде Базар, Барақ, 

Мырзаш, Тобағҧл батырлар іздеушісі бар бақытты жандар. Ӛйткені олардың 

қай-қайсысы болсын, қазақ елін сыртқы жаугершіліктен қорғау жолында 

ерекше ерлік кӛрсеткен, сӛйтіп ел қҧрметіне бӛленген хас батырлар. Сондықтан 

халық олардың отаншыл, ерлік тҧлғаларын аңыз етіп, ҧрпақтан - ҧрпаққа 

қасиеттеп қалдырған.  

Демек, осы батырлардың ерлік істерінің негізінде туған тарихи жырлар - 

ауыз әдебиетінің қҧнды қазыналарының бірі. Сол себепті оларды жарыққа 

шығару, әлі де болса қарастырылмаған жақтарын зерттеу - алдағы уақыттарда 

орындалар кҥрделі мәселелер болып саналмақ. 

Ал батыр бабаларымыз жӛнінде кӛне тарихымыз әлі талай сыр шертіп, 

таныс әрі бейтаныс тҧлғалар халқының жҥрегінде ардақты перзенті ретінде 

мәңгілікке орнығып қалар, оған кҥмән келтірмейміз. Ал біздің осы 

жазғандарымыз - батыр бабалар туралы, олардың тәуелсіздік ҥшін кҥрескен 

ерліктері туралы, ерліктері жырланған эпостар, ондағы ҧлттық рух, ҧлттық идея 

туралы айтылар ойлардың алғы бастамасы болып табылмақ.  «Ҧлттық идея 

деген, біріншіден қазақ  елінің Тәуелсіздігін нығайту, елімізді аяғынан тік 

тҧрғызып болашақ ҧрпақтың қолына беру керек. Екіншіден, Қазақстанның 

зкономикасын ӛркендетіп, әлемдегі дамыған мемлекеттердің дәрежесіне 

жеткізу керек. Ҥшіншіден, елдің бірлігі. Ынтымақ, бірлік болмаса, біздің 

тәуелсіздігіміз болмайды» деп Н.Назарбаев [3, 368] атап кӛрсеткендей, білектің 

кҥші, найзаның ҧшымен, қаншама аяулы азаматтарымыздың қанымен, 

жанымен келген тәуелсіздікті бағалай білгеніміз жӛн. 
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ӘОЖ 811.111 

 

Е. Тоқтарбаев, А.К. Қалиев  

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, 

Арқалық қ., Қазақстан 

 

ТҤРМЕ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҦЛТТЫҚ РУХ ПЕН СЕНІМ КӚРІНІСІ 

 

Тҥрмеде жазылған поэзиялық шығармаларды оқып отырсаңыз, бойыңызды 

ерекше сезім билейді. Ол – патриоттық сезім. Тар есік, тас босағада телміреп 

отырса да, табандылығы мен тӛзімділігі аласармаған тҧтқын, жаза мерзімін 

ӛтеуші ақындарымыздың шығармаларында ҧлттық рух сипаты ерекше 

жырланады. Ҧлттық рух – қамауда отырған ақынның жҥрегіндегі ашу мен 

ызаны кернеп, тапталған, жаншылған ҧлттық намысты оятуға итермелейтін 

кҥш. Тапталған ҧлттық намыс деп отырғанымыз – ҧлттымыздың ана тілі, ділі, 

тӛл тарихы, сан жылдардан бері келе жатқан ата дәстҥрі. 

Ана тілінің келешегі, атамекенінің болашағы ҥшін 1986 жылы алаңға 

шығып, ӛз Отанына дербестік сҧрағандардың бірегейі – Қайрат Рысқҧлбеков. 

Қыршын ҥзілген ғҧмыр иесінің тҥрмеде жазған ҧлттық рух сипатындағы 

ӛлеңдерінің бірі – «Ана тілі». Қарап кӛрелік: 

«Мен - қазақпын мың ӛліп, мың тірілген», 

Қҧшақ жая таныстым сан тілменен. - 

«Жаман ҥйді қонағы билейді» деп, 

Қала жаздап айрылып ӛз тілімнен. 

Ӛзге тілге еліктеп ел болмайсың, 

Қазағымның артык жоқ ӛз тілінен... 

Шындығында, қазақ қазақ болғалы басынан не ӛткермеді. Небір зҧлматты 

кӛрді. Ақыры, қҧдай сақтап аман қалдық. 1960 жылдардан бастап Мәскеу 

жарлығына сай қазақ мектептері жабылып, ана тіліміздің жолы жеңішкеленіп, 

ҧлт болашағына балта шабылды. Қазақ елін жарты ғасырдан астам басқарып 

келген Д.А.Қонаевты себепсіз орнынан алып, оның орнына «ҥш қайнаса 

сорпасы қосылмайтын» қайдағы бір орысты әкелу – қазақ жастарының 

қытығына тиді. Олар – елдік, ҧлттық мҥдде ҥшін кҥресті. Мына ӛлең – соның 

айғағы. 

Абақтыға қамалып, итжеккенге айдалып, суық Сібірді кӛрсе де ар-ожданын 

сатпай, хан бастарын имеген текті ерлердің артына қалған ӛлмес, ӛшпес 

мҧраларының тәрбиелік мәні зор. Мысалы: 

Қорқытпайды мені дар, 

Тіліңді енді тарт, мҧндар. 

Ӛлімнен қорқып сатпан ар – 
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Қайдасың, қайрат, қайдасың?! (Ахат Шәкерімҧлы) 

Немесе: 

Ӛтірік, ӛсек, жаланың 

Қҧрбаны болып барамын. 

Тасқа барып тірелді 

Тасыған таудай талабым. (Асанбай Асқаров) 

Осы екі ӛлең шумақтарының авторлары екі басқа кезеңнің зардабын шекті. 

Бірі – 1937, екіншісі – 1986. Екеуі де ӛр рухты, парасатты ақын. «Тасыған 

таудай талаптары» бар шақтарында «халық жауы» кеселі тиіп, қанаттары 

қайырылды. Сонда да ақын-жҥрек тоқтаған емес, керісінше, азаптың ащы 

запыранын тӛгіп, нағыз қанмен жазылған поэзияның ҥлгісін кӛрсетті. 

Жоқ! Мен ӛлмен, ӛлмеймін, 

Арманымда сенім бар. 

Тҥтіксем, тасқын селдеймін, 

Арқамда туған елім бар! (Шахан Мусин) 

Немесе: 

Салынар таразыға ақ-қарамыз, 

Шындықтың тҥгін қоймай ақтарармыз. 

Қазіргі қаралаушы, жазалаушы 

Жауыздар, сонда шығар масқараңыз! (Бҥркіт Ысқақов) 

Я болмаса: 

Міржақып пен Ахмет 

Нақақтан-нақақ болды шет. 

Бір уақыттар болғанда 

Ақталар, орнап әділет. (Файзолла Сатыбалдыҧлы) 

Асылы, осы ӛлеңдердің барлығында азаматтық ҥн ӛктем естіледі. Асқақ 

пафосты, кең диапозонды ӛлеңдердің барлығында азап шегушелер келер 

кҥннен кҥдері ҥзбейді. Әділеттің салтанат қҧрарына сенеді. «Ӛлмеймін. Ӛлуге 

хақым жоқ!» деп ӛз-ӛздеріне серт береді. Ақырында еліміз кӛптен кҥткен 

тәуелсіздігін алды, заман ӛзгерді, бәрі ақталып, туған халқына қайта оралды. 

Ақындардың азаматтық ҥні – «сенім» концепциясы еді. 

«Сенім» концепциясы – ҥміт, жақсылық, әділдік, азаттық, еркіндік, тазалық, 

азаматтық деген жақсы қасиеттердің жиынтығы. Тҥрме поэзиясында сенімнің 

рӛлі зор. Осы циклдың кез келген ӛкілінің ӛлеңін алсаңызда «ішкі сенім» анық 

кӛрініс береді. Мысалы, ҚХР Тарым жаза лагерінде азап шеккен Керейғазы 

Нҧрсадықҧлының «Айдалып жҥр тҥбіне кетіп барам» ӛлеңінде «сенім» 

тҧтастай ӛлеңнің мағынасы мен мәнін ашып, патриоттық рең беріп тҧр. Ӛлең 

жолдарына қарап кӛрелік: 

Қҧрсау сап қол-аяққа кӛк темірден, 

Шеріктер зіркілдейді ӛктем ҥнмен. 

Жоя алмас, жоя алмайды, оралармын, 

Айдалып жҥр тҥбіне кеткеніммен. 

Басыңа қиындық орнап, туған-туысыңнан «тірідей» айырып, итжеккенге 

айдап, ҧрып-соғып, тепкінің астына алып, қинаса да азаматтық ҧстанымынан 



413 

 

бастартпаған ақындардың бҧл істері – кӛзсіз ерлік! «Ерлік» деп айрықша атап 

отырғанымыздың себебі: «...Бӛгелмей жазып ӛтем, сен оқып ӛл! Тартамын ақыр 

жаза соның ҥшін!» (Таңжырық Жолдыҧлы) осы. «Ӛзім ӛлсем де, сӛзім 

ӛлмесін!» деп ӛмірі қыл ҥстінде тҧрса да, о бастағы азаматтық ҧстанымынан, 

сертінен тайынбайды. 

Тҥрме поэзиясында кҥрес идеясы, келешек қамы ҥшін арпалысу, ел болу 

мақсаты бар тілектен жоғары қойылады: 

Туған жердің туы биік болсын деп, 

Жері егінге, қыры малға толсын деп, 

Еңбек еттім жанымды бір аямай, 

Ел басына бақыт қҧсы қонсын деп. 

 

Кешір, менің білместігім болса егер, 

Еткен ісің еңбегіңмен ӛлшенер. 

Туған жердің туын кӛкке кӛтерді, 

Кӛп адамдар мен сҥйенер, мен сенер. 

 

Мен солардың бірі болып жҥрген ем, 

Жаман екен жауын тани білмеген. 

Елім ҥшін жаным қҧрбан деп жҥріп, 

Қапылыста бір-ақ шықтым тҥрмеден, - деген А.Асқаровтың ӛлең 

жолдары осы сӛзімізге дәлел бола алады. 

Сӛзімізді қорыта келе байыптағанымыз, тҥрме поэзиясындағы ҧлттық рух 

пен сенім кӛрінісі – бостандыққа, теңдікке ҧмтылу, халықтың мәдениеті мен 

бақыты ҥшін кҥресу. Бҧл поэзия бӛлшегінің негізгі мҧраты – тәуелсіздік. «Тас 

тҥрмені жарып шыққан тарлан сӛз» (Қ.Жҧмаділов) ешқашан ҧмытылмас, 

ӛміршең болуы заңдылық. 

 

 

ӘOЖ 81‘2/44 

 

Ә.Н. Тӛкенова, Ж.Қ. Қайырбаева 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ӚЗГЕ ТІЛДІ АУДИТОРИЯДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ТЫҢДАЛЫМ  

АРҚЫЛЫ ИГЕРТУ 

 

Дҥние жҥзіндегі негізгі тілдер белгілі бір мемлекет аумағында ӛмір сҥретін  

барлық ҧлт ӛкілдері мен ҧлыстарды, қауымдастықтарды біртҧтастық пен 

тҥсіністікке топтастырушы негізгі фактор ретінде ӛмір сҥретіні белгілі. Осы 

орайда Қазақ тілі де Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі 

болғандықтан, қазақ тілі ӛмірдің барлық саласында, атап айтқанда іс-

қағаздарын жҥргізуде, білім беруде, денсаулық сақтауда, заң шығаруда, ғылым 
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мен техника тілінде, сот ісін жҥргізуде, нарықтық қатынас  пен бҧқарлық 

ақпарат қҧралдарында ӛз дәрежесінде қолданылуы тиіс. Бҧл ҥрдісті тҥбегейлі 

жҥзеге асыру ҥшін мемлекеттік тілді Қазақстан Республикасының әрбір 

азаматы ҥйренуі, білуі, кҥнделікті қарым-қатынаста қолданысқа тҥсіруі шарт 

және мемлекеттік тілдің қҧқықтық мәртебесін сыйлауға, қҧрметтеуге, қорғауға 

міндетті.  

Қазіргі кезеңде қазақ тілін басқа тілді аудиторияларда оқыту әдістемесі жаңа 

инновациялық технологиялармен, жаңа әдіс-тәсілдермен толығып жатыр. Тілді 

қабылдау ҥшін тыңдалым ӛте маңызды, себебі ол «тілдік ақпаратты тҥсіндіріп 

енгізуге» мҥмкіндік береді. 

«Тыңдалым әрекеті» термині қазақ тіл білімінде алғаш рет профессор 

Ф.Оразбаеваның ғылыми еңбегінде кӛрсетіліп, тыңдалымға тән ерекшеліктер 

мен анықтама берілді. Тыңдалым, яғни «аудирование» – соңғы жылдары кӛп 

сӛз болып жҥрген және оқу процесінде кеңінен орын алған маңызды сӛйлесім 

әрекетінің бірі. Тыңдалым – «аудирование» деген терминнің білдіретін 

мағынасы – «есту арқылы тҥсіну». Тыңдалым тек есту ғана емес, сонымен бірге 

мағыналы, маңызды хабарды ҧғып алып, қажетке жарату [1, 272]. 

А.Байтҧрсынҧлы ӛзінің «Баяншы» атты еңбегінде: «...Оқуы тәртіпті жҧрттар 

балаларға харіп кӛрсетпей тҧрып, әуелі дыбыспен жаттықтырады. Дыбыспен 

жаттықтыруға кӛп уақыт кетпейді, онан келетін пайда кӛп: дыбыстарды тізіп 

ҥйренсе, харіптерді тізу қиын болмайды. Сӛздің ішінде қанша һәм қандай 

дыбыстар екенін айыруды білсе, харіптерін қою қиын болмайды,» - дейді.  

Қошке Кемеңгерҧлы «Оқу қҧралы» атты еңбегінде «Алғашқы жылы сабақтың 

негізі сӛйлесу болады. Алғашқы жетілер оқушылардың тілін жаттықтыру, 

қҧлағын ҥйретумен ӛткізіледі. Содан кейін ғана тақтаға толық сӛйлем жазып, 

оқыту жағына кіріседі. Сӛйлесу де, жазып оқыту да осы кітаптағы І баптан 

басталады. ІІ семестрде кітаптың ӛзін оқытуға кірісу керек. Әр мақаладағы 

сӛздердің мағынасы кҥні бҧрын оқушыларға таныс болуы керек»- дейді. Бҧл да 

– бҥгінгі әдіскерлер мен оқулық авторлары ескеруі қажет тҧстардың бірі деп 

ойлаймыз. 

Тілді оқытуда оқылым немесе жазылым әрекетімен шектеліп қалуға 

болмайды, себебі біз ӛмірде тыңдалым әрекетіне кӛп ҧшырасамыз. Қарапайым 

ғана мысал ретінде, кішкене баланың алғаш тілі шығып, сӛйлей бастағанда 

ешқандай грамматикалық тҧлғалардың кӛмегінсіз айналасындағы 

жақындарымен тіл табысады. Сол секілді тіл ҥйренушіге де, ең алдымен 

қоғаммен қарым-қатынас, тыңдау және сӛйлеу маңызды. Тыңдалым – адамдар 

арасындағы тілдік қарым-қатынасқа тҥсу кезіндегі басты қҧралдардың бірі. 

Тыңдау арқылы адам айнала қоршаған дҥниені танып, әртҥрлі іс-әрекеттерге 

жауап береді. Сол себепті де тіл ҥйренушіге тыңдалым әрекеті арқылы тіл 

ҥйрету жолы тиімді болып табылады. Арнайы зерттеулердің нәтижесінде адам 

орта есеппен уақытының 29,5%-ын – тыңдауға, 25,5%-ын - сӛйлеуге, 10%-ын – 

жазуға жҧмсайтындығы анықталған [3].  

Ӛзге тілді аудиторияда қазақ тілі пәнінің кӛздейтін мақсаты-студенттерді 

қазақша сӛйлеуге, ӛз ойын басқаға тҥсіндіре алатын, біреудің сӛйлеген сӛзін 
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тҥсіне алатын, біреудің сӛйлеген сӛзін тҥсіне алатын дәрежеге жеткізу. Тіл – 

адам мен адамды, ҧлт пен ҧлтты жақындастыратын қатынас қҧралы. Қоғамда 

ӛмір сҥру қанша қажет болса, олардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы, 

пікір алысуы, тҥсінісуі соншалықты қажет болып табылады. 

Тіл ҥйрету жҧмысы – кҥрделі процесс. Сондықтан оқыту барысында 

жҥргізілетін жҧмыстардың барлығы бір-біріне байланысты, жеңілден ауырға 

қарай, сатылап жҥргізілуі қажет. Тыңдалым әрекетінің болуы әр тҥрлі 

техникалық қҧралдарды қолдануды талап етеді. Олар диафильмдер, 

пластинкалар, таспаленталар, бейнетаспалар, т.б. Жаңа технологиялардың 

дамуымен оқыту әдістемесіне ҥлкен ӛзгерістер келуде. Ӛзге тілді 

ҥйренушілердің білім стандарттары жоғары болуын қамтамасыз ету ҥшін 

оқытушылар жаңа технология қҧралдарымен, яғни сандық қорлармен жҧмыс 

істеу білігін ҥзбей дамытып отыруы қажет. Оқушының сол ҥйреніп жатқан 

тіліне тән дыбыстарды, сӛздерді, сӛз тіркестерін, сӛйлемдерді, мәтінді дҧрыс 

қабылдай білуі – мҧғалімнің ҥлкен шеберлігіне байланысты. 

 Тілді ҥйренуде тыңдалымның маңызы мен екершелігін белгілейтін ең басты 

кӛрсеткіш – тыңдалымға арналған мәтін, яғни аудиотекст. Ӛзге тілдегі айтылып 

тҧрған сӛзді тыңдау әрекетінде оны бәсеңдетіп тыңдау сол сӛздің мәндік кодын 

аңғаруға, акустикалық образды талдауға толық мҥмкіндік береді. Жалпы 

аудиомәтінді дҧрыс таңдап алу – бҥкіл тыңдалым процесінің сапалы ӛтуіне әсер 

беретін бірден-бір пайдалы алғышарт. Мәтін ӛте қиын болса, ол оқушылардың 

тҥсінбеуіне әкеліп соғады. Егер ӛте жеңіл болса, тіл ҥйренушілердің 

қызығушылығын жойып, оларды жалықтырып жібереді.  

Тыңдалым нәтижелі болу ҥшін, акустикалық ережелерді дҧрыс меңгеру де 

аз роль атқармайды: 

а) Сӛйлемнің фонетикалық норманы сақтап айтылуы. 

ә) Сӛз бен дауыстың ырғағы. 

б) Екпін мен дауыс ырғағын дҧрыс қою. 

в) Сӛйлем мен сӛйлем аралығындағы ҥзіліс. 

Ӛзге тілді ҥйрету барысында аудиокассеттерді тыңдау, яғни тыңдалымға 

баса назар аударылады. Тыңдалымды жҥзеге асыру барысында шетел 

әдіскерлерінің тәжірибесін ескеруіміз қажет. Олар: 

а) тыңдалымға кӛп уақыт бӛлінбеуі тиіс. Ең ҧзағанда 10 минут кетуі керек. 

Одан қалған уақытта соған байланысты тапсырмаларды орындауға кетеді. 

ә) егер тыңдау барысында тҥсініксіз жер болса қайта тыңдау қажет. 

б) айтылым мен тыңдалым арасында белгілі бір шекара қоюдың қажеті жоқ. 

Себебі айтылым мен тыңдалым ӛзара байланыста болады. 

в) тыңдалым барысында барлық материалды 100 пайызға меңгеріп алуға 

кепіл берілмейді. 

Тыңдалым барысында тек мәтіндерді ғана пайдаланып қоймай, сонымен 

қатар кейінгі кезде әдіскерлер сол тілде әндер тыңдату жайын да айтып жҥр. Ән 

адам ӛмірінде маңызды орын алады. Ән тыңдау арқылы демалып, сергіп 

қаламыз. Кҥн сайын әнді радиодан, теледидардан, концерттерден естиміз. 

Әндерді тыңдау барысында жаңа сӛздер ҥйренеді, сол тілге деген 
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қызығушылығы артады, бҧған қоса әнннің мәтіндері қосымша тапсырмалардың 

да кӛзі болып табылады. Әнді тыңдатпастан бҧрын сол әнде не жайлы 

айтылғаны туралы кӛмек ретінде сурет немесе кӛрнекілік ҧсынуға болады [3].  

Тыңдалымның нәтижесіне әсер ететін негізгі шарттардың бірі сӛйлеу 

жылдамдығы. Сӛйлеу жылдамдығы неғҧрлым баяу болған сайын, соғҧрлым 

тҥсіну сапасы да жоғары болатыны және керісінше неғҧрлым сӛйлеу 

жылдамдығы шапшаң болса, соғҧрлым тҥсіну сапасы тӛмен болатыны зерттеу 

барысында анықталды. 

Тыңдау арқылы тілді ҥйрену әрекетімен қатар тыңдаушы әр тҥрлі ойлау 

операцияларын басынан ӛткізеді: талдау, жинақтау, салыстыру, қарсы қою, 

жалпылау, нақтылау т.б. Бҧл әрекеттердің бәрі тыңдаушыда белгілі бір 

психологиялық қасиеттердің жетілуін қажет етеді. Мҧндай кезде адамның есту 

қабілеті кҥшейеді, сезім мҥшелері әсерлі болады, бар ынта-жігері бір нәрсеге 

бағытталады, ойлау жҥйесі дамиды. Сӛйтіп, оқушының барлық қабілеті бір 

мақсатта жҧмыс істейді. 

Тыңдалымды меңгерудің әдістемелік екі жолы бар: 

а) Нақты кӛрініс арқылы; 

ә) Кӛрнекілік арқылы. 

Нақты кӛрініс білгілі бір орындарға саяхат жасау арқылы т.б. жҥзеге асады. 

Кӛрнекілік арқылы тілді меңгеруде мәтінді оқып-ҥйрену, сурет фотография, 

схема, карта арқылы, тілдегі сӛздер мен тіркестерді қызықты жолдармен, 

кӛрнекілікпен оқыту арқылы іске асады. Тыңдалым процестерін зерттеу 

нәтижесінде мынадай фактіге кӛз жеткізілді: аудиомәтінді тіпті екі ҧдайы 

тыңдағанның ӛзінде тыңдаушының тҥсіну деңгейі визуалды тіректерсіз тӛмен 

болған, ал бейнематериалды бір рет қана қабылдағандағы нәтиже анағҧрлым 

жоғары болып шыққан. Аудиоматериалмен салыстырғанда, бейнематериалдың 

артықшылығы: оның мимика, ишарат, артикуляци сияқты маңызды вербальді 

емес ақпаратқа толы болуы [1, 272]. 

Ӛзге тілді ҥйретуге арналған бҥгінгі таңдағы еңбектердің  басты кемшілігі – 

грамматикалық материалға кӛп орын беріліп, баланың ойын еркін жеткізу, 

сӛздік қорын жҥйелі тҥрде молайту, тіл дамыту, тіл ҧстарту жаттығуларына кӛп 

мән берілмеуінде. Бҥгінгі таңдағы ӛзге тілді оқытуға арналған оқулықтар мен 

оқу қҧралдарындағы ескерілмей жатқан жақтардың бірі – тыңдаушы 

позициясы. 

Қазақ тілін меңгерту қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың да негізі. 

Тіл ҥйренушілерге ҥйреніп жатқан тілінен білім мен білік дағдыларын 

меңгертіп қана қоймай, олардың бойында сол тілге деген шынайы 

қызығушылық пен шығармашылық қабілеттерін дамыту керек.  
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ПУТЬ КАК ПОИСК ИСТИНЫ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ АБАЯ КУНАНБАЕВА 

 

Философия пути в творчестве поэта неразрывна с категориями времени и 

пространство во всех их значениях. Путь как образ мира в мифологии казахов 

понимается в контексте ментальности кочевой культуры народа. Как признает 

большая часть этнологов и этнографов, уникальный национальный нрав 

является одним из основных признаков, позволяющих называть народы 

народами. Казахи – кочевой народ и испокон веков легко засыпают под 

открытым звездным небом и встречают зарождение первых лучей солнца на 

плоском блюде степи. Вся мифология казахов, наполненная звездной темой и 

озаренная лучами золотого солнца – источник жизни, указывает на 

бесконечную внутреннюю взаимосвязь человека и космоса.  

В основе пространственно-временных координат литературной 

действительности заложены перемещения персонажа в пространствах, что 

воспринимается как один из способов характеристики образа-персонажа. 

Прием воссоздания пространства в развития сюжета дает ключ к осмыслению 

взаимоотношений автора и его персонажа с внешним пространством, его 

способность адаптироваться в нем. Классический хронотоп пути в казахском 

творчестве неразрывно связан с образом степи, который живет в душах казахов: 

без ее просторов и красот образ Родины был бы неполным, приблизительным, 

поэтому редкий казахский поэт обошел степь молчанием, не написав о ней 

искренних строк: светлых, радостных или грустных. В центре степной 

Вселенной всегда стоит Человек. Человек в Степи – бесконечен, как сама 

кочевая Вселенная, в полноте и цельности он отражает гармонию жизни, ее 

разнообразие и беспредельность. Ему неподвластно Время и Пространство, 

потому что сам Человек является высшей сутью, смыслом и реализацией этих 

космических категорий.  

Степь заставляет думать не только о вечности: она будит воспоминания, 

навевает мысли о прошлом. Широкие степные просторы стали важнейшим 

символом воли в казахской поэзии. Однако литературному герою мало 

простого созерцания и спокойного взгляда на степь. Она побуждает его к 

действию, стремительному движению. Так в степную поэзию навечно входит 

образ коня и неутомимого бега – полета среди безграничного пустого 

пространства. Движение соотносится с образом пути. комплексный подход к 
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художественному тексту, включающий внимательное отношение к слову поэта.  

Координаты пути лирического героя в поэзии Абая Кунанбаева неизменно 

пролегают через постижение истории своего народа в разные хронологические 

периоды. Знание культуры своих предков, в том числе устного народного 

творчества, дает поэту ориентиры в определении собственной индивидуальной 

манеры. Хронотоп пути, дороги определяет координаты творчества поэта. 

«Язык пространственных представлений» в литературном творчестве, по 

мнению профессора Ю.М. Лотмана, является «первичным и основным». 

Художественное пространство включает в себя различные образы, формы и 

виды пространства, которые соотносятся между собой и создают в 

воображении читателя целостную визуально-чувственную картину [1,149]. 

Изучение образа пути позволяет выявить художественное своеобразие 

литературного наследия Абая Кунанбаева, проникнуть в творческий замысел,  

адекватно представить параметры художественного мира поэта в контексте 

истории и закономерностей эволюции литературы. Путь большого поэта 

непредсказуем в пространственных координатах, его стезя не вписывается и в 

календарные рамки, обгоняя самое время и взрывая объективную 

действительность. 

Абай – основоположник новой казахской литературы с эстетической 

установкой на философию мысли и сочный, колоритный язык народной поэзии. 

«Моя цель – создать стихи – чеканных слов набор», – говорил Абай. И этой 

цели он достиг: реальные картины жизни казахов, их миропонимание, тоска и 

скорбь, идеалы и стремления казахского народа предстают на страницах 

лирики и эпической прозы национального акына. 

Абай, как и А.С. Пушкин для русской литературы, осознавал свою миссию 

первопроходца в эволюционном пути казахской словесности. Поэт-пророк 

своим горячим и правдивым словом вел народ к знаниям, надеясь, что когда-

нибудь «быть может, потомки заучат» его «путь назубок!» [4]. Путь Абая – это, 

в первую очередь, поиск высшей истины, которая важна для каждого человека, 

но для поэта этот поиск представляет и эстетический идеал его творчества. 

Неслучайно другой великий отечественный писатель Мухтар Ауэзов назвал 

свою биографическую эпопею «Путь Абая», вынося в номинацию заглавия 

концептуальную для поэта эстетическую категорию.  

В своих поисках нравственных ориентиров Абай на передний план 

выдвигал знание, гуманность, труд:  

Не жалея сил, к делу руки приложи... 

Трудись, не предавайся лени, 

Будешь тогда сыт - не станешь 

Попрошайкой. 

Научись сеять, пахать, торговать, 

Пораскинь умом... 

Ребенок, продающий свой труд, выше 

Старика, торгующего бородой!» [4]. 
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Любовь, красота природы, картины труда переплетаются в произведениях 

народного акына с песенными кюями, личными переживаниями и 

впечатлениями, призывом к новой лучшей жизни. Богатство и глубина мысли, 

звучность и красочность слов – отличительные свойства поэзии Абая: 

«Заложена любовь к стиху в нас исстари,/ Но все ж избранничества сан лишь 

тем дари,/ Кто слово льет, что серебром горит извне,/А золота чистейший сплав 

таит внутри» [4]. 

Абай в определении основных нравственных ценностей следовал  

традициям устной народной поэзии и опирался на опыт своих 

предшественников. И вместе с тем он создавал новый стих, поднимая 

литературу на новый творческий уровень. В художественном мире Абая путь 

представлен не просто как путь человека земли, но путь поэта, который видит 

свое предназначение в провозглашении вечных истин перед своим читателем, 

прежде всего, молодым поколением. Неслучайно, многие строки его поэзии 

звучат с такой же афористичностью, что и мудрые изречения самого народа: 

«Добру учатся у добрых людей», «Человек должен отличаться от других умом, 

знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом» [2, с. 208].   

Лирика Абая изобилует риторическими фигурами, чаще вопросами, что 

передает ее коммуникативную природу: поэт-лирик выражает стремление 

вступить в диалог со своим современником, а также с потомками. Абай 

вопрошает, возможно, и самого себя: С кем печаль разделить, кто бы слово 

ценил? Разве подлостью можно возвысить себя? Всяк ли может народ за собой 

повести? Где добро и где зло, ум ли твой разберет? Всю жизнь Абай мечтал и 

неутомимо трудился, чтобы его родной казахский народ был свободным, 

сплоченным, сильным, богатым, счастливым и знал цену своей родины:  

Когда единодушным станет народ, – 

Неиссякаемым озером будет то, 

И тучные пастбища покроют 

Его берега. 

Тогда, играя, зашелестит листва, 

И, гремя, хлынет быстротечный 

Поток. 

И стада на тех берегах 

Умножатся и возрастут [4]. 

Поэт-просветитель на протяжении всего своего творческого пути стремился, 

чтобы каждый сын и каждая дочь казахского народа стали сознательными и 

культурными, чтобы просвещение стало уделом всего народа, а мужество и 

благородство – национальными чертами. В неустанном труде на благо народа и 

человечества Абай видел путь к счастью: «Станешь трудиться только для себя, 

– уподобишься животному, пасущемуся ради себя». Поэт утверждает, что 

только три качества делают человека личностью: ум, воля и сердечность. 

Поэт заставляет читателей ценить время, понимая, что потерянного не 

вернешь: «Одна минута стоит целой жизни», «Наш век уйдет, как дымка с 

вечных гор» [2, 160]. Путь времени – вечность, он сопоставим с выбором 
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человеком своего смертного пути. Поэтому чтобы достигнуть цели, нужно 

двигаться вперед, быть верным себе, преодолевать все препятствия: «Кто идет 

через зной и пески,/ Тот к источнику жадно прильнет» [2, 161], «Сколько 

можно тебе бездорожьем брести?!/ Твоя правда – на торном широком пути» [2, 

164]. Жизнь человека сравнивает с минутой: «Минута – и жизнь человека 

прошла!» Использование антонимов («убегай от жизни иль жизнь догоняй») 

усиливает эффект быстротечности, при этом поэт призывает читателей: 

«Голосу жизни бегущей внимай!» [3, 220]. 

Любовь, вера и творчество помогают Абаю найти силы жить, не потерять 

свой путь на Земле: 

Дай мне на путь 

Верный свернуть! 

Дай путеводную нить!» [3, 138]. 

Поэт боролся с патриархальностью и рутиной, с исключительной остротой 

осуждал отжившие реакционные взгляды на женщину, на воспитание 

молодежи, наносил решительные удары «обычному праву». В трудные минуты 

своего жизненного пути поэта спасает вера в силы народа, в его пробуждение, в 

наступление новой жизни: «О, помоги к стопам твоим/ Найти, создатель, путь 

прямой» [3].  

Путь как поиск истины передает философию творческих ориентиров в 

художественном мире и, одновременно, открывает глубины просветительско-

эстетических устремлений Абая.  
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Поэтика, следовательно, является выражением и теории литературы, и ее 

конкретной истории. Однако поэтика – понятие чрезвычайно широкое, и ее 

нельзя рассматривать в рамках только теории литературы: она является 

объектом изучения и эстетики, в свою очередь тесно связанной с философией. 

Вряд ли было бы обоснованным рассматривать поэтику и как некое 

абстрактное явление, имеющее значение лишь для теоретических обобщений. 

Это прежде всего целостность, реализуемая в художественном произведении, 

во всем контексте творчества того или иного художника, в художественном 

контексте школы, направления, национальной литературной эпохи. 

Нельзя не признать непреложным фактом, что в этом смысле исследование 

художественного мастерства Ч.Айтматова и по сей день остается одной из 

актуальных проблем, привлекающих внимание широчайшего круга 

исследователей. Трудов, посвященных творчеству этого выдающегося 

писателя, чрезвычайно много, и одно уже перечисление их проблематики 

может стать (и становилось) предметом особого исследования. Практически 

каждая из «айтматоведческих» работ сосредоточена на раскрытии тех или иных 

сторон изобразительного принципа мастера – будь то особенности сюжетики, 

мастерство пейзажа, широчайший спектр национальных образных средств 

создания художественных характеров и многое другое. Разнообразный 

контекст такого рода исследований, тем не менее, нельзя считать целиком 

исчерпывающим, полностью раскрывшим особенности художественной 

системы писателя, богатство арсенала выразительных средств [5, с. 19]. 

Методологические основания исследования связаны с опорой на научные 

традиции отечественных и зарубежных исследований в области теории 

поэтики, комплексного изучения художественных систем литературного 

процесса, заложенные М.М.Бахтиным, А.С.Бушминым, В.М.Жирмунским, 

М.Жаратаевым, Н.И.Конрадом, А.А.Потебней, Д.С.Лихачевым и другими 

исследователями – авторами основополагающих трудов в этих областях. 

Современные научно-исследовательские подходы к широкому и 

многополярному материалу исканий современной прозы Центральной Азии, в 

том числе и прозы Ч.Айтматова, продемонстрированные в работах: известных 

ученых стран Центральной Азии – М.Абдрахманова, КАсаналиева, 

М.Акматалиева, З.А.Ахметова, М.К.Барманкулова М.Борбугулова, Г.Д.Гачева, 

Ж.Дадебаева, Л.Н.Демченко, С.Джигитова, Ч.Т.Джолдошевой, А.Х.Исенова, 

З.Кабдолова, Т.Какшиева, Н.ММирза-Ахмедова, М.Л.Рудова, А.Садыкова, 

Б.Усубалиева, В.И.Шаповалова, А.Эркебаева и других – также помогли в 

выборе методологических ориентиров, позволяя как использовать высказанные 

в них плодотворные идеи, так и пытаться развить и продолжить сказанное 

этими учеными, положив в основу собственное видение данной проблемы. 

Делая выводы относительно художественной системы и особенностей 

поэтики творчества Ч.Айтматова, необходимо рассмотреть аспекты 

изобразительного мастерства с новых позиций, прежде всего – с позиций 

анализа многовариантного использования потенциала художественной 

условности и символики повествовательной природы в создании «образа 
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мира»; художественных характеров, своеобразия осознанного обращения; 

этнокультурному феномену национального и общечеловеческого особенностей 

стилевого воплощения этих мировоззренческих задач писателя, 

художественных функций его поэтики – всего того, что может позволить 

оценку категориального смысла дефиниции «художественная система» и 

«художественный мир» в связи и в контексте самоощущения мировой 

литературы и трансцендентальной природы творчества писателя как 

«гражданина Вселенной», что в высшей степени свойственно позиции и 

творчеству Ч.Айтматова в последние десятилетия его жизни [4, с. 51].  

Так, сердцевину художественной действительности Ч.Айтматова составляет 

жизнеподобие, однако художественное начало не являете копированием 

жизненных коллизий, но, напротив, представляет собой сложный синтез. Образ 

действует как воссоздание действительности согласно комплексу эстетических, 

социально-психологических категорий художественного мировоззрения: 

условность в литературе всегда нуждается в обществе жизнеподобия, а 

жизнеподоби нуждается в поддержке условностью [2, с. 4]. 

В качестве высшей степени апперцепции закономерно рассматривать 

образное использование слов. На этом уровне художник проявляет свое 

мастерство и усматривает связи явлений в их нешаблонности и 

взаимодействии, тем самым обогащая и углубляя образ. Отдельные слова, 

словосочетания и выражения из повести «Прощай, Гульсары!» («вдвоем 

убегают играть в укромное местечко», «словно ребенок, насупившись», «на 

глазах выступили слезы» [1]) дискретно отражают состояние объекта неверно, 

искаженно; но апперцептуальная передача образа углубляет, усиливает его 

эмоционально-эстетическое содержание. Проблема в том, что нет никакой 

нужды и необходимости отобразить жизнь во всех ее мельчайших 

подробностях и столь кропотливо: воссоздавать реальную жизнь имеет смысл 

только по законам художественности. 

Таким образом, художественная литература отражает жизнь через систему 

образов, а они не только не всегда соответствуют своим прототипам, но порой 

весьма существенно от них отличаются. Именно это несоответствие, 

неадекватность литературы, изобразительного искусства реальности и есть 

условность (точнее, первичная условность). Художник воссоздает 

окружающую действительность иными концептуально-выразительными 

средствами, этой действительности не принадлежащими, но при этом не 

наносит ущерба жизненной фактографии, поскольку воссоздает 

синтезированный образ факта. Обращение к проблематике художественного 

восприятия заставляет вспомнить, что читатель - не пассивный созерцатель, 

покорно следующий за писателем, но, в определенной степени, и создатель 

произведения: во многом прибегать к условности художника вынуждает 

читатель. 

Значим еще один вид условности, который принято называть второй, или 

вторичной условностью; к нему художник прибегает для усиления восприятия. 

Это разные уровни (аллегория, символ, фантастика, гротеск, метафора, 
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метонимия, синекдоха и др. и принципы (миф, легенда, басня и т.д.). Отсюда 

условность иногда подразделяется на фольклорную и реалистическую. 

Название произведения у Ч.Айтматова – одно из проявлений символизма 

(условности). Этот аспект творчества связан с тем, что название призвано 

отражать суть художественного творения и даже содержать некий скрытый, 

сакральный смысл: между названием и текстом произведения возникает 

взаимообусловленное и неразрывное семантическое единство[5, с. 36]. 

По многозначности, скрытому смыслу названия произведений в кыргызской 

литературе можно условно разделить на две группы, часто связанные с 

исторической стилистикой литературного процесса, определяющей 

лапидарность или, напротив, изощренность установок художника: условно 

можно назвать их простыми (прямые) и сложными (скрытые). Первые 

призваны прямо отразить представление о направленности произведения: 

«Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход». Сложные названия как бы 

подобны «скрытой пружине»: по мере прочтения в них все время появляются 

новые грани смысла. Взгляд же на кыргызскую литературу через 

художественный мир Ч.Айтматова убеждает в том, что названия произведений 

отражают их внутреннюю эстетико-художественную сущность и 

символичность: «И дольше века длится день», «Когда падают горы (Вечная 

невеста)».  

Однако после того, как «сжатая пружина» распрямилась, настоящее 

произведение не теряет художественной загадки, каждое из значений 

полифонического названия, каждый символ, стихийно переплетаясь, 

реализуются в художественно-историческом синтезе. Творчество Айтматова – 

тому яркий пример. Истоки айтматовского новаторства очевидны уже в первых 

его произведениях. Знаменитая повесть «Джамиля» впервые увидела свет в 

журнале «Ала-Тоо» под названием «Обон» - «Мелодия». Позже русский 

перевод этой повести появился в журнале «Новый мир» под названием 

«Джамиля».  «Мелодия» не только символ любви, но и символ самой 

человеческой сущности. 

«Ранние журавли» символизируют пылкие юношеские пробуждения, 

«Пегий пес, бегущий краем моря» - святость родной земли, жизни (название 

кыргызского варианта повести иногда, в соответствии с основной идеей 

произведения, передается как «Зеленый берег, к которому стремлюсь»), и это 

иной символ - но только внешне, фактически же - пример нерасторжимого 

единства жизни человека и его мира. 

Как романист Ч.Айтматов стал известен произведением «И дольше века 

длится день». Этот роман несколько раз менял свое название: в рукописном 

варианте – «Птица Доненбай» - «Кырчоо» («Обруч») – «Буранный полустанок» 

- «И дольше века длится день». Однако автор давал эти названия в результате 

долгих раздумий, уточняя идейное содержание и цели романа. Это 

свидетельствует о том, что всякое полнокровное произведение - комплекс идей, 

что по сути всегда метафорично. В каждом из названий присутствует 

условность и символичность. Сам автор подробно рассказал об 
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иносказательности названия «Кырчоо». «Буранный полустанок» - пример того, 

как слово частично утратило свою первозданную лингвистическую природу и, 

усложнив до предела семантику, превратилось в художественный образ в 

контексте взаимосвязи с жизнью человека, его судьбой, печальной историей 

глубокой любви, миром, где живут герои. Каждый чуткий читатель после 

прочтения романа обнаруживает, что буран проносится не над затерянной в 

степях станцией, а в собственной душе.  

Одно из поэтических новаций Айтматова, привнесенных им в литературу - 

буранностъ! У писателя нет ни одного обычного персонажа, каждый из 

действующих в его произведениях героев - люди страстные, живущие на 

полном дыхании, буранные: Джамиля – сама по себе буран, Дуйшен – сам по 

себе буран, Танабай – особый буран... Эту буранность героев особо 

конкретизируют и усложняют образы Едигея и Казангапа. Всякий раз, 

соприкасаясь с действием романа, это слово (буранный) все более «раздвигает» 

свое значение (буранные судьбы, мир - буран, человек, живущий в нем, - тоже 

буран, и в этом плане буран Ч.Айтматова не может не напомнить 

символический образ дороги, созданный С.Есениным). Изменение семантики 

слова «буранный» значительно повлияло и на семантику слова «полустанок», 

значение последнего расширилось, превратилось в символический образ, 

объемлющий в себе явления мирового порядка.  

Между названием («И дольше века длится день») и художественным 

текстом существует образно-содержательная противопоставленность: вечное, 

бессмертное, обыденное; память - манкуртизм; полустанок - космические 

просторы и т.д. Свой обычный подход к выбору названий для своих 

произведений Ч.Айтматов продолжил и в романе «Тавро Кассандры». Тавро 

Кассандры – сигнал, предупреждающий людей о грядущей беде символ 

вселенской обеспокоенности (тавро появляется на лбу беременной женщины в 

форме родимого пятна, которое через некоторое время пропадает, - знак, 

который подает эмбрион, умоляя убить его, чтобы в урочный час не родиться 

на свет). Содержание романа, его символическое название свидетельствуют о 

том, что писатель с помощью художественной условности поднимал 

глобальные вопросы человеческой нравственности. Название романа имеет 

подчеркнутое условно-символическое значение. 

Условно можно выделить две группы символов: к первой относятся: слова-

символы, ко второй – фрагменты или само произведение. Прежде всего 

необходимо остановиться на оригинальных легендарно-мифологических 

сюжетных символах, характерных для стилевого своеобразия произведений 

Ч.Айтматова. Когда речь идет о мастерстве Ч.Айтматова в использовании 

мифов, сказок, преданий, сюжетов легенды, прежде всего следует отметить их 

безукоризненную слитность с сюжетной тканью произведения. Легенды и 

мифы употребляются не в первозданном виде, но в соответствии авторским 

замыслом видоизменяются, их содержание обогащается: по мнению Г.Гачева, 

Айтматов - «сам творит первичные мифы». Берущие начало от «Материнского 

поля» народно-мифологически мотивы с каждым последующим произведением 
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усложняются: это подъем по ступеням содержательности, В "Прощай, 

Гульсары! звучат плачи «Карагул-ботом» и «Ботот». Первый трансформирован: 

напоминая известную народную легенду, это уже не плач охотника, а архетип 

плача по всему живому, барометр трагедии всеобщей смерти. Неспроста один 

из главных героев «Белого парохода» старик Момун бесконечно рассказывает 

своему внуку сказку о Рогатой Матери-Оленихе: «Кто не знает этой сказки, 

будет повинен во многом». Эта сказка - сам дед Момун, их нельзя 

рассматривать в отдельности друг от друга, смерть сказки - это смерть самого 

Момуна. Постепенно Мать-олениха входит во внутренний мир мальчугана, 

превращаясь уже в его образ. Сказка - это символ человеческой чистоты. И 

старик Момун, и Мальчик - оба чисты, как эта сказка, они святые, и в то же 

время сказка сама чиста, как эти герои. 

Начиная с повести «Лицом к лицу», в мифологический пласт проникает 

тема женщины. Это темы Рогатой Матери-Оленихи, Ана-Бейит, это мотивы в 

«Белом облаке Чингиз-хана», «Женщине-Рыбе» и мн. др.  

С повести «Белый пароход» и романа «И дольше века длится день» 

начинается новая проза Ч.Айтматова, сделавшая главным энергетическим 

источником народную память – легенды-символы. На этом материале 

создаются потрясающей силы образы – такие, как Белое облако (белый цвет - 

цвет счастья), символизирующее белое материнское молоко, покидающее 

монгольского владыку и уходящее от кагана к безродному мальчику. 

Ч.Айтматов использует в одном контексте первичные мифы, легенды и 

фольклор, добиваясь их единства и символической силы в повествовательном 

синтезе. Не случайно в «Пегом псе» лодка – символ человечества, а Великий 

туман - приближающейся всепланетной беды, мальчик, оставшийся в живых 

единственным в лодке, - символическая метафора будущего и, одновременно, 

незащищенности юного поколения, без которого цивилизация не сможет далее 

существовать.  

Яркой особенностью мастерства писателя является использование эстетико-

художественной функции символа. Природа символа многозначна, для его 

полного понимания необходимо иметь достаточный эстетический уровень. 
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СЕЙІЛБЕК ИСАЕВТЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

ТУРАЛЫ КӚЗҚАРАСТАРЫ 

 

Әдеби тіл ҧғымын 2011 жылы Алматыдан жарық кӛрген 15 томдық «Қазақ 

әдеби тілінің сӛздігі» былай анықтайды: «Ауызша және жазбаша тҥрде қызмет 

ететін жалпыға бірдей міндетті, дәстҥрлі нормасы мен стильдік тармақтары бар 

жалпыхалықтық тілдің  екшелген, ӛңделген тҥрі» [1; 351б.]. 

Қазақ халқының тілі ҧлттық болмыс, бітім, рухани мәдениетімен астасып 

біте қайнасып ғасырлар қойнауында жатқан асыл қазына. Сол бір ҧлт 

болмысының айқын кӛрінісі болып табылатын халық қазынасының қай ғасыр, 

қай заманнан «әдеби тіл» атты критерийге  сай  қалыптасқаны жӛнінде 

кӛптеген пікірлер бар. Солардың ішінде  қазақ тiл бiлiмiнiң кӛрнектi ӛкiлдерi 

Н.Сауранбаев, С.Аманжолов, Ғ.Мҧсабаев, М.Балақаев, Р.Сыздықова, 

Б.Әбілқасымов және басқаларының ӛз еңбектерiнде қазақ әдеби тiлiнiң тарихи 

бастауы, қалыптасу жолдары мен кезеңдері сияқты мәселелер жӛнiнде сан 

алуан пікірлер кездеседі.  

М.Балақаев, Р.Сыздықова, Е.Жанпейісов авторлығымен жарық кӛрген 

«Қазақ әдеби тілінің тарихы» деген кітапта авторлар әдеби тілдің екі тҥрі 

болатынын айта келіп, жалпы әдеби тілдің пайда болу мерзімі туралы былай 

дейді: «Қазақтың әдеби тілінің тарихын біз ХІХ ғасырдың екінші жартысынан 

емес, ХІІІ ғасырдан бастаймыз. Ӛйткені халық тілінің жазба әдебиет ыңғайында 

нормаға тҥсе бастаған шағы және бірді-екілі стильдік қҧбылыстардың кӛрініс 

бере бастаған кезі, дәлірек айтқанда, әдеби тіл белгілерінің айқындала бастаған  

мезгілі – осы ХІІІ ғасырдан басталады» [2; 51б.]. 

А.Ысқақовтың пікірінше, тӛл әдеби тілдің революцияға дейінгі кезеңінде 

қазақ даласына екі тҥрлі әдеби тіл «жарыса» ӛмір сҥредi, оның бірі – 

жалпыхалықтық әдеби тіл де, екіншісі – сол кездегі ҥстем таптың ӛкілдері ғана, 

сауатты байлар мен қожа-молдалар ғана пайдаланған «тҥркі тілі», яғни «кітаби 

тіл» [3]. 

Ғ.Мҧсабаев «Әдеби тіл» деген ҧғымға ғылыми-техникалық кӛркем әдебиет 

нҧсқаларының тілі, мектеп, театр, радио, баспасӛз, жеке мемлекеттік 

мекемелерде қолданылатын тіл енетінін және әдеби тілдің нормаланған, 

жалпыға бірдей тҥсінікті болуы шарт екенін айтады. Ол қазақ әдеби тілін 

тарихи тҧрғыдан мынадай  кезеңдерге бӛледі: 

1. Абайға дейінгі, яғни ХІХ ғасырдың 2-жартысынан Октябрь 

революциясының алғашқы жылдарына дейінгі кезеңдегі жазу тілі – жаңа әдеби 

тіл. 

2. Қазіргі әдеби тіл. 
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Р.Сыздықова ӛзінің «ХІІІ – ХІХ ғасыр қазақ әдеби тілінің тарихы» деп 

аталатын қҧнды еңбегінде әдеби тілдің барлық дәуірлерін сӛз етпей, тек екі 

ғасырға, әдеби тіл тарихы ҥшін мәні де, маңызы да зор ХІІІ – ХІХ ғасырларға 

арнайы тоқталып, нақтылы материалдар негізінде әр дәуірдің әдеби тіліне тән 

сипатын, лексикалық, грамматикалық, стильдік ерекшеліктерін анықтауға кӛңіл 

бӛледі. Автор ХІХ ғасырдың екінші жартысынан басталатын қазақтың тӛл 

жазба әдеби тіліне дейін оның ауызша тараған әдеби тіл болды деген пікірді 

ортаға салады. Р.Сыздықова «Ашып алар жайттар кӛп» атты мақаласында 

мынадай қорытындыға келеді: «Сӛйтіп қазақтың тілі: ауыз әдеби тілі, жазба 

алдындағы әдеби тілі, жазба әдеби тілі деген тҥрлерге бӛлінеді». Ол ХІХ 

ғасырдың екінші жартысын жалпы қазақ әдеби тілінің емес, қазіргі әдеби тілдің 

басы деп есептейді. Сӛйтіп, Р.Сыздықова әдеби тілді ҥш топқа  бӛліп қарайды: 

1. Ауыз әдеби тілі; 

2. Жазба алдындағы әдеби тіл; 

3. Жазба әдеби тілі. 

 Соңғысын ішінара тағы екіге бӛліп қарастырады: 

А. Орта азиялық тҥркі әдеби тіліне сҥйенген «кітаби тіл». 

Б. Қазақтың қолтума   әдеби тілі, яғни қазіргі жазба әдеби тіл [4]. 

Т.Қордабаевтың әдеби тіл жӛніндегі пікірі С.Аманжоловтың пікіріне жақын. 

«Қазақ тілінің әдеби тіл болып қалыптасуына келетін болсақ, - дейді Т. 

Қордабаев, - оның негізі ӛткен ХІХ ғасырдың екінші жартысынан былай қарай 

қалана бастағанымен, тағы да тек кеңес ӛкіметі тҧсында ғана жеткенін кӛреміз» 

-деген пікірді ҧсынады. 

Н.Сауранбаев "К истории казахского литературного языка" атты 

мақаласында қазақ әдеби тiлi Ҧлы Октябрь социалистiк революциясынан кейiн 

қалыптасты деген пікірдің жансақтық екенін айта отырып,  «...революциядан 

бҧрын да белгiлi территорияны мекендеген, экономикалық ӛмipiндe бiркелкi 

қҧрылысы, ортақ мәдениетi мен тiлi бар қазақ халқы тарихи жағынан алғанда 

ҧзақ жылдар бойы және ӛзара әркез ҥзбей қарым-қатынас жасаудың, бiрлесiп 

ӛмip кешудің нәтижесінде ХV ғасырдан бастап қалыптасты» - дейді де, жазба 

әдеби тілі «жазба әдеби тілінің ерекше ҧлттық негiзi XIX ғасырдың аяғы мен 

ХХ ғасырдың басында қалана бастады, бірақ қазақ халқының ӛз алдына жеке 

мемлекетi болмағандықтан, қазақ әдеби тiлi халық арасына кең тҥрде тарай 

алмай қалды, тек, негізінен, XIX ғасырдың екiншi жартысындағы қазақтың 

ағартушылары мен жазба әдебиетi ӛкiлдерiнiң поэтикалық шығармалары, бiрлi-

жарым газет-журнал мен басылып шыққан кiтаптар тiлiнiң шеңберінде қалып 

қойды» - деген болатын. 

Міне, осы сияқты әдеби тілдің қалыптасу тарихы туралы сан алуан пікірлер 

кездеседі.  

Ҥлкен ғалым, ҧлағатты ҧстаз С.М.Исаев әдеби тіліміздің тарихы, даму 

кезеңдері, нормалану ҥдерісі, кӛне тҥркі тілімен байланысы сияқты мәселелерге 

қомақты монографиялық зерттеулар арнаған. Ӛзінің «Қазақ әдеби тілінің 

қалыптасу тарихы туралы кӛзқарастар» атты мақаласында бҧрын-соңды 

еңбектерді сараптай келіп, әдеби тіл ҧғымының қашан басталғаны туралы 
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пікірлерді былайша жіктеп кӛрсетеді: 

1. «Әдеби тiл тарихы кӛне дәуiрден басталады» оның Орхон-Енисей жазба 

ескерткіштеріне  тiкелей қатысы бар деп санайтын ғалымдар (F.Мҧсабаев, 

Б.Кенжебаев, т.б.). Сондықтан жазба әдебиетiмiзбен бiрге қазақ әдеби тілінің 

тарихын V ғасырдан бастау керек деген кӛзқарастар; 

2. «ХIХ ғасырдың екiншi жартысына дейiнгі кезең» Абай дәуiрiне дейiн, 

қазақтың ӛзiндiк жазба әдебиеті болған жоқ, сондай-ақ белгiлi нормаға тҥскен 

жҥйелi әдеби тiлi де болған жоқ. Қазақ әдеби тілінің қалыптасуы Абай, Ыбырай 

шығармашылығымен тығыз байланысты (С.Аманжолов, І.Кеңесбаев т.б.).  

3. «Әдеби тілдің тарихы жазба әдебиетiмiздiң пайда болуымен байланысты 

XVIII ғасырдың екiншi жартысынан басталады»  (М.Балақаев, Х.Жҧмалиев, 

Е.Жанпейiсов, т.б.). 

 4. «Қазақ әдеби тiлi қазақ халқының жеке ел болып, хандық қҧрған кезiнен, 

яғни ХV-XVI ғасырдан басталады» деушілер А.Ысқақов, Р.Сыздықова, 

сонымен қатар Сейілбек Исаев та әдеби тіл осы кезден басталды деген пікірге 

қосылатынын атап айтады. «Бҧл кезеңде жазба әдебиет ҥлгiлерi онша 

сақталмаса да, жазба әдебиет ҥлгiсiне жақын авторы белгiлi әдеби тiлде 

жырланған поэзия болған» -деген пікірін ашып айтады [5]. 

Қазақ тіл білімінде қомақты еңбек еткен профессор Сейілбек Исаевтың 

лингвистикалық мҧрасының бір бӛлігі қазақ әдеби тілі мәселелерін қозғайды. 

Қазақ әдеби тілінің тіл білімінің бір саласы ретінде қалыптасуы аға буын 

ғалымдарымыз С.Аманжолов, Н.Сауранбаев, І.Кеңесбаев, Ғ.Мҧсабаев, 

М.Балақаев, Қ.Жҧбанов, А.Ысқақов сынды тілтанудағы ҧлы тҧлғалар есімімен 

тығыз байланысты болса, оның жеке сала болып дамуына қомақты ҥлес қосқан, 

әдеби тіл мәселелерін арнайы зерттеген олардан кейінгі толқын ӛкілдеріне 

Ә.Қайдар, Р.Сыздық, С.Исаев, Е.Жанпейісов, Б.Әбілқасымов сияқты 

ғалымдардың қатарында тілтанушы С.Исаевты да атауға болады. Сейілбек 

Исаевтың әдеби тіл мәселесіне қатысты кӛптеген еңбектері жарық кӛрді: "Қазақ 

әдеби тілі туралы кӛзқарастар", "Қазақтың ҧлттық жазба әдеби тілінің 

қалыптасып, дамуы",  "Әдеби тілдің қалыптасу жолдары», «Әдеби тiл туралы 

бipep сӛз», «Қазақ әдеби тілінің даму, қалыптасу кезеңдерi», «Қазақ әдеби 

тiлiнiң тарихы қай кезден басталады?», «Қазақ әдеби тілінің тарихы» сияқты 

еңбектерінің қай-қайсында болса да әдеби тіл ҧғымына қатысты ӛзекті 

мәселелерді сӛз ете отырып ӛзінің қҧнды кӛзқарастарын ҧсынды. Олардың қай-

қайсы болмасын әдеби тіл ҧғымын анықтауда ерекше маңызға ие, мысалы: 

«жазба әдеби тiлдiң ӛзiндiк негiзгi ерекшелiгi оның жазбаша тҥрде болуы ғана 

емес, сонымен бiрге оған ҥлкен дәстҥр, тҧрақты норма, тiлдiк элементтерді 

жҥйелi тҥрде сҧрыптап, қолдану да тән болады» -деп кӛрсетуі әдеби тілді тек 

жалаң жазумен ғана байланысты деп қараудан аулақтығын білдірсе, Сейілбек 

Исаев ӛзінің «Қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихы туралы кӛзқарастар» атты 

мақаласында   қазақ әдеби тiлiнiң ӛзiне тән басты белгiлерiн анықтауға 

арналған Р.Сыздықованың мына пiкiрiн келтiру орынды деп есептейді: "Әдеби 

тiлдiң ең басты белгiсi – оның ӛңделген, сҧрыпталған, нормаланған тiл болуы, 

бҧл - бiр. Қызметі жағынан сол халықтың ӛмiрiнде ҧйымдастырушы, қоғам 
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мҥшелерінің басын қосушы, яғни жалпыға ортақ қасиеті болуға тиiс. Бҧл - 

екiншi меже дейік. Әр нәрсенің, әр қҧбылыстың заты (мән-мәнісі, табиғаты) 

салыстыру арқылы ӛзге нәрселердің, ӛзге қҧбылыстардың қарама-қарсысына 

қою арқылы таныла тҥседi. Әдеби тiлдi тану ҥшiн оның қарама-қарсысына 

қойылатын басты қҧбылыс – ауызекi сӛйлеу тiлi. Бҧл – тiлдi әдеби тiл деп 

тануға қажет ҥшiншi қасиет. Әдеби тiл – қоғамның қолдану практикасында 

сыннан ӛткен, нормаларын қоғам санасы дҧрыс деп қабылдаған және ол 

нормалар барша ҥлгiлерге ортақ болуы шарт. Бҧл – тӛртiншi сипаты» [6]. 

С.Исаев ӛз еңбектерінде деген еңбегінде әдеби тілдің сипаты, қызметі, 

қалыптасу жолдары т.б. проблемаларды қамтыған. Автор қазақ әдеби тілінің 

қалыптасуын шартты тҥрде ҥш дәуірге бӛледі: 

1.Қазақ халқының жеке халық болып қалыптасқанына дейінгі кӛне дәуір, 

яғни жалпы тҥрі әдеби тілі дәуірі. 

2.Қазақ халқының халық болып қалыптасқанынан кейінгі кездегі қазақ 

әдеби тілінің туып, даму дәуірі. 

3.Қазақ әдеби тіл дамуының кеңестік дәуірі. 

«Қазақтың ҧлттық жазба әдеби тілінің қалыптасып, дамуы» атты 

мақаласында «XIX ғасырдың екінші жартысынан былай қарай қазақ әдеби тілі 

дамуының жаңа дәуірі басталды. Ол – қазақ әдеби тілінің жаңа сатыға 

кӛтеріліп, ҧлттық сипат алу дәуірі еді. Яғни XIX ғасырдың екінші 

жартысындағы әдеби тіл, бір жағынан, бҧдан бҧрын да дамып келе жатқан 

әдеби тілдің заңды жалғасы болса, екінші жағынан, бҧның әрі қарай дамуында 

ҥлкен ӛзгеріс, кҥрт бетбҧрыс, жаңа қҧбылыс болғандығы», - дейді ғалым [6]. 

С.Исаев:  «Әдеби тiл сӛйлеу тілі (ауызша) арқылы да, жазба тіл (жазбаша) 

арқылы да кӛріне бередi, жарыққа шығады. Сӛйлеу тiлi мен жазба тiлi – жалпы 

тілдің ӛмір сҥру формалары. Сондықтан әдеби тілдің жазбаша және ауызша 

тҥрлерi ӛз ішіндe бiр ыңғайда бiр-бiрiне қарама-қайшы болып келгенімен, бiрiн-

бiрi толықтырып, тҧтасып кететін реттері де бар», – деген пікір айтады [6]. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Сейілбек Мҧқамеджарҧлы 

Исаевтың әдеби тіл туралы айтқан сан қырлы пікірлері бҥгінгі кҥні ӛз 

қҧндылығын жоймайтын, тіл білімінде ғылыми тҧрғыдан зерттеуді талап ететін 

кҥн тәртібінде тҧрған мәселе. 
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ӘОЖ 321.11.132 

 

Н.Е. Абибулла, Г.А. Бахрамова 
М. Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Шымкент қ., Қазақстан 

 

ЖЕКЕ ТҦЛҒАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАР 
 

Жеке тҧлғаның психикалық қасиеттерін зертеу ӛте кҥрделі процесс. Оның 

барысында кӛптеген психодиагностикалық әдіс-тәсілдер қолданылып, әр 

адамның психикалық қасиетерін, кҥй-жағдайларын, таным процестерін зертеп, 

олардың даму деңгейін бағалауға мҥмкіндік туады. Сонымен бірге психикалық 

қасиеттердің нормадан ауытқуларының алдын алу, коррекциялау, кеңес беру 

т.б. жәрдемді ҧйымдастыру да осы ғылым саласының міндеттеріне енеді.  

Жеке тҧлға немесе кісі қасиеттерін кӛптеген ғылымдар зерттейді: 

философия, социология, психология, этика, эстетика, педагогика. Олардың 

әрқайсысы жеке тҧлға мәселелерін ӛзінің зерттеу пәнімен байланысты 

қарастырады. [1] 

Адамның кӛпаспектілі екенін оны атаудың ӛзінен кӛрінеді: «адам», «жеке 

тҧлға», «тірі жан» (индивиуум), «ӛзіндік адам» (яркая индивидуальность). 

Адам деген ҧғымды пайдаланғанда – ол биоәлеуметтік қасиеттермен 

сипатталатын, дискреттік белгілер жҥйесін меңгерген, жоғары психикалық 

функциялары қалыптасқан, қҧрал-жабдықтарды жасап, оны пайдалана алатын 

жан деп тҥсінеміз.  

Ал жеке тҧлға деп жекелік психикалық қасиеттері дамыған, әлеуметтік 

ортада ӛмір сҥруге және қарым-қатынас жасауға қабілеті қалыптасқан адамды 

айтамыз.  

Бҧл ерекшеліктер жеке адам теорияларында кӛрсетілген: 

1. Мәдени-тарихи даму концепциясы 

2. Іс-әрекет теориясы. 

3. Ақыл-ой қызметін қалыптастыру теориясы. 

4. Ҥйрету теориясы 

5. «Бастапқы адамдандыру» концепциясы. 
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Жеке тҧлға туралы теориялардың ішінде бізді қызықтыратыны баланың 

нағыз адами қасиеттерді меңгеруін тҥсіндіретін теориялар. Оларды келесі 

топтарға бӛліп кӛрсетуге болады: 

1. Л.С.Выготский ҧсынған мәдени-тарихи даму концепциясы. Бҧл 

концепция бойынша жеке тҧлғаның қалыптасуы ӛзгелермен қарым-қатынас 

жасау барысында адамзат тәжірибесінде тарихи қалыптасқан шартты белгілерді 

пайдаланумен байланысты. Қарым-қатынас барысында меңгерілген шартты 

белгілер (сӛздер) біртіндеп жеке тҧлғаның психикалық қызметінің негізі 

болады. 

2. Іс-әрекет теориясы. Бҧл теорияның авторы А.Н. Леонтьев. Леонтьев 

теориясының негізгі қағидасы – барлық іс-әрекет бірінші кезеңде саналы 

жасалған әрекет ретінде, сонан соң біртіндеп шапшаң орындайтын міндетті 

қызметке айналады (жазу, оқу, ӛзіне-ӛзі қызмет кӛрсету, еңбек ету). 

А.Н. Леонтьев мектебінің ӛкілдері тҧжырымы бойынша заттармен іс-

әрекет жасай отырып адам олардың жасырын мәнді қатынастарын ашады. 

Адам заттармен ғана емес, ӛзінің тҥсініктері және ҧғымдарының мазмҧнымен 

де белгілі бір іс-әрекеттер жасай алады. Мҧндай оңды іс-әрекеттер ақыл-ой 

немесе ойлау әрекеттері деп аталады. Заттық іс-әрекеттерден тҥсініктермен 

және ҧғымдармен оңды іс-әрекет жоспарына кӛшу ойлар арқылы жҥзеге 

асады. Ол әрқашан белгілі бір міндетті орындауға бағытталады. Сӛйтіп, 

адамның ҧғымдары және ақыл-ой әрекеттерін меңгеру процесі оның ойлауды 

ҥйренуін талап етеді. Адамның бҥкіл ойлау (ақыл-ой немесе интеллектілік) іс-

әрекетінің тҥпкі мақсаты оның алдына ӛндірістік немесе қоғамдық ӛмір 

қойып отыратын әр алуан практикалық міндеттерді ойдағыдай орындау 

болмақ. Бҧл ҥшін тҥсініктер мен ҧғымдарға жасалған іс-әрекеттерден алынған 

оңды шешімдерді нақты міндеттердегі нақты заттармен жасалатын 

практикалық іс-әрекеттерде жҥзеге асыру қажет. Басқаша айтқанда, бҧл ҥшін 

білімді практикалық міндеттерді орындауға қолдану, яғни іскерліктерді 

игеру керек. 

Ақыл-ой қызметін қалыптастыру теориясы. П.Я. Гальперин. Бҧл теория 

бойынша барлық психикалық функциялар заттармен жасалатын материалдық 

әрекеттерден оны тіл арқылы белгілеуге ӛтіп, тілдік белгілеуден біртіндеп 

ақыл-ой жоспарына ӛтеді. 

Бҧл мәселе оқыту және ҥйрету ерекшеліктерін анықтаған П.Я. Гальперин, 

Тейяр де Шарден, Халлдың ҥйрету психологиясына негізделген. Ҥйрену 

жаттығулары бақылау, ҧғыну және ӛзін-ӛзі бақылау негізінде жҥзеге асады, 

бҧлар ҧғынылып барып қойылған мақсаттар мен міндеттер арқылы 

басқарылады. Бір жағынан, когнитивтік деңгейде тиісті сыныптардың 

есептерін шешу ҥшін қажет іс жҥзіндегі білім мен тәжірибелік іс-әрекеттерге 

ҥйрену (бҧл орайда тҥсініктер мен тәжірибелік іскерліктер қалыптасады), 

екінші жағынан, қорытылған теориялық білім мен ақыл-ой іс-әрекеттерін 

ҥйрену болады  (мҧнда ҧғымдар мен ойлау қалыптасады). 

Танымдык белсенділік компоненттерінің қҧрамы тӛртке бӛліп 

қарастырдык: мотивтік, мазмҧнды-операциялық, еріктік және бағалау-

нәтижелік. 
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Оқу әрекетін ҧйымдастыру арқылы даму концепциясы (Ҥйрету теориясы). 

Д.Б.Эльконин және В.В.Давыдов баларды арнайы ҥйрету арқылы жеке 

тҧлғалық қасиеттердің қалыптасуына толық мҥмкіншілік туатындығын 

дәлелдеген. [2] 

Танымдық белсенділіктің ҥш дәрежесі бар: 

1-дәреже – жаңғыртушы белсенділік – оқушының материалды жадылап, 

кайта  жаңғыртуға, оны ҥлгі бойынша қолдануға, меңгеруте ҧмтылысымен 

сипатталады. Белсенділіктің 1-дәрежесіне тән кӛрсеткіш – оқушының бойында 

білімін тереңдетуге деген ҧмтылыстың болмауы. 

2-дәреже – тҥсіндіруші белсенділік – окушының оқығанын зерделеуге, оны 

ӛзіне белгілі ҧғымдармен байланыстыруға, білімін  жана жагдайларда пайдалану 

жолдарын меңгеруге ҧмтылысынан кӛрінеді. 2-дәрежеге тән кӛрсеткіш 

оқушының бастаған істі аяғына дейін жеткізуге ҧмтылуынан қиындыққа тап 

болғанда оны жеңудің жолдарын қарастыруынан байқалатын ҥлкен дербестігі. 

3-дәреже – белсенділіктің шығармашылық дәрежесі – оқушының 

тапсырманы (мәселені) шешудің тың жолдарын іздестіруге деген ҧмтылысымен 

сипатталады. Бҧл дәреженің ерекшелігі – мақсатка жетудегі табандылык, 

танымдык ынтаның негіздері мен әр алуандығы. 

Таным процестерін дамыту ҥшін олардың пайда болуын, қалыптасу 

заңдалақтарын және олардың негізін қҧратын теорияларды толық білу қажет. 

Балалардың ҥйренуі олардың қабылдауы, есте сақтауы, ойлауы, қиялы, тілі 

және сӛздік қоры тағы сол сияқты процестердің дамуымен тікелей 

байланысты. Таным процестерінің дамуға негіз болатын қабылдау, еске 

сақтау, зейін, ойлау, қиял таным процестерінің даму жолдарының 

психологиялық негіздерін ескере отырып олардың ҥйрету барысында дамиды.  

Бҧл қағида адамның қабілеттілігі тәрбиелейтін қасиет екеніне дәлел болды. 

Д.Б. Занков, В.В. Давыдов т.б. ғалымдар оқыту барысында балалардың 

кӛптеген танымдық әрекеттерінің нышандарын толық ашуға арналған 

дидактикалық жҥйе тҥзіп, ол жҥйені дамыта оқыту деп атады. Осы қасиеттерді 

дамыту жолдарын зерттеушілер таным процестерті ерте дамытуға арналған 

кӛптеген жаттығулар қҧрып, оларды пайдалану әдістемелерін анықтап берді. 

Таным процестерінің ішінде таным процестерке негіз болатындары қабылдау, 

еске сақтау, қиял, ойлау процестерінің ерекше орын алатындығы дәлелденген. 

Дегенмен интеллект дамуына ерекше әсер ететін процестер қызығушылық, 

қиял, шабыттану. Дегенмен таным процестерінің дамуды ойлау мен сӛйлеудің 

алатын орны басқаша. 

Ойлау процесі барлық іс-әрекеттердің негізі. Адамның адамдық 

қасиеттерінің барлығы ойлау процесінің ерекшеліктерінен туады. Іс-әрекетпен 

айналысқан адамның табысты болуына кепілдік ретінде қабілет, қызығушылық 

және бейімділіктерден тыс оның мінез-қҧлқында мынадай сапалық кӛріністер 

болуы қажет: еңбексҥйгіштік, табандылық, батылдық, сыйысымдылық, 

басқалардың жағдайын тҥсіне білу. Осындай мінез кӛрсетуге ерекше 

қабілеттілігі бар адамның ӛзіде айтарлықтай табысқа жетуі қиын. Негізі, адам 

ӛзінің іс-әрекетіне, жеке басының ерекшеліктеріне сын кӛзбен қарауы керек. 
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И.А. Соколянский мен А.И. Мещерякова ҧсынған «Бастапқы адамдан- 

дыру» концепциясы. Бҧл концепция бойынша барлық психикалық қасиеттерді 

әр адамның ӛз ӛмірінде қалыптастыруға болады (туа біте соқыр, керең баларды 

сӛйлеуге ҥйрету негізінде дәлелденген). 

Оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыруға бағытталған 

сабақтар тҥрлерін тӛртке бӛліп қарастыруды ҧсыған: 

Танымдық 

Коммуникативтік 

Шығармашылық 

Әдістемелік 

Таным процестерінің зерттеу – балаларды дамытуға негіз болатын ойлау 

процестері екенін барлық уақытта ескеру қажет екенін Л.С. Выготский ӛз 

еңбектерінде талдап берген. Оның пікірінше оқымай жҥрген ойын баласының 

оқуға барғаннан соң ойымен интеллектісінде ҥлкен ӛзгерістер туады: олар 

натуралдық ойдан мәдени, немесе ҧғым арқылы ойлануға кӛшеді. Бастауыш 

сынып оқушыларының ой операциялары кӛрнекі-бейнелеу тҥрінен біртіндеп 

сӛздік-логикалық ойлау элементтеріне қарай дамиды. Осы даму процесін 

тездетуге дамыта оқумен қатар арнайы жасалған психодиагностикалық және 

тҥзету-дамыту тестері ҥлкен әсерін тигізеді. 

Интеллекуалдық процестердің даму ерекшеліктерін зерттеу барысында 

кӛптеген таным процестерін бағалауға арналған әдістемелердің дамытулық 

функциясы ӛте терең екендігі анықталды. Сондықтан психологиялық қызметті 

ҧйымдастыру барысында осы мҥмкіншілікті әр психолог тиімді пайдалануы 

қажет деп таптық. Таным процестерінің дамуға қызығудың қосатын ҥлесі ӛте 

ҥлкен. Қызығу дегеніміз-жеке адамның объектіге, оның ӛмірлік мәні мен 

эмоциялық тартымдылық кҥшіне қарай таңдамалы қатынасы. Қызығулар 

қажеттіліктер негізінде пайда болады, бірақ олрдың ӛзі емес. Қажеттілік 

міндетті тҥрде керек нәрсені белгілейді, ал қызығу белгілі бір іс-әрекетке 

адмның жеке қатынасын кӛрсетеді. Терең тамыр жайған және орнықты болған 

қызығу қажеттілікке айналуы мҥмкін. Мысалы, театрға  деген қызығу – 

спектакльді қҧр жібермеуді әдетке айналдыру тіпті сахна ісімен ӛзінің де 

айналысатын болуына жеткізуі мҥмкін [3]. 

Қызығудың қалыптасуын әрқашан қажеттіліктерді, талантты немесе 

қоғамдық борышты сезінуден бастала бермейді. Қызығу объектінің эмоциялық 

тартымдылығы ӛз-ӛзіне және бет алды кӛрінуі мҥмкін ал кейін: қажеттіліктер, 

қоғамдық талаптар, қабілеттілік сияқты кӛптеген себептер арқылы анықталып 

әлгі объектінің ӛмірлік мәні танылуы мҥмкін. 

Объектінің эмоциялық тартымдылығың, алғашқы кезде, бәлкім, аңғарыла 

қоймағанымен, терең тамыры болуы мҥмкін, ол тамыр объектінің қасиетінен 

де, сондай-ақ субъектінің қасиеттерінен де кӛрінбекші. Неліктен объект назар 

аударып, қуаныш, рақаттану сезімін туғызады? Себебі, ол ӛзінің қасиеттерімен 

белгілі бір дәрежеде адамның психикалық кӛңіл кҥйіне немесе  қажеттілігіне 

жауап береді. Сол бір объектінің барлық адамдардың бойында  біркелкі сезім 

туғызбайтыны да содан. Рас, кейбір объектілер адамдардың жалпы адамзаттық 

табиғатына жауап берсе, басқалары-жас мӛлшерінің ерекшеліктеріне, 
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ҥшіншілері әлеуметтік – топтық және тӛртіншілері – жеке адамның биімділігі 

мен икеміне, кӛзқарасы мен талғамына сай келеді. Мысалы, жалт-жҧлт еткен 

объекті, дыбыстық ырғақ, әуен барлық балаларды да ләззаттандырады. 

Қазіргі кезде психологиялық зерттеулер нәтижелері адам ӛмірінің барлық 

салаларында кеңінен қолданылуда. Психологиялық қызмет кӛрсету жҥйесі 

жақсы дамыған болуды ӛмірдің кӛптеген орындары талап етіп отыр. Сондықтан 

психологиялық қызметті білім беру жҥйесіне және әлеуметтік орта 

ерекшеліктеріне икемдеп ҧйымдастыру бҥгінгі кҥнің талабы деп айтуға әбден 

болады. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКЦЕНТУАЦИИ 

ТРУДНОВОСПИТУЕМЫХ ДЕТЕЙ 

 

Изменения, происходящие сегодня в нашем мире, выдвинуло целый ряд 

проблем, одна из которых проблема работы с «трудновоспитуемыми» детьми. 

Причина отклонений в поведение ребенка, это результат политической и 

социально – экономической нестабильности общества, увеличение влияния 

псевдо культуры, изменения в сути целостных ориентации подрастающего 

поколения, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, отсутствия 

контроля за поведением и т.д. Вследствие этого проблема трудновоспитуемости 

продолжает оставаться одной из важных проблем современной науке и практики 

[1,176]. 

Причины появления трудного ребенка: 

1. Неблагополучные семья (конфликтность; безнравственность; асоциальное 

поведение и т.д.). 

2. Биологические причины. 

3. Социально-экономические причины (неравенство, инфляцию, 

социальную напряженность). 

4. Психологические факторы, в которое  включаются наличие акцентуации 

отдельных черт характера [2,128]. 

Понятие «акцентуации» впервые ввел немецкий психиатр и психолог Карл 

Леонгард. Акцентуация – это чрезмерная выраженность некоторых черт 
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характера. Выражается в том, что человек становится чрезмерно 

чувствительным к некторым травмируюрщим факторам. Другими словами, 

акцентуация-это заострение каких-либо индивидуальных черт, которое при 

определенных нежелательных условиях может привести к патологии – 

психопатия [3,580]. 

Известный психиатр П.Б. Ганнушкин сформулировал три категории 

психопатии: 

1. Стабильность во времени. Характер можно считать патологическим, то 

есть расценивать как психопатии, если он относительно стабилен во времени 

(мало меняется в течение жизни). 

2. Тотальность проявления характера. При психопатии одни и те же черты 

характера проявляются во всех сферах жизнедеятельности человека: в работе, 

дома, в общение с друзьями и родственниками и т.д. 

3. Социальная дезадаптация. У человека непрерывно возникает трудности. 

Причем трудности испытывает либо он сам, либо окружающие его люди [4,262].  

В случание акцентуации характера может быть ни одного из 

перечисленных признаков  или, по крайнее мере, никогда не присутствуют все 

три признака сразу [5,656]. 

Отсутствие первого признака выражается в том, что акцентуация 

характера проявляется только на отдельных этапах развития личности. Чаще 

всего формируется в подростковом возрасте, а при взросления смягчается. 

Отсутствие второго признака выражается в том, что черты 

акцентуационного характера проявляет не в любой, а лишь в особых случаях. 

При этом следует отметить, что избирательная уязвимость черт характера в 

отношение определенного рода воздействия не редко может сочетаться с хорошей 

или даже повышенной устойчивостью этой черты к другим воздействиям. 

Социальная дезадаптация при акцентуации либо не наступает вообще, 

либо может носить временный, непродолжительный характер. Затруднение 

адаптации личности в некоторых особенных ситуациях при определенной 

акцентуации могут сочетаться с хорошими или даже повышенными 

способностями к социальной адаптации в других ситуациях [6,407]. 

В зависимости от степени выраженности существуют два вида 

акцентуации это явные или скрытые (латентные). Явные акцентуации 

проявляются себя очень часто, при скрытых акцентуациях заостренные черты 

характера не обнаруживаются до тех пор, пока человек не попадет в 

экстремальную ситуацию [7,172]. 

На основе данной теории были созданы разные классификации. Наиболее 

известные классификации К. Леонгарда, а также А.Е. Личко. 

Классификация акцентуации (по К. Леонгарду): 

Демонстративный тип. Главной особенностью демонстративной 

личности является желание произвести впечатление, быть в центре, привлечь к 

себе внимание. Это проявляется в тщеславном, славолюбивым, часто в таких 

чертах как самовосхваление, восприятие и преподнесение себя как самой 

значимой персоной в любой ситуации. Львиная доля того, что человек говорит 

о себе, не редко оказывается его воображением либо сильно приукрашена. 
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Педантичный тип. Главной особенностью этого типа является аккуратность, 

скрупулезность, чистоплотность, стремление к порядку, робость и осторожность. 

Застревающий тип. Главной особенность этого типа личности является 

высокая устойчивость аффекта, длительностью эмоционального отклика, 

переживай. Оскорбление личных интересов и достоинств, как правило, долго не 

забывает или не прощает просто так. В связи с этим окружающие часто 

характеризуют этих людей как злопамятных, мстительных, обидчивых. 

Затянувшие переживания часто сочетается с фантазированием, вынашивание 

плана мести обидчику. 

Возбудимый тип. Заметной особенностью является выраженная 

импульсивность поведения. Стиль общения и поведения в основном зависит не 

от здраво мыслимого понимания своих, а от желания, влечения, инстинкта либо 

стихийному побуждению. Для представителей этого типа характерно крайне 

низкая терпимость. 

Гипертимический тип. Особенностью гипертимической личности является 

всегда быть в приподнятом настроение, даже если для этого нет повода. 

Приподнятое настроение сочетается с гиперреактивностью. Гипертимический 

тип характерен общительностью, коммуникабельность, жизнелюбие и 

оптимистический взгляд на жизнь. Проблемы не редко преодолеваются без 

особого труда . 

Дистимический тип. Этот тип личности противоположен гиперти- 

мическому типу. Для дистимичекого тира характерно сосредоточение на 

печальных, мрачных, темных, грустных сторонах жизни. Это проявляется во 

всем: в поведение, в манере общения, в особенностях восприятие жизни. 

Обычно эти люди серьезны, им не свойственно активность. 

Аффективно-лабильный тип (циклотимический тип). Важной особенностью 

циклотимической личности является смена гипертимических и дистимических 

состояний. Такие перемены часты и регулярны. В гипертимической фазе у 

циклотимов радостные события оказывают не только радостные чувства, но и 

жажду деятельности, а также проявляется гиперреактивность. В дистимической 

фазе печальное событие вызывают у них только огорчение и подавленность. В 

этом состояние характерно заторможенность. 

Аффективно-экзальтированный тип (экзальтированный тип). Главной 

чертой экзальтированной личности является бурная (экзальтированный тип) 

реакция на происходящие. Они без труда переходят в ликование от радостных 

событий, сильно расстраиваются от печальных. Их отличает крайняя 

чувствительность по поводу любого события или факта. При этом внутренняя 

чувствительность и склонность к переживанию находят в их поведение яркое 

внешнее выражение . 

Тревожный тип. Важной особенностью этого типа является повышенная 

тревожность по поводу возможный неудач, боязнь за свою жизнь и жизнь 

близких ему людей, при этом объективных причин для беспокойства, нет или 

они незначительны. Отличаются нерешительностью, боязливостью, робостью и 

порой безропотностью [3,580]. 

Эмотивный тип. Заметной особенностью эмотивной личности является 
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высокая чувствительность. Характерны такие качества, как добродушие, мягкость, 

чувствительность, отзывчивость, задушевность, повышенная слезливость (как 

принято говорить, "глаза на мокром месте"). 

Экстровертированный тип. Такой человек легко подается влиянию 

окружения, постоянно ищет новые переживания. Мнение таких людей не 

отличаются стойкостью, поскольку новые мысли, высказанными другими, 

легко принимают на веру и внутренне не перерабатываются. Характерная 

особенность – импульсивность поступков. 

Интровертированный тип. Для этого типа характерно опора на свой 

жизненный опыт. Этот тип не подвержен влиянию различных ситуаций. 

Степень погружения во внутренний мир приводит человека к отрыву от 

реальной действительности. Характерная особенность-склонность к раздумьям 

и слабая готовность к поступкам [3,580]. 

Подводя итог, можно заключить, что проблема «трудных» детей в 

современном обществе очень актуально. Алкоголизм, наркомания, 

проституция, преступления не являются редкостью. Общественность с одной 

стороны, борется с девиацией: организуют центры психологической поддержки 

и реабилитации «трудновоспитуемых» детей и подростков, стараются 

обеспечить их занятость в общественно-полезных делах, проводят акции в 

поддержку здорового образа жизни и отказа от наркомании и курения. С другой 

стороны, это же общество провоцирует такое поведение, показывая в СМИ 

«героев» девиации уделяя этой теме много внимания [8]. 

«Трудными» обычно становятся дети из неблагополучных семей, которые 

с раннего возраста видят девиантное поведение со стороны взрослых. 

С возрастом проблемы «трудного» ребѐнка могут либо ослабеть, либо 

усилиться, всѐ дело в том, кто и как будет им заниматься. Конечно, 

первостепенную роль в воспитании должна играть семья, и если родители 

вовремя отреагируют на антисоциальное поведение ребѐнка, он вполне сможет 

вернуться к «нормальной» жизни [9]. 
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Современное общество живет в системе активно развивающихся технологий. 

Теперь от человека стало актуально требовать не столько владение специальной 

информацией, сколько умение находить ориентир в информационных потоках, 

умение в мобильным режиме  осваивать достижения современных технологий. 

Не менее актуально стало обладать развитым навыком самообучения, поиска и 

использования ресурсов для восполнения пробелов в знаниях. 

Государство ставит перед нами задачу подготовить выпускников 

начальной школы, обладающих не только базой знаний, но и ключевыми 

компетенциями, позволяющими успешно пройти социализацию в современном 

обществе. В основных положениях Государственного общеобязательного 

стандарта 12-летнего среднего общего образования Республики Казахстан четко 

прослеживается цель деятельности общеобразовательных школ: « 

Общеобразовательные учреждения обязаны формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество образования»[1]. 

Oптимальным pешением поставленных задач, является – комплексное 

применение компетентностного подхода в системе образования. Современный 

компентностный подход в образовании – это ответ на вопросы, как решать 

практические задачи в условиях реального мира, как стать успешным, как 

строить собственную жизненную позицию с учетом перманентного изменения 

социальной обстановки. 

Компетентностный подход подразумевает не изложение знаний в готовом 

виде, а мотивирование учеников на инициативную самостоятельную деятельность. 

Важнейшими составляющими компетентностного подхода являются два 

термина: «компетенция» и «компетеность». Рассмотрим эти понятия более 

подробно.  

Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной 

продуктивной деятельности в определенной сфере. 
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Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности: 

совокупность качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в 

определен- 

ной социально и личностно-значимой сфере [2]. 

Другими словами, компетенция – это набор приобретенных знаний, 

умений и навыков, а компетентность – это уровень владения ими, это то, каким 

образом компетенция проявляется в деятельности. 

В докладе международной комиссии ЮНЕCKO по образованию для ХХI 

века «Oбразование: сокрытое сокровище» были сформулированы пять 

ключевых компетенций, которые должны рассматриваться как желаемый 

результат образования: 

– политические и социальные компетенции; 

– компетенции, связанные с жизнью в поликультурном обществе 

(межкультурные компетенции);  

– компетенции, относящиеся к владению устной и письменной 

коммуникацией;  

– компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества;  

– способность учиться на протяжении жизни. 

На основе данного доклада комиссии ЮНЕСКО по образованию, 

выделяют следующие ключевые компетенции [3]: 

 

 
Рисунок 1 – Ключевые компетенции ученика начальных классов 

 

Рассмотрим более подробно, что же подразумевается под каждой из 

представленных компетенций. 

Ценностно-смысловая компетенция – умение формулировать собственные 

ценностные ориентиры для своих действий и поступков; владение способами 

самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; умение 

принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе выбранных 

целевых и смысловых установок. 
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Общекультурная компетенция – владение культурными нормами и 

традициями, прожитыми в собственной деятельности; представление о 

системах этических норм и культурных ценностей в Республике Казахстан и 

других странах; иметь опыт жизни в поликультурном обществе. 

Учебно-познавательная компетенция - умение ставить цель и 

организовывать еѐ достижение; организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать 

вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений; формулировать 

выводы; выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий.  

Информационная компетенция – владение навыками работы с различными 

источниками информации – книгами, учебниками, справочниками, 

энциклопедиями, сетью Internet. Умение самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию, применять для решения учебных задач 

современные информационные технологии; 

Коммуникативная компетенция-владение навыками работы в группе, 

коллективе, приемами действий в ситуациях общения; владение разными 

видами речевой деятельности: монолог, диалог, чтение, письмо, устное 

сообщение, уметь задать вопрос, корректно вести диалог. 

Компетенция личностного совершенствования – освоение способов 

духовного и интеллектуального саморазвития; формирование психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения [4]. 

Именно на формирование данных ключевых компетенций делается акцент 

в современных общеобразовательных учреждениях. Рассмотрим процесс 

формирования данных компетенций на примере курса литературы в начальной 

школе. Основополагающими задачами изучения курса литературы в начальных 

классах являются: 

– формирование ценностных ориентиров учащихся через знакомство с 

произведениями, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненные идеалы посредством художественных приемов; 

– формирование высоких нравственных идеалов, самоценного стремления 

к добру, истине, красоте, литературного вкуса и эстетических потребностей, 

потребности в чтении; 

– формирование компетентного читателя через повышение качества 

чтения и глубины проникновения в художественный текст; развитие 

эмоционального восприятия, воспитание культуры чувств; 

– обучение использованию логических операций анализа, сравнения, 

синтеза, обобщения художественного произведения; совершенствование 

навыков восприятия – понимания – осмысления – анализа– интерпретации – 

оценки прочитанного); 

– формирование навыков работы со специфической литературой: 

справочники, энциклопедии, словари, с целью нахождения, отбора, 

переработки и использования информации; 
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– обучение приемам переработки и фиксации приобретенной информации: 

составление схем, таблиц, презентаций, тезисов. 

– совершенствование устной и письменной речи учащихся: обучение 

ведению диалога, дискуссии, аргументации собственного мнения, созданию 

собственного устного и письменного высказывания; 

– создание условий для творческой самореализации учащихся; 

– воспитание в процессе учебной деятельности духовно развитой 

личности, обладающей такими свойствами, как стойкая познавательная 

потребность, потребность в непрерывном самосовершенствовании в течение 

всей жизни. 

Курс литературы – специфическая учебная дисциплина, наиболее 

оптимально соответствующая реализации поставленных задач при 

компетентностном подходе в обучении. Именно курсу литературы отводится 

основная роль в процессе формирования у учащихся основ нравственности, 

гибкости мышления, основ жизнедеятельности в поликультурном обществе. В 

процессе изучения курса литературы в начальной школе происходит процесс 

обогащения житейским опытом, историческими сведениями. Не менее важную 

роль курс литературы играет в развития языка учащихся, образного мышления 

на языковой основе, воспитания художественного и эстетического вкуса [5]. 

Способы достижения данных целей целесообразно применять различные 

методы и формы работы на уроке. Учитывая тот факт, что у детей начальной 

школы развита познавательная деятельностная активность, разумно применять 

разные формы работы с литературным произведением: 

– создание  проблемно-поисковых ситуаций, настраивающие всех детей на 

активное участие и решение проблемных вопросов; 

– проведение Бесед-дискуссий, формирующих у детей умение размышлять 

о прочитанном, высказывать свое мнение. Было замечено, что вдумчивость 

чтения у детей повышалась после того, как они получали задание самим 

задавать вопросы по содержанию прочитанного. В поисках ответов на свои же 

вопросы дети вновь обращались к тексту, постепенно накапливая материал для 

пересказа; 

– использование личного примера учителя, который выразительно читает 

художественный текст. Учительское владение словом настолько захватывает 

детей, что они стремятся найти и прочитать произведение, отрывок из которого 

они только что услышали, потому, что им «очень понравилось, как оно 

написано»; 

– применение приема устного словесного рисования. В ходе словесного 

рисования дети воображают прочитанное и как бы видят его наяву, 

усматривают за словами картины и образы, без труда не только называют тему 

любого эпизода или ситуации, но и представляют детали изображаемого, цвета, 

формы, звуки и обстоятельства; 

– проведение словарной работы, особенно при чтении сложных текстов. 

Здесь используются разнообразные приѐмы толкования значения новых слов: 

объяснение значения слов с помощью показа предметов, учебных картинок, 

работа с синонимами и антонимами, пословицами и загадками. Все трудные 
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слова чаще всего выписываются перед уроком на доску или карточку. Как 

правило, значение этих слов объясняют сами дети, если же они затрудняются, 

то находят объяснение трудных слов в толковом словаре самостоятельно; 

– применение приема рисованных диафильмов после прочитанного 

произведения. Здесь проявляются творческие способности каждого. При этом 

авторы диафильмов демонстрировали умения проследить за ходом событий 

произведения, пересказать текст по рисункам. 

Формирование ключевых компетенций у младших школьников в процессе 

обучения литературному чтению вооружает учащихся объемным багажом 

языкового и литературного содержания, который, несомненно, поможет 

школьнику социально адаптироваться в окружающей действительности, 

вооружит навыками успешной творческой деятельности. 
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Актуальность. За последние десятилетия значительно возрос интерес к 

различным видам восточных и западных спортивных единоборств. Таэквондо в 

силу своей доступности, динамичности и зрелищности является одним из 

наиболее популярных видов боевых искусств, рожденных на Востоке. 

Таэквондо ВТФ (WTF: World taekwondo federation – Всемирная федерация 

таеквондо) – один из самых молодых, динамично развивающихся и 
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перспективных видов спорта, получивший к настоящему моменту признание 

более чем в 190 странах мира, как олимпийский вид спорта. Таэквондо возник в 

Корее в середине прошлого века. Основатель этого вида боевого искусства Чхой 

Хонг Хи так охарактеризовал его: «Таэквондо – научно обоснованный способ 

использования своего тела в целях самообороны, позволяющий в результате 

интенсивных физических и духовных тренировок необычайно расширить 

диапазон индивидуальных возможностей человека». В переводе с корейского 

название таэквондо означает «путь руки и ноги». Основной принцип таэквондо – 

самооборона, защита без оружия. Весь комплекс приѐмов нацелен на предельно 

быстрое и эффективное подавление агрессии врага [1]. 

В основе философии таеквондо заложен глубокий духовный смысл. Занятие 

таеквондо нацелено, прежде всего, на выработку дисциплины, оттачивание 

техники и совершенствование духа. Несмотря на сложность ударов и 

виртуозность их выполнения, таэквондо – один из самых безопасных видов 

спорта. Экипировка спортсменов продумана до малейших деталей. Все жизненно 

важные органы и наиболее подверженные ушибам и травмам части тела 

защищены специальными накладками. Все поединки выполняются в шлемах. 

Необходимость разработки эффективных средств и методов спортивной 

тренировки таеквондистов основана на противоречии между возрастающей 

конкуренцией на мировой арене в данном виде спорта и недостаточной 

теоретической и методической разработкой основных разделов подготовки в 

таеквондо.  

Среди всех видов подготовки спортсмена основополагающей является 

физическая подготовка, от уровня развития которой во многом зависит 

успешность тренировочного процесса, а также успешность овладения техникой 

и тактикой соревновательных упражнений.  

В настоящее время возникает необходимость определения ведущих 

специальных физических качеств таэквондистов с целью их целенаправленного 

развития, что позволит повысить эффективность учебно-тренировочного и 

соревновательного процессов. При этом остро встает вопрос о специальной 

физической и технической подготовке и развитии таких специальных физических 

и технических качеств таэквондистов, проявление которых, дало бы наибольший 

результат в  поединках и, в конечном счете, определяло успех соревновательной 

деятельности в целом.  

Теоретические изыскания, а также практика таэквондо свидетельствует о 

недостаточности освещения данных вопросов, в том числе вопросов связанных 

с выбором наиболее эффективных тренировочных средств и методов для 

развития физических качеств и основных элементов техники юных 

таэквондистов на этапе начальной подготовки не получили достаточного 

научного обоснования. В связи с этим разработка эффективной методики 

обучения с использованием специальных подготовительных упражнений  и 

комплексов заданий для развития физических качеств в тренировке юных 

таэквондистов на этапе начальной подготовки является актуальной задачей, 

требующей научного решения. 

Целью нашего исследования является  разработка эффективной методики 
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развития специальных физических качеств и освоение основных элементов 

техники юных таэквондистов на этапе начальной подготовки. 

Объектом исследования был определен учебно-тренировочный процесс 

юных таеквондистов в макроцикле, а предметом – методика развития 

специальных физических качеств и освоения основных элементов техники 

таэквондистов-юношей 10-11 лет. 

В качестве гипотезы исследования  нами было выдвинуто предположение, 

что процесс развития специальных физических качеств и освоение основных 

элементов техники таэквондистов-юношей будет  эффективным, если: 

– будут определены ведущие специальные физические качества, 

обеспечивающие эффективность двигательных действий в соревновательных 

поединках таэквондистов-юношей; 

– в методику развития специальных физических качеств таэквондистов 

будут также включены элементы освоения технических действий, будут 

подбираться физические нагрузки и интервалы отдыха, адекватные 

специфическим особенностям тренировочной и соревновательной деятельности 

таэквондистов-юношей на начальном этапе спортивной подготовки.   

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретико-методологические основы процесса развития 

физических качеств и формирования технических приемов в единоборствах. 

2. Выявить ведущие специальные физические качества, обеспечивающие 

эффективность двигательных действий в соревновательных поединках 

таэквондистов-юношей и проанализировать уровень физической и технической 

подготовки  на начальном этапе их подготовки.  

3. Разработать и экспериментально апробировать эффективную методику 

развития специальных физических качеств и освоения основных элементов 

техники таеквондистов-юношей 10-11 лет.  

В процессе работы были использованы следующие методы исследования: 

теоретический анализ психолого-педагогической литературы; опрос; педагогическое 

наблюдение; тестирование; педагогический эксперимент; математическая статистика. 

Научная новизна исследования заключается в разработке эффективной 

методики развития специальных физических качеств и освоении основных 

элементов техники у юных таеквондистов в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности и определении ведущих двигательных качеств 

(быстрота движений, т.е. способность выполнять удары ногами в 

максимальном темпе; скоростная выносливость; «взрывная» сила, проявляемая в 

ударных действиях; подвижность в тазобедренном суставе; двигательно-

координационные способности) и др. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

теоретических основ организационно-педагогического обеспечения условий 

совершенствования тренировочного процесса у юных таэквондистов через 

направленное развитие специфических физических качеств и формирование 

технических приемов; в разработке эффективной методики, которая 

существенно дополняет современное представление о физических и технических 
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возможностях юных таэквондистов в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Практическая значимость исследования определяется разработанными и 

внедренными в практику спортивной тренировки эффективной методики 

развития специальных физических качеств и освоения основных элементов 

техники боя у юных таэквондистов 10-11 лет, определении оптимальных 

физических нагрузок и комплексов тренировочных заданий, обеспечивающих 

эффективность тренировочного процесса. Результаты исследования могут быть 

использованы в работе секций по таеквондо и детско-юношеских спортивных 

школ.  

Исследования проводились на базе Восточно-Казахстанской детской 

юношеской спортивной школы по единоборствам, в них приняли участие 

таэквондисты 10-11 лет учебно-тренировочных групп первого года обучения в 

количестве 20 человек. Они были разделены на две группы: 

экспериментальную и контрольную (по 10 человек). Уровень физической и 

технической подготовленности детей в данных группах был примерно 

одинаков. 

Опрос ведущих тренеров по таэквондо Восточно-Казахстанской области 

показал, что большинство из них (92,5%) считают ведущими специальными 

физическими качествами, предопределяющими эффективность двигательных 

действий в соревновательных поединках таэквондистов-юношей скоростную 

выносливость и «взрывную» сила мышц ног, проявляемую в ударных 

действиях; способность выполнять удары ногами в максимальном темпе 

(быстрота движений); подвижность в тазобедренном суставе; двигательно-

координационные способности от развития которых в большей степени зависит 

результат в соревновательной деятельности. 

Анализ литературных и документальных источников по спортивным 

единоборствам показал, что большинство видов единоборств, в том числе и 

таеквондо, относятся к скоростно-силовым видам спорта, т. е. для достижения 

высоких спортивных результатов в единоборствах необходимо иметь не только 

высокий уровень мышечной силы, но и обладать способностью проявлять 

значительные мышечные усилия в наикратчайшее время [2-3]. Помимо этого, 

борцам в «ударных» видах единоборств, для эффективности соревновательной 

деятельности, необходим высокий уровень развития специальной выносливости, 

подвижности в суставах, быстроты движений и реакций, проявления 

координационных способностей [4]. 

Разработанная нами методика развития специальных физических качеств и 

освоения основных элементов техники таэквондистов-юношей основывается на 

результате анализа их соревновательных поединков (объема и 

разносторонности технических действий в соревновательных поединках, 

времени, затрачиваемом на их выполнение, эффективности атакующих и 

контратакующих действий, объема и интенсивности физических нагрузок, 

специальных заданий в фазах активного отдыха между выполнениями 

упражнений и др.); взаимосвязи между специальными физическими качествами 

и индивидуально-психологическими особенностями таэквондистов-юношей. 
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Психолого-педагогическое тестирование было проведено с целью 

определения уровня специальной физической подготовленности 

таэквондистов-юношей и их индивидуально-психологических особенностей. 

Выбранные нами тесты соответствовали всем требованиям общей теории 

тестирования (надежности, информативности и т.д.). 

Тест для оценки быстроты движений – количество ударов ногой «питчаги» 

(удар ногой по окружности) в «боксерскую лапу» в среднюю часть тела в 

течение 10 секунд. 

Тест для оценки скоростной выносливости мышц ног – количество ударов 

ногой «пит-чаги» (удар ногой по окружности) в «боксерскую лапу» в течение 

двух минут. 

Тест для оценки двигательно-координационных способностей – челночный 

бег 4×10 м (в с). 

Тест для оценки подвижности в тазобедренном суставе – шпагат продольный. 

Регистрировалось наименьшее расстояние от боковой паховой области до пола (в см). 

Для определения индивидуально-психологических особенностей 

таэквондистов-юношей использовались тесты для оценки простой 

двигательной реакции, реакции на движущийся объект, антиципирующей 

реакции, которые проводились с помощью электросекундомера. 

Для оценки оперативного мышления спортсменов использовалась 

методика «числовые столбцы», в модификации Т.В. Бондарчук, H.A. Батурина, 

В.В. Демьяненко. [5]. 

Педагогический эксперимент являлся основным методом исследования и 

проводился с целью обоснования эффективности разработанной нами методики 

развития специальных физических качеств и формирования основных 

элементов техники боя у таэквондистов-юношей 10-11 лет на начальном этапе 

подготовки.  

Полученные нами предварительные результаты исследования показали, 

что используемая нами в учебно-тренировочном процессе с юными 

таэквондистами экспериментальная методика дала положительный результат. 

Физические и технические возможности детей экспериментальной группы 

достоверно превосходили (на 25- 34%) детей занимающихся в контрольной 

группе. 

Таким образом, предложенная нами методика развития специфических 

физических качеств и формирования основных элементов техники у юных 

таэквондистов показала достаточно высокую эффективность в активизации их 

тренировочной и соревновательной деятельности и может быть рекомендована 

для внедрения в практику работы ДЮСШ. 
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ЗИЯТКЕРЛІКТІҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАЙТЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ӘДІСТЕМЕЛЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ БЕЙІМДЕУ 

 

Бҥгінде біз, тарихи тағдыр біріктірген байырғы қазақ жерінде мемлекеттік 

қҧрып, ӛз тәуелсіздігімізді алып, еркіндік, теңдік және татулық мҧраттарына 

берілген бейбітшіл Қазақстан халқымыз. Мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Қазірде 

психологиялық диагностикада қазақ менталиті, тіл ерекшеліктері ескеріліп, 

қазақ ҧлттарына арналған психологиялық әдістемелер кемде кем. 

Психологиялық практикада психологиялық әдістемелерді бір тілден екінші 

тілге аударып бейімдеу және оларды әртҥрлі зерттеулерде белсенді қолдана 

бастау психологтердің назарын аударуы таң қаларлық жағдай емес. Себебі, 

әсіресе, психология ғылымының Қазақстанда жаңа дамуына байланысты қазіргі 

жастардың интеллектуалды даму деңгейін анықтайтын психологиялық 

әдістемелерді практикада қолдану қажеттігі тууда. Әдістемені бір тілден екінші 

тілге аударып бейімдеу кҥрделі ҥдеріс. Оларды бейімдеу процесі кӛп 

жағдайларда келесі кезеңдермен шектеледі: 

1. Тҥпнҧсқаны екінші тілге аударуда алдын ала нҧсқасын дайындау; 

2. Тҥпнҧсқа тілін білетін кәсіби психологтер мен лингвистерді қатыстыру 

арқылы алдын ала дайындалған аудармаға эспертті мазмҧнды баға беру; 

3. Тҥпнҧсқа мен шкаланың эксперименттік аудармасының эквива- 

ленттілігін тексеру; 

4. Жаңа шкаланы және отандық выборкаға сәйкес нормалар жиынтығын 

бекіту (Ю.Л. Ханин, 1977.) 

Бейімдеу кезінде тҥпнҧсқа тілінен қолданушы тіліне аударуға кӛп назар 

жҧмсалатыны заңдылық болып табылады. Мҧның бір себебі – әрбір сҧрақта- 

маның тҥпнҧсқасына қол сҧғуға болмайтындығында. Д. Кэмпбелл аударманың 

екі тҥрін бӛле кӛрсеткен: симметриялы және асимметриялы, стандартталған 
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сҧрақтамаларды аударуда тҥпнҧсқа сенімділігін сақтау керектігін кӛрсетеді, ал 

нәтижесінде «тестің экзотикалық тҧрпайы нҧсқасы пайда болады». Әрбір 

психологиялық диогностика аймағында жҧмыс істейтін маман мҧндай 

«экзотикалық» сҧрақтамалармен бірнеше рет кездесуге тура келген. Мҧндай 

әдістемелер кӛмегімен зерттелушінің тҧлғалық ерекшеліктеріне қарағанда 

олардың кҥрделі грамматикалық конструкцияны тҥсіну деңгейі туралы мәлімет 

алуға болады. Кез келген әдістеме аудармасы бҧл тек кҥрделі лингвистикалық 

тапсырма емес екендігін есте сақтау қажет. Әдістемелерде әрқашан сол пайда 

болған қоғам мәдениетінің ерекшеліктері ескеріліп кӛрсетілген. Бір қоғам 

қҧндылықтары мен нормаларына кейде басқа мәдениетте эквивалент табу 

мҥмкін емес. 

Лингвистикалық және мәдени-әлеуметтік кедергілерді жеңіп, қорытын- 

дысында жаңа әдістеме аламыз. Сондықтан отандық выборкада сәйкес 

нормаларды жинау кезеңінде келесі процедуралардан тҧратын әдістеменің 

психометрикалық бейімдеуі болуы тиіс:  

1. Міндетті тҥрде факторлы шкалаға қатысты, шкала қҧралған сҧрақ- 

тардың (тҧжырымдардың) ішкі сәйкестігінің анализі. 

2. Қайта тестілеу тҧрақтылығын тексеру. 

3. Корреляциялардың релевантты кӛрсеткіштерімен талдау. 

Неғҧрлым стимулдары қандай да ӛзгерістерге келмейтін проективті 

әдістемелерді бейімдеу кҥрделі. Сонымен қатар, бҧл туралы вербальді емес 

тестер жайлы да айтуға болады. Кең таралған тҧлғалық сҧрақтамалар мен 

интеллект тестерін бейімдеуде кӛптеген қиыншылықтармен кездесеміз. 

Психологиялық диагностикада адамдар арасындағы индивидуалды 

ерекшекліктерді анықтайтын әдістемелердің ерекше тобын интеллект даму 

деңгейін ӛлшейтін әдістемелер қҧрайды. Интелектіні ӛлшеу мәселесі 

психологтерді ғана емес, сонымен қатар, жалпы қоғамдықты мазалайды. 

Қабілеттілікте даралық ерекшеліктерді анықтайтын, сол арқылы адамдарды 

неғҧрлым кӛп немесе аз мӛлшерде қабілетті деп дифференцациялайтын 

интеллект тестерін қолдану маңызды әлеуметтік нәтижелерге әкеледі.  

«Интеллект» термині ӛте кӛп мағынада қолданылады. Жеке адам 

интеллектісін оның танымдық ҥрдістер жиынтығы анықтайды. Алайда, 

интеллектке қатысты әртҥрлі қӛптеген тҧжырымдамалар бар. Интеллект 

тҥсінігі жалпы ақыл-ой қабілеті ретінде, жаңа ӛмір міндеттеріне сәтті 

бейімделумен байланысты мінез-қҧлық сипаттарын жалпылауда қолданылады. 

Интеллект (латын тілінде intellectus – тҥсіну, білу) – 1) танымға деген жалпы 

қабілеттілік және басқа қабілетер негізінде жатқан кез келген іс-әрекет 

жетістігін анықтайтын мәселелер шешіміне деген жалпы қабілеттілік; 2) 

индивидтің барлық танымдық қабілеттерінің жҥйесі: тҥйсіну, қабылдау, есте 

сақтау, елестету, қиял, ойлау; 3) «ойда» қатесіз және қайталаусыз мәселелерді 

шешу қабілеті (Психологиялық сӛздік: Зинченко ред.) 

«Интеллект» термині ӛз мағынасы бойынша ерте гректің нус (ақыл) 

тҥсінігінің латынша аудармасына сәйкес келеді. 
ХХ ғасыр басында интеллект танымдық функциялардың қалыптасуында 

және сонымен қатар, ақыл-ойлық қабілеттер мен білімдерді игеру деңгейінде 
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кӛрініс беретін, қандай да бір жақа сәйкес психиканың даму деңгейі ретінде 
қарастырылған. Қазіргі уақытта тестологияда, жаңа жағдайда рационалды 
әрекет жасай алу, психикалық қасиет ретінде интеллектінің диспозициялық 
трактовкасы қабылданған. Сонымен қатар интеллектінің операционалдық 
трактовкасы да кездеседі. Ол ӛз бастауын А. Бинеден алады: Интеллект – бҧл 
«интеллект тестерімен ӛлшенетін нәрсе». 

1921 жылы «Педагогикалық психология журналының» редакторы он жеті 
жетекші зерттеушіге интеллект тҥсінігіне ӛз анықтамаларын ҧсынуларын 
сҧраған. Нәтижесінде, біріне-бірі сәйкес келетін бір бір жауап алынбаған. Бҧл 
жағдай бҥгінде қайталанбаса да, кӛп сәйкес келетін жауаптар алыну мҥмкіндігі 
де аз. Сонымен, бҥгінде де интеллектіні анықтауда маңызды қиындықтарға 
кездесеміз. Интеллект тесттермен ӛлшенетін «нәрсе» деген анықтаманы алғаш 
Эдвин Боринг (Boring 1923) ҧсынған.  

Интеллектіні ӛлшеу мәселесі психодиагностика ӛз бастауын осыдан 
алғаннан ғана емес, сонымен қатар, зерттеушілердің адам ақылын бағалауға 
ҧмтылыс мҥмкіндіктері, қоршаған ақиқат қҧбылыстарын, ӛзін тануының 
маңызды мҥшесі болғандықтан да психология ғылымында ерекше орынды 
алып отыр. Алғашында интеллект тесттері адамның неғҧрлым ақылды 
ӛкілдерін таңдау арқылы оның тҧқымын жақсарту ҥшін қолданылған (Гальтон). 
Бірақ, тез арада бҧл бағыттағы ізденістер, қоғамда тҧлғаның адекватты 
қызметін қамтамасыз ететін білім мен икемділіктерді ала алмайтын жалпы 
білім беретін мектептердегі балалардың психикалық даму деңгейіндегі 
ауытқушылығын анықтауға ауысты (Бине). 

Барлық интеллект тестерін шартты тҥрде екі топқа бӛлуге болады: 
«жылдамдық» тесті және «деңгейлік» тестер. Біріншісін ӛткізуде уақыт қатаң 
қадағаланса, екіншісінде, уақыт шектелсе де, зерттелуші ҥшін басты қиындық 
тапсырмалар ерекшелігі болып табылады. Екі қиындық тҥрі қолданылатын тест 
нҧсқалары да кездеседі. «Жылдамдық» тестері бірнеше біртипті және қиындық 
деңгейі бойынша жақын тапсырмалардан тҧрады. Зерттелуші оны қандай да бір 
уақытта орындауы тиіс. Жетістік кӛрсеткіші ретінде тапсырмалардың дҧрыс 
шешімдер саны есептеледі. Олардың қиындық деңгейі 0.5-ке жуық болуы тиіс, 
яғни тест ӛткізілетін выборканың тең жартысы тапсырманы дҧрыс шешеді. 

«Деңгейлік» тестерде зерттелушіге берілетін уақыт тесті шешу ҥшін 
орташа зерттелушігек қажеттіден біршама маңызды артық беріледі. Тест 
қҧрастырушы берілген уақытта тапсырманы орындамаған зерттелуші оны 
ешқашан шеше алмайды деп болжайды. «Деңгейлік» тестерінде «интеллектінің 
ӛлшемінің» сипаты ретінде тестік тапсырмалардың қиындық шкаласы 
қолданылады. Бастысы, барлық қҧрастырылған тестер интеллектіні адамдар 
әртҥрлі деңгейде сипатталатын ҥзіліссіз кӛлем ретінде қарастырады.  

Адам интеллектісін «ӛлшеудің» бір жҥйесін қҧрау кӛптеген қиындықтарға 
әкеледі: интеллект әртҥрлі сапалы ойлық операциялардан тҧрады. Қандай  бір 
ӛлшеммен, мысалы, математикалық әрекетті орындау қабілетін немесе 
талқылау, кеңістіктік бағдарлау және ӛз ойын жеңіл айта айту мен тҥсіндіре алу 
қабілетін ӛлшеу мҥмкін? Ал егер, әртҥрлі ӛлшемдерді қолданса, онда жалпы 
кӛрсеткішті қалай шығаруға болады?  Бҧл мәселе ӛз шешімін таппаса да, ӛлшеу 
жҥйелері қең таралуда. Векслер шкаласы, Стенфорд-Бине интеллект шкаласы, 
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Равеннің прогрессивті  матрицалары, Кауфман шкаласы, Амтхауэр интеллект 
шкаласы; ақыл-ой дамуының мектептік тесті тағы басқа кең таралған 
әдістемеледі атауға болады. Осындай интеллект тестерін қолдану маңызды 
әлеуметтік нәтижелер әкелетінін мысалы, интеллект тестерін қолдану арқылы 
анықталған қабілеттіліктеріне қарай арнайы сыныптарға бӛлу; бір сыныпта 
«мешеу» және дарынды балалардың бірге оқуы; жҧмысқа қабылдау тағы 
басқаларды ескерсек, орыс тіліне бейімделген шетел интеллект шкалаларын, 
қазақша ойлап, қазақша сӛйлеп, қазақша білім алатындарға, қазақша 
тербиеленгендерге, яғни қазақ халқына қолдану оң нәтиже бермейтіні анық. 
Сондықтан жеке адамның интеллектілі даму деңгейін анықтайтын 
психологиялық әдістемелерді қазақ тіліне бейімдеу ӛзекті мәселелердің бірі 
болып табылады. Сондықтан, тесті бейімдеуде оның теориялық негіздерін 
зерттеуде маңызды болуы тиіс. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  

С ДЕВИАНТЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

Определение конкретных целей и задач воспитания, моделирование 

воспитательного пространства в целях обеспечения самоопределения 

личности, еѐ духовно-нравственного становления, подготовка к 
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самостоятельной жизни составляют основу современной государственной 

политики в нашей стране. В Концепции государственной молодежной политики 

Республики Казахстан главным стратегическим капиталом страны и важным 

фактором ее современного развития является духовное и физическое здоровье 

подрастающего поколения. В документе также указывается, что именно 

подростковый возраст определяется трудностями  жизненного старта, с которыми 

личность сталкивается, вступая в жизнь, обретая новые права и обязанности. 

Подростки являются наиболее уязвимой частью общества, поскольку они 

наиболее подвержены различным влияниям социума, которые могут привести к 

негативным последствиям, в частности дивиантному поведению. 

В современной психолого-педагогической литературе нет единого взгляда 

на термин «девиантное поведение», в общих чертах под ним понимают (лат. 

Deviation – отклонение) систему поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в виде 

несбалансированных психических процессов, в нарушении процессов 

самоактуализации и в уклонении от морального и этического контроля 

личности над собственным поведением. Наиболее сложным вопросом в этом 

процессе является определение границ нормы и отклонения от неѐ, девиантное 

поведение во многом обусловлено индивидуальными и возрастными 

особенностями личности подростка.  

Рассматривая особенности подросткового возраста, стоит отметить, что он 

является переходным, подросток еще не взрослый, но уже и не ребенок, что 

проявляется во внутриличностных противоречиях, так как происходит 

болезненный процесс самоидентификации личности.  

Также подростковый возраст характеризуется бурными процессами 

физического развития, полового созревания и формирования личности, идет 

нравственное развитие, формируются убеждения подростка, которые не 

совпадают с общественным мнением, что приводит к различным отклонениям. 

Исходя из анализа работ Варгуниной О.П. [1], Жакуповой Г.А. [2], 

Сулейменовой Л.С. [7] и ряда других, можно выделить основные 4 типа 

девиантного поведения: 

1) Десоциализированное – плохие отношения с ровесниками, равнодушие 

к другим. 

2) Социализированное – привязанность к своим, хорошие отношения с 

ними, вместе с тем выраженная враждебность к посторонним. 

3) Неагрессивное – устойчивая ложь, прогулы, побеги из дома, наркома- 

ния, алкоголизм, токсикомания. 

4) Агрессивное – проявления различных форм насилия над другими.   

Для организации продуктивной работы с подростками дивиантного 

поведения, необходимо изучение причин, приводящих к нему. 

Систематизировав приведенные в работах Варгуниной О.П. [1] и  

Петрушевской О.Ю. [6], мы выделили следующие:  

– игнорирование взрослыми особенностей подросткового возраста;  

– недооценка глубоких возрастных противоречий в развитии подростка;  
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– нарушение взаимоотношений и взаимодействия в микросреде, 

социальная изоляция;  

– неприятие подростка в социуме;  

– низкий социальный уровень жизни; 

– неблагополучная семья; 

– педагогическая и социальная запущенность.  

Как правило, к дивиантному поведению приводит комплекс причин, при 

этом девиации проявляются сугубо индивидуально. В этом процессе условно 

можно выделить несколько вариаций: 

1) Дезадаптация усугубляет конфликт. Бездействие или деспотизм 

взрослых вызывает сопротивление подростка, протест, инертность взрослых 

тормозит переходный период ребенка. 

2) Перекладывание взрослыми ответственности на ребенка: по факту 

разрешается все, что запрещалось, или наоборот.  

3) Взрослые воспринимают подростка как взрослую личность. 

Во всех этих вариациях трудности зачастую возникают избирательно: 

только в семье с родителями или только в школе с учителями. И для взрослых 

подросток также бывает разным, с одними он «трудный», с другими вполне 

успешный и коммуникабельный. В этом случае подросток конфликтует с теми 

взрослыми, кто не воспринимает его в новой социальной роли. 

 Исходя из этого, приобретает актуальность координационная 

профилактическая и коррекционная работа социально-психологической 

службы общеобразовательной школы; социальных служб для детей, семьи и 

молодежи; неправительственных организаций, осуществляющих социально-

педагогическую деятельность. Наиболее эффективными методами работы, как 

считает Петрушевская О.Ю., мнение которой мы разделяем, является словес- 

ный, демонстративный, поисковый [6]. Казахстанские специалисты, 

работающие с подростками девиантного поведения, предлагают использовать 

индивидуальные и групповые формы работы, при этом обязательно учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности учащихся (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Формы работы с учащимися с девиантным поведением (на 

основе работы Варгуниной О.П.)   
  

Форма 

работы 

Цель Содержание работы 

Составление 

характе-

ристики 

 

Изучение личности учащегося на 

основе наблюдения.  

 

 

Составление характеристики классным 

руководителем, психологом, наблюдение 

за учащимся на уроках и во внеурочное 

время.  

Тестирова-

ние, анкети-

рование  

Изучение характерологических 

особенностей личности, 

выявление склонностей к 

употреблению наркотических 

средств.  

Тесты, скрининги, анкеты  
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Беседы, 

лекции 

 

Профилактика девиантного 

поведения. 

 

Беседы с психологом, завучем по 

воспитательной работе, инспектором 

ИДН. 

Тренинги 

Профилактика и коррекция 

характерологических недостатков 

и девиантого поведения. 

 

Тренинги личностного роста, коррекция 

характера и поведения, социально- 

психологический тренинг, профилактика 

правонарушений и наркозависимого 

поведения. 

Классные 

часы 

 

Профилактика девиантного 

поведения 

 

Классные часы с приглашением мед. 

работников, инспектора ИДН, завуча по 

воспитательной работе. 
 

Изучив и проанализировав опыт различных стран (Россия, Казахстан, 

США, Швеция и др.) по превентивной профилактической работе с девиантным 

поведением подростков, мы представили  основные положения в виде таблицы 

(см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Опыт работы с девиантными подростками в различных 

странах мира [1-5] 

С
т
р

а
н

а
 

Название 

направления 

или 

программы 

работы 

с подростками 

Основные характеристики и содержание 

работы с девиациями подростков 

Отличительная 

черта опыта 

работы с 

девиантными 

подростками в 

рамках 

конкретной 

программы или 

направления 

К
аз

ах
ст

ан
 

  

1) Организация 

досуга и 

превенция  

Организация рационального и посильного 

досуга девиантного подростка:  педагог-

организатор объединяет усилия педагогов 

клуба, семьи, школы, общественности и создает 

благоприятный морально-психологический 

климат в социуме, полноценное развитие. 

Основные направления: 

– адаптивное взаимодействие семьи и школы  

– коммуникативное взаимодействие 

– превентивное направление взаимодействия 

[2].  

Солидарное 

воспитательное 

взаимодействие 

социальных 

институтов семьи 

и школы с целью 

предупреждения 

формирования 

поведенческих 

девиаций под- 

ростка 

2) Социальная 

патронажная 

работа 

– Выяснение условий воспитания ребенка и 

психологической атмосферы в микросреде. 

– Поиск возможности осуществления психо- 

терапевтического воздействия на семью путем 

специальных бесед с членами семьи. 

– Составляется психологическая 

характеристика общения и поведения, 

особенности его взаимодействия с 

окружающими людьми, особенности характера. 

– Создание условий для психотерапии 

подростка, тесно смыкающейся с 

педагогической коррекцией [1].  

Учитываются и 

изучаются 

индивидуальные 

особенности 

неблагополучных 

подростков и их 

семьи 
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Ф
р
ан

ц
и

я 

 

Защита прав 

несовершенно 

летних 

(Ювенальная 

Юстиция) 

Изучение условий жизни, посещение семьи с 

возможным помещением подростка в центры 

наблюдения для углубленного изучения его 

личности. При этом параллельно подробно 

выясняют условия жизни подростка в семье, для 

чего обязательно посещают место его 

проживания [5]. 

Составление 

«социального 

исследования» 

подростка 

П
о
л
ь
ш

а 

Кураторство в 

Ювенальной 

юстиции 

Кураторы являются штатными сотрудниками 

суда и выполняют поручения судей по 

конкретным делам, составляют отчет о личности 

подростка и ситуации в семье. На одного 

куратора обычно приходится порядка 15 дел, 

которые он ведет самостоятельно, а также 30-35 

дел, при ведении которых он опирается на 

помощь волонтеров, и, кроме того, примерно 50 

дел, требующих периодического контроля за 

положением детей, содержащихся в центрах для 

лечения психических заболеваний и в 

исправительных учреждениях[5]. 

Подключение 

кура- 

тора, реализация 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

между 

специализированн

ыми 

учреждениями. 

 

Ф
р
ан

ц
и

я
, 
В

ел
и

к
о
б

р
и

та
н

и
я
, 
И

сп
ан

и
я
 и

 П
о
р
ту

га
л
и

я
 Центр 

«принятия» 

 

Предоставление индивидуально-

гигиенической по- 

мощь, специалисты помогают вернуть ребѐнка к 

нормальной жизни, так как в нѐм существует 

строгий запрет на употребление наркотических 

веществ и воровство. Чтобы центры «принятия» 

не привлекали детей, сбежавших из дома, в них 

создаются спартанские условие: детям не дарят 

подарки, они спят на матах, а не на кроватях и 

т.п. Поэтому домашний ребѐнок, который по-

ссорился с родителями и ушѐл из семьи, попадая 

в центр, возвращается домой [4].  

Предоставляются 

пути выхода из 

трудной 

ситуации, 

учитывается и 

реализуется 

принцип 

добровольного 

желания 

подростка; 

сотрудники 

центра 

«принятия» и 

приѐмные 

родители свои 

отношения с 

ребѐнком строят, 

исходя из того, 

что он  свободен.  

Если ребенок 

хочет покинуть 

центр или 

приѐмную семью, 

никто не в праве 

его 

останавливать. 

Вместе с тем 

приѐмные 

родители не вправе 

изгнать ребѐнка из 

семьи. Приѐмные 

родители обязаны 

способствовать 

Наблюдатель-

ный центр 

 

Дети, которые постоянно находятся в центре 

«принятия», часто переводятся в 

наблюдательный центр, где они могут спать и 

питаться несколько месяцев. В течение этого 

времени специалисты проводят с ними 

реабилитационную работу. Они готовят детей к 

возвращению в собственные семьи (если это 

возможно) или пытаются найти для них 

подходящую приѐмную семью [4].  

Приѐмные 

семьи 

 

Возможность жить в приѐмной семье 

предоставляется по просьбе ребенка. В 

приемных семьях существуют 3 основных 

правила: никаких краж, никаких наркотиков и 

алкоголя, никакой лжи.  

Количество приѐмных детей в семье: не 

должно быть более 12. Взрослый мужчина, 

который живѐт с приѐмными детьми, выступает 

не в роли отца, а в роли старшего брата, 

советчика или друга. Женщина же в приѐмной 

семье выполняет функции замещающей матери - 

осуществляет уход за детьми. 
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Одна из главных задач родителей- 

обеспечение ребѐнку возможности обучения в 

школе [4]. 

контактам ребѐнка 

с кровной семьѐй 

создаются условия 

для возврата 

ребѐнка в родную 

семью. 

Г
о
л

л
а
н

д
и

я
 

 

Программы и 

технологии 

социальной 

работы с 

девиантными 

подростками  

Проект Halt - подростку, совершившему 

правонарушение, предлагается возместить 

материальный или моральный ущерб 

собственным трудом на основании заключения 

договора. При отказе, он будет иметь дело с 

местными органами правопорядка. Судимость в 

Голландии имеет серьезные социальные 

последствия. Согласно договору подросток 

обязан: принести извинения потерпевшим, 

возместить ущерб, посещать мероприятия, 

направленные на повышение правовой 

грамотности. Способами возмещения 

причиненного ущерба являются: 

• прямое устранение результатов 

правонарушения (мытье, покраска стен); 

• работа в организации, которой нанесен урон; 

• возмещение ущерба деньгами, 

заработанными самим подростком на 

общественных работах[3].  

Альтернативная 

форма наказания 

подростка, 

совершившего 

противоправное 

действие. 

 

Анализируя социально-педагогическую деятельность с подростками  той 

или иной страны, необходимо при внедрении обращать внимание на социально- 

культурные особенности и культурно-исторические аспекты развития того или 

иного государства.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно выделить то общее, что 

характеризует социально-педагогическую работу с трудными подростками в 

разных странах: 

1) работа имеет профилактическую (превентивную), направленность; 

2) работа осуществляется по месту жительства подростков (в общине); 

3) организация досуга и социальное консультирование; 

4) работа осуществляется на основе программ, которые направлены на 

определенную группу подростков; 

5) профессиональной базой, на которую опираются социальные работники, 

является разветвленная сеть социальных служб, расположенных в общине; 

6) работа осуществляется разными специалистами, координирующими 

свою деятельность. 

Следует отметить, что все стороны работы направлены на изъятие 

девиантных подростков из неблагополучной социальной среды или замену 
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среды, с возможным сохранением ребенка в родной семье. 
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Новосибирский государственный педагогический университет, 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ 

У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ СО СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ 

 

В современном мире возрастает интерес к проблеме нарушения моторных 

функций у детей с нарушениями речи. Исходя из статистических данных в 

дошкольных образовательных учреждениях от 40-60% детей имеют различного 

рода отклонения в речевом развитии, 50% из которых, согласно исследованиям 

Е.Ф. Архиповой, являются дети со стертой формой дизартрии. 

Стертая форма дизартрии изучается не только с логопедическойточки 

зрения, но и с медицинской и психологической. 

В отечественной литературе стертую форму дизартрии принято 

рассматривать как остаточное явление детского церебрального паралича. 

Вопросам изучения стертой формы дизартрии занимались такие ученые, как 

О.В. Правдина (1960), О.А. Токорева (1969), Е.М. Мастюкова (1971), 

Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова (2001), Е.Ф. Архипова (2006). Многие авторы 

уделяли особое внимание особенностям состояния моторики у детей с данным 

нарушением. 
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Коррекционная работа со школьниками с дизартрией включает две 

программы (Н.Н. Волоскова, 2002), направленные на развитие ритмизации 

моторных процессов и автоматизацию графомоторного навыка с помощью 

приема тактированного письма. Следует отметить, что реализация этих 

программ не исключает традиционных методов работы логопеда с детьми, 

имеющими трудности обучения письму и чтению, по нормализации 

звукопроизношения, фонематического восприятия и лексико-грамматической 

стороны речи и звуко-буквенного анализа[3]. 

Симптоматика дизартрии носит комбинированный характер. У детей со 

стертой дизартрией наблюдается следующие симптомы. 

Нарушение общей моторики характеризуется быстрой утомляемостью; 

ограниченным и недифференцированным объемом движений; затруднение 

возникают при имитации движений; темп, ритм и переключаемость замедлены; 

встречаются синкинезии; нарушение мышечного тонуса; общая моторная 

неловкость[1]. 

Ручная моторика у данной категории детей отличается гипертонусом 

мышц; нарушение тонких дифференцированных движений рук, что говорит о 

трудностях овладения графическими навыками (плохой почерк, медленный 

темп письма, замена оптически похожих букв) [2]. 

У детей наблюдаются патологические особенности артикуляционного 

аппарата выражающиеся в трудностях переключения с одной артикуляционной 

позы на другую; в ухудшении и снижении качества артикуляции; в снижении 

времени удержания артикуляционной позы. Лицо у такого ребенка амимично, 

губы вялые, во время речи не принимают участие в артикуляции звуков, язык 

находится на дне полости рта, кончик языка мало активен, наблюдается его 

дрожание. Общий тонус мышц артикуляционного аппарата повышен [3].  

Нарушение общей моторики у детей предусматривает включение в 

коррекционную работу не только специалистов, но и родителей. Для 

преодоления вышеизложенных симптомов необходимо комплексное 

медицинское, психолого-педагогическое и логопедическое воздействие. 
В коррекционно-логопедической работе с данной категорией детей 

выделяются несколько этапов:  

 нормализация мышечного тонуса артикуляционного аппарата;  

 развитие артикуляционной моторики, моторики рук;  

 нормализация голоса и просодики; 

 выработка основных артикуляционных укладов; 

 тренировка правильных речевых навыков в разных речевых ситуациях [1]. 
Таким образом, в современной логопедии вопросами выявления и 

коррекции стертой формы дизартрии отводится большое внимание, в связи с 
широкой распространенностью данной речевой патологией. 
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PSYCHOLOGICAL BARRIERS TO LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

AMONG STUDENTS 

 

Knowledge of a foreign language, especially English, is of practical significance 

for successful competition in the labor market. It is an acute need for obtaining 

information and is regarded as an important component of the image. These and other 

factors contribute to the high demand for foreign language teaching. 

New socio-economic conditions of a modern society and a gradual integration 

of Kazakhstan into the world community impose higher requirements for teaching 

foreign languages. If earlier students mastered a simple set of certain lexical and 

grammatical skills, now the skill that helps students to extract information from 

written and oral sources in a foreign language is of paramount priority. 

Mastering this skill is relevant in today's society, and its absence inhibits need 

satisfaction of the individual in receiving new information. The problem is that 

students get a significant amount of linguistic knowledge, but they do not always 

master the foreign language speech, i.e. they can not read and understand well the 

spoken and written communications. 

Efficiency in second language acquisition during the educational process at the 

university, as well as in practical life as a whole, to a large extent depends on the 

person's psychological readiness to learn and speak a foreign language and on ability 

to overcome existing stereotypes. 

Psychological barrier is a mental state, which manifests itself as inadequate 

passivity preventing the implementation of certain actions. Emotional mechanism of 

psychological barriers is to reinforce negative feelings and attitudes associated with 

the task. [1] 

We can find the consideration of the problem of psychological barriers in the 

psychoanalytic concepts of the individual (Karen Horney, Alfred Adler, Carl Jung). 

Most of the authors of these concepts reveal the idea of psychological barrier through 

the conflict of unconsciousness and consciousness, through the conflict of 

communication, which is fixed in terms of character and serves as a protective 

mechanism. 
According to Adler the most important psychological phenomenon in human 
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nature after unity of the personality is striving of the individual for excellence and 

success, which is directly related to a sense of inferiority. Inferiority complex, which 

requires light compensation and great satisfaction at the same time, increases the 

barriers, as it is an obstacle to obtaining success [2]. 

In other psychoanalytic theories of personality the problem of psychological 

barriers is viewed through the character structure, which is formed under the 

influence of a human life experience, acquiring a special combination of unique 

features and is fixed in a life style (Karen Horney) [3]. 

According to B.D. Parygin psychological barriers perform two functions: 1) the 

function of psychological hindrance; 2) the function of psychological defense, which 

promotes autonomy, isolating a person in the community and providing him self-

dependence and individuality. 

Origin of any psychological barrier is accompanied by the emergence of a 

critical situation. According to F.E. Vasilyuk critical situation can be defined as a 

situation of impossibility, i.e. a situation in which the subject is confronted with the 

impossibility of implementing the internal necessities of his life (motives, aspirations, 

values, etc.). 

Learning a foreign language is connected with the decision of a number of 

specific psychological problems at both teacher and student level: actualization of 

internal learning motivation; approximation of two linguistic realities (teacher and 

student); formation of individual style of language acquisition; actualization of 

cognitive, emotional and semantic fields, their centration on development of new 

linguistic reality. 

Psychological studies show that the process of learning a foreign language is a 

complex mental activity, accompanied by a certain psychological difficulties. 

In order to become fluent in a foreign language it is not enough to teach students 

the means of expression, that is, lexical and grammatical structures, although the 

level of development of communicative competence is directly related to the level of 

mastering lexical and grammatical aspects of the language. Learning such material 

leads to the enrichment of speech, not only quantitatively but also qualitatively [4]. 

Task of a foreign language teacher is to help students to incorporate into their 

individual consciousness a new meaningful world presented by a foreign language, 

and make sure that the student has maintained interest in the process of learning a 

foreign language, so he can improve self-acquired knowledge, understanding the 

functioning of the internal laws of another language. It must be admitted that learning 

a language should be meaningful, referring to the system of ideas at the level of 

cognitive consciousness of the people [5; 6]. 

The process of learning a foreign language involves the joint concerted action 

(interaction) of students, the main purpose and the content of which is the practice in 

solving the problems of interaction between them, and the main way to achieve goals 

and mastering the content are motivated by communicative tasks of varying difficulty [7]. 

The success of learning a foreign language depends not only on concurrence of 

the joint activity of the teacher and students, aimed at forming and development of 

verbal skills and abilities, but also on creation of such psycho-pedagogical conditions 

of the learning process, "when the student is included in the foreign-language 
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activities and experiences a sensation of pleasure, joy in what he is doing, and what 

he can do in the target language" [8]. 

Studies show that the general state of adults (students) in the classroom is often 

not satisfactory. Thus, according to Zh.L. Vitlin a typical feature of adults in learning 

a foreign language is increased shyness, and sometimes even nervousness in 

situations that demonstrate their incompetence to others, making gross mistakes in 

answers [9]. 

Mutual belief in obtaining success is the essential basis for the relationship 

between teacher and students. This belief is based primarily on the teacher and is 

expressed in psychological support, which takes place if relations are the foundation 

of respect for a man, which is the moral basis of communication. True respect for the 

person is based on belief in his abilities and capacities, the ability to see hidden 

personal reserves and use them in teaching [10; 8]. "The experience of success" is 

believed to be the key issue in pedagogy and even in life [11]. 

Psychological support is provided primarily through verbal behavior of the 

teacher in communicating with students. Several studies have conclusively proven 

that psychological support in the form of approving speech has a great impact on 

improving the students' emotional state, it instills confidence and allows the teacher 

to create a positive psychological climate in class [12]. 

Steady increase of the frequency of interpersonal contacts in the business world, 

and at the level of interpersonal relationships is a characteristic feature of a modern 

life. In this regard, human need for the ability to communicate with partners in a 

foreign language without an intermediary is particularly acute now, which, naturally, 

will allow a person to better understand the other person as a representative of 

another culture and to better work together to solve a variety of practical problems. 

However, it is well known that most people who have communication in a 

foreign language, experience psychological difficulties associated with overcoming 

many inhibitions, including expectation of misfortune, increased anxiety, "restraint", 

fear of mistakes, etc. 

Learning a foreign language is a model of implementation of pedagogical 

communication in action, it allows to reveal the mechanisms of intrinsic motivation 

of personality of a student and the related freedom of communication and self-

regulation more transparently. It is in "a foreign language" subject the pedagogical 

communication acts in a variety of forms that show different aspects of human 

behavior (anxiety, stiffness, fear of failure) and provide an opportunity to avoid this 

to build self-confidence, to experience joyful feeling of success. 

After mastering a foreign language course successfully, the student is faced with 

the so-called "communication barrier" [13]. This barrier can not be overcome without 

the practical use of a foreign language, not having any idea of standards of 

communication, rules of politeness, norms of behavior, culture of the country, 

mentality of people who speak this language [14]. 

Demonstrative underlining the mistakes in communication of a student can also 

cause psychological constraint. Student must note the effect of his efforts in training 

activities. Lack of progress in learning a foreign language for a long time can lead to 

a loss of interest. 
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A number of barriers is caused by specificity of the "foreign language" 

discipline itself. Since a foreign language is used only in communication activities, 

studied words are presented in the minds of the student abstractedly and logically, 

without sensual component. Thus, things expressed by foreign words have no clearly 

expanded sensual base to confirm the significance of these words, therefore, they are 

not securely stored in memory, and their actualization is hampered [15]. 

Intensity of communication in a foreign language is much inferior to intensity of 

communication in a native language. As a result, the lack of an active oral practice, 

sufficient individualization and differentiation of teaching are the main challenges to 

effective mastering a foreign language reality [16]. 

Group of barriers caused by psychological characteristics of the process of 

learning a foreign language is linked to inadequate consideration of psychological 

laws and regularities in constructing the general scheme, as well as in selecting 

techniques and methods of teaching, insufficient consideration of psychological 

features of students as subjects of learning a foreign language. 

Effective way to overcome the psychological barriers is to use constructive 

strategies to overcome barriers in learning a foreign language. 

Purposeful formation of a positive attitude of students towards the process of 

learning a foreign language is possible in case when students realize the relevant 

importance, usefulness and perceptiveness of using a foreign language in a wider 

professional aspect, when they have a positive response to the need for using a 

foreign language in real life situations, and they are eager to use a foreign language in 

their future professional activity. 
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ӘОЖ 159.922.7 

 

Е. Курмангалиев, М.Д. Ауренова 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ КӘСІБИ БІЛІМНІҢ МАҢЫЗЫ  

МЕН БАҒЫТТАРЫ 

 

Білім қоғамдағы экономикамен, ғылыммен, технологиямен және 

мәдениетпен тығыз байланысты. Сондықтан білім жалпы ҧлттық даму 

стратегиясының белді қҧраушысы болып табылады. Қай заманда болмасын 

білімнің қоғамдағы әлеуметтік рӛлі аса жоғары. Ал қазақ қоғамында ерте 

кезден бері білім, білімділік, білімді адам аса ҧлықталады. Осы кезге дейін 

әлеуметтік ортада білімді адам парасатты, тәрбиелі болуымен ерекшеленетін 

тҧлға ретінде қабылданады.  

«Білім» ҧғымына философиялық, педагогикалық тҥсініктемелер ертеде-ақ 

берілген. Мәселен, Платон мен Аристотель еңбектерінде білімді адам 

ақылымен және жақсы істерімен, мінезімен ҥлгі болатын, адамгершілігі мол 

тҧлға ретінде тҥсіндіріледі. Кезінде Я.А. Коменский білім адамды барлық 

нәрсені, ӛнерді және тілдерді білетін дәрежеге жеткізуі тиіс деп атап кӛрсеткен. 

«Білім» ҧғымын неміс ғалымы, ақыны И.Г. Гердер (1744-1803) ізгіліктілікпен 

биіктеу деп бағалаған. 1809 ж. Берлин университетінің негізін қалаған 

В. Гумбольдт (1767-1835) білімді адамзаттың рухына ҧмтылу деп анықтаған. 

Осыған ҥндес идея М. Хайдеггер (1889-1976) тҧжырымдамасында да 

келтірілген. Оның ҧстанымы бойынша, білім беру тҧлғаның адами болмысын 

қалыптастыруға қабілетті болса, жоғары рухани-ізгілікті мағынаға жеткізсе 
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ғана ӛз миссиясын орындай алады. 

«Білім беру» ҧғымы философиялық жағынан бір мәнді анықталмайды 

(Ю.Г. Фокин). Білім беру кейде адамның жеке-даралығын қалыптастыру мен 

дамыту процестерімен тҥсіндіріледі. Тағы бір еңбектерде білім беру тҧлғаның 

рухани жағынан қалыптасуы мен жетілуі ретінде сипатталады.  

Ал, қазіргі психологиялық-педагогикалық әдебиетте де білім берудің 

бірнеше анықтамасы бар: 

 білім беру – тҧлғаның саналы кемелденуі мен жеке-даралығын 

дамытуға қажетті қабілеттері мен мінез-қҧлқын, жҥріс-тҧрысын жетілдірудің 

процесі мен нәтижесі (ЮНЕСКО, 20-сессия); 

 білім беру – тҧлғаның ӛмір жолын қҧзіреттілікпен таңдау мҥмкіндігін 

кеңейтуге бағдарланған процесс (А.Г. Асмолов);  

 білім беру – заттық, әлеуметтік және рухани мәдениет әлеміне белсенді 

араласуы арқылы адамның әлем бейнесін қҧрудағы жасампаздығы 

(А.А. Вербицкий);   

 білім беру – мақсат-бағдарлы, педагогикалық тҧрғыдан ҧйымдас- 

тырылатын және жоспарлы тҥрде жҥзеге асырылатын адамның әлеуметтену 

процесі мен нәтижесі (Б.М. Бим-Бад, А.В. Петровский); 

 білім беру – мәдениетті меңгеру тетігі (П.Г. Щедровицкий). 

Олай болса, білім беру – тҧлғаның және қоғамның қажеттіліктеріне бай- 

ланысты мақсат-бағдарлы, ҥйлесімді тҥрде оқыту, тәрбиелеу және дамыту 

процестері. 

Білім берудің қоғамдағы маңызы мен мәні «мәдениет» категориясына 

қатысты ашыла тҥседі. Себебі білім беру мен мәдениет бір-бірімен 

ажырамастай байланысты ҧғымдар болып табылады. Шын мәнінде, мәдениетті 

адам – білімді адам. Білім мәдениеттің негізін қҧрайды (В.И. Слободчиков). 

Білім мәдениетті тасымалдау қҧралы ғана емес. Білім жаңа мәдениетті 

жасаушы, қоғамды дамытушы қызмет атқарады.  

Ал білім мазмҧны мәдени және ғылыми мҧралар; адам ӛмірі мен 

тәжірибесі негізінде қҧралып, ҥздіксіз толықтырылып тҧрады. Осыған орай, 

әдебиетте білім мазмҧны тҧлғаның сапалары мен қасиеттерінің оңымен ӛзгеруі 

ҥшін ерекше тҥрде ҧйымдастырылған іс-әрекеттің қажетті шарты ретінде 

анықталады. 

Сондықтан білім әлеуметтік және мәдени қҧбылыс болып табылады.  

Білім мәдени-әлеуметтік сипаттағы қызметтерді атқарады.  

1. Білім – адамның ғылым мен мәдениет әлеміне кіруіне оңтайлы да 

қарқынды жолдардың бірі. 

2. Білім – тҧлға әлеуметтенуінің және ҧрпақтар жалғастығының, 

сабақтастығының тәжірибесі. 

3. Білім – адамның қоғамдық және рухани ӛмірін қалыптастырудың тетігі.  

4. Білім – іс-әрекеттің мәдени ҥлгілерін таратудың қҧралы және барысы. 

5. Білім тҧлғаны оқытудың, тәрбиелеудің, дамытудың аймақтық жҥйесін 

жетілдіруге және ҧлттық ҥлгісін қҧруға; ҧлттық дәстҥрді сақтауға бағытталады. 

6. Білім қоғамның басшылыққа алатын қҧндылықтары мен даму 
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мақсаттарын тҧлғаға жеткізетін және жҥзеге асыратын әлеуметтік институт 

болып табылады.  

7. Білім қоғамның және адамның ӛміріндегі мәдени ӛзгерістер мен 

тҥрлендірулерді белсенді жылдамдатқыш ретінде болады. 

Сондай-ақ білім қашанда тарихи-қоғамдық сипатта болады. Білімге 

әлеуметтік ортада қабылданған қҧндылықтар жҥйесі тікелей ықпалын тигізеді.  

Білім әдебиетте жҥйе ретінде анықталады. Себебі, білім беру тҥрлі типтегі 

және деңгейдегі мекемелерде жҥзеге асырылады. Білім беру жҥйесі әлемдік, 

нақты бір мемлекет ауқымында, жеке аймақтық деңгейлерде қарастырылады.   

Макрожҥйе ретіндегі білім берудің мемлекеттік мәртебедегі бӛлімдері 

кӛптеген мемлекеттерде бірдей болып табылады: 

- мектепке дейінгі білім беру жҥйесі; 

- орта білім беру жҥйесі; 

- орта арнайы білім беру жҥйесі; 

- жоғары білім беру жҥйесі; 

- жоғарыдан кейінгі білім беру жҥйесі.   

Білім беру ашық жҥйе ретінде ҥздіксіз даму, жетілу ҥстінде болады.  

Оқу орындарындағы білім берудің негізгі қҧраушылары: 

1) білім берудің мақсаттары; 

2) білім мазмҧны; 

3) білім берудің қҧралдары мен тәсілдері; 

4) білім беру процесін ҧйымдастырудың формалары; 

5) тҧлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамыту ретіндегі білім беру процесі; 

6) білім беру процесінің субъектілері мен объектілері; 

7) білім беру нәтижесі, яғни оқу орнында тҧлға меңгерген білім деңгейі.  

Олай болса, білім беру жҥйе ретінде бірнеше белгілерімен сипатталады: 

1. Егер білім беру жҥйесі қоғамның, және онда ӛмір сҥретін адамның даму 

стратегиясына негізделіп, заман талабын қанағаттандырса ғана тиімді болады. 

2. Білім беру жҥйесі әрқашан болашаққа бағдарланады.  

3. Білім беру жҥйесінің мақсаттары, білім мазмҧны, білім беру 

технологиялары, білім беру формалары, білім беруді басқару тетіктері ҥздіксіз 

жаңарып, жетілумен сипатталады. 

Сонымен білім арқылы адамның психологиялық даму деңгейі артып, 

белгілі бір сапаларға ие болады. Білім деңгейлерінің арасында (бастауыш, орта, 

жоғары білім деңгейлері) жоғары білім тҧлғаның зияткерлік толысуы мен 

бәсекеге қабілетті маман ретінде дамып, жетілуін қамтамасыз ететін 

ықпалымен ерекшеленеді.   

Қазақстанның жоғары оқу орындарында мыңдаған мамандықтар бойынша 

кәсіби білім беру жҥзеге асырылады. Ал қоғам тарапынан жоғары білімге 

қойылатын талап кҥн сайын артып келеді. Бҧл білім беру бағдарлама- 

ларындағы, оқу жоспарларындағы, пәндердің мазмҧнындағы, жалпы, қоғамдық 

қатынастардағы қарқынды ӛзгерістерден кӛрінеді. Осы процесте, әсіресе, 

ғылымның маңызды рӛл атқаратыны белгілі. Ғылым рухани мәдениеттің, 

материалдық дҥниенің, бәрінен бҧрын, тҧлғаның білім деңгейінің артуын 

қамтамасыз етеді. Сонда, ғылымның және оның қоғамдағы қызметінің дамуы 
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білімді, зиятты зиялы қауымның дамуымен ажырамастай байланыста болады. 

Осы орайда жоғары білімнің маңыздылығын танытатын бірқатар негізгі 

қызметтерін кӛрсетуге болады. 

1. Жоғары білім қоғамның қарқынды дамуының басты факторы болып 

табылады.  

2. Жоғары білім қоғамдағы ізгілікті, теңдікті, демократиялық қатынас- 

тарды, әлемдегі бейбіт ӛмірді, тҧрақтылықты сақтауға әлеует болып табылады. 

3. Жоғары білім жастардың субъект ретінде іс-әрекетті, қарым-қатынасты 

жетілдіруіне; қабілеттерін, дербестігін дамытуына, рухани мәдениетті меңгеруі- 

не басты шарт, психологиялық-педагогикалық жағдай болады. 

4. Жоғары білім негізінде қоғамдық дамудың басты тетігі болатын ғылым 

қарқынды динамикамен дамиды. 

5. Жоғары білім адамзат мәдениетін озық ҥлгі ретінде және дәлме-дәл 

таратуда, меңгеруде, дамытуда басты орын алады. 

6. Жоғары білім ӛзіндік даму, ӛзіндік жетілу процестеріне жағдай 

жасайды. 

Жоғары мектеп әрқашанда субъект ретінде кәсіби іс-әрекетті жетілдіре 

алатын, сонымен қатар, қоғам прогресіне ат салысып, жетекші болатын рухани 

толысқан тҧлға дамуына бағдарланады.  

Сонда, жоғары мектеп әрқашанда субъект ретінде кәсіби іс-әрекетті 

жетілдіре алатын, сонымен қатар, қоғам прогресіне ат салысып, жетекші 

болатын рухани толысқан тҧлға дамуына бағдарланады.  

Алайда ХХ ғасырдың соңынан бастап білім беруде бҥкіл дҥниежҥзілік 

дағдарыс белең алды. Оған қоғамның сҧранысына білім берудегі 

мҥмкіндіктердің сәйкес келмеуі; қаржының жетіспеушілігі; қоғамда білімнің 

рӛлін жеткілікті дәрежеде тҥсіне алмаушылық; гуманистік бағдарлы әлеуметтік 

прогресс ҥшін білімнің маңызын ӛз деңгейінде бағаламау сияқты жоғары 

мектепте сапалы білім беруді ҧйымдастыруға кедергі болатын себептер бар. 

Дҥние жҥзі бойынша білім берудегі дағдарыстың басталып, белең алғандығын 

жер-жерлердегі ғалымдардың оны сипаттауынан кӛрінеді: американдық 

ғалымдар – «ӛзгеріс», «айрық», «ҥрейлендіретін жағдай», «тоғышарлық 

толқыны» (Ф.Г. Кумбс – 1967ж.; 1970 ж.; Б. Саймон – 1985 ж.); жапондықтар – 

«тоқырауға тап болған білім»; ресейліктердің – «дамудағы қиындықтар» 

(Б.С. Гершунский – 1993 ж.; В.Е. Шукшунов және т.б. – 1993 ж.) деген сияқты 

білім берудегі дағдарысты сипаттаудан кӛрінеді.  

1980 жылдары білім берудегі дағдарыс «педагогикалық ынтымақтастық» 

бағытының алға шығып, тың идея, озық тәжірибе ретінде таралғандығы мәлім. 

Аталмыш бағыт оқу-тәрбие процесін білім алушылармен ӛзара әрекеттестік 

ретінде қарастырады. Педагогикалық ынтымақтастық білім алушы тҧлғасының 

дамуын педагогикалық іс-әрекеттің басты қҧндылығына балайды. Алайда озық 

тәжірибе ретінде танымал болған педагогикалық ынтымақтастық теориялық 

жағынан жеткілікті тҧжырымдалса да, жаппай педагогикалық тәжірибеге 

айнала алмады. 

Қазіргі кезде шетелдерде де, біздің республикада да білім беруді жетіл- 

дірудің жетекші бағыттары қағида ретінде тҧжырымдалған: 
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 білім беруді ізгілендіру (білім берудегі гуманизация); 

 білімнің іргелі (фундаментальді) болуын қамтамасыз ету; 

 білім берудегі ықпалдастықты арттыру (білімдегі интеграция); 

 білім берудегі демократизация; 

 білімнің ҥздіксіздігі; 

 білім берудегі диверсификация – оқу орындарының, оқу бағдарлама- 

ларының және оны басқару орындарының тҥрліше болуы; 

 білімнің ғылым мен ӛндіріске кіріктірілуі; 

 білім берудегі компьютеризация. 
Бҧл қағидалар жоғары мектепте білім берудің қазіргі кездегі негізгі  

беталыстарын анықтайды. Біздің республикада білім беруді ізгілендіру мен 
іргелендіру жоғары мектепте білім беру беталысының кҥре жолын танытатын 
басты әдіснамалық қағидалар болып табылады. 

Жоғары мектепте білім беруді ізгілендіру. Әлемдегі ғылым мен білімдегі 
кӛптеген бағыттармен қоса тҥрлі гуманистік теориялар да пайда болып, 
дамыды. Тҥрлі ғылыми ҧстанымда болғанмен, Дж. Дьюи, Т. Олпорт, 
А. Маслоу, К. Роджерс сынды білімдегі гуманистік тҧрғылардың негізін 
қалаушылар ӛзін-ӛзі ӛзектендіруге, ӛзіндік дамуға және ӛзін-ӛзі жетілдіруге 
әрқашан әлеуетті тҧлғаға бағдарлап білім беру қажеттігін тҧжырымдаған.  

XIX ғасырдың соңында ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы білім беруді 
гуманизм идеяларына негіздеуге отандық және ресейлік ағартушылардың, 
педагогтердің, психологтердің – Ж. Аймауытовтың, М. Жҧмабаевтың, 
А. Байтҧрсыновтың, М. Дулатовтың, В.П. Вахтеровтың, В.К. Бехтеревтің, 
П.Ф. Каптеревтің, П.Ф. Лесгафттың, А.П. Нечаевтың, Л.И. Петражицкийдің, 
Л.И. Пироговтың, К.Д. Ушинскийдің және т.б. оқу-тәрбие істерімен 
сабақтасқан еңбектері зор ықпалын тигізді. ХХ-ғасырда білім алушылардың 
тҧлға және маман ретінде дамуын ізгілендіру жолдары мен амалдарын 
дәйектеп, анықтауға шетелдік зерттеушілермен қоса, С. Балаубаев, Т. Тәжібаев, 
М. Мҧқанов, А. Темірбеков, Ә. Сыдықов, Е. Суфиев т.б. қазақстандық 
психолог, педагог ғалымдар ҥлес қосты. Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып 
қҧрылған кезден жоғары оқу орындарында кәсіби дайындаудың гуманистік 
парадигмаға бағдарлануы білім берудің жетекші стратегиясына айналды. 
Гуманистік тҧрғы білім беру жҥйесіндегі адамды ең асыл қҧндылық ретінде 
анықтайды. Сондықтан, білім беру субъектілерінің ӛзін барынша таныта 
алуына, әр адамның толымды жетілуіне психологиялық-педагогикалық жағдай 
жасау гуманизм идеясының негізгі мақсаты ретінде қойылады.  

Жоғары білім беруді ізгілендіру парадигмасын сипаттау ҥшін оның 
қҧрылымын анықтау керек. Жоғары білім беруді ізгілендірудің теориялық 
базисінің қҧрылымын психологиялық-педагогикалық ғылымдардағы 
тҧжырымдамалары бойынша кӛрсетуге болады:   

1. Этикалық-гуманистік қҧраушы. Бҧл компонент болашақ мамандардың 
білімін ӛз іс-әрекет себептері мен салдарларын тҥсінуге, жалпыадамзат 
мәселесіне, әлеуметтік және мәдени ҧстанымдарға, моральдік және әлеуметтік 
жауапкершілікке қатысты қолданып, танытуына бағыттайды. 

2. Тарихи-корреляциялық қҧраушы. Аталмыш қҧраушы жоғары білім 
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беруде тарихилық қағиданы қолданудың ӛзектілігін кӛрсетеді. Сонда ғана білім 
алушылардың ӛздері таңдаған кәсіби іс-әрекеттің адамзат тарихындағы жетілу 
жағдайын, бҥгін мен келешектегі орнын тануға; тарихи тҧлғалардың еңбектерін 
біліп, жаңғыртуға мҥмкіндігі болады. 

3. Философиялық-әдіснамалық қҧраушы. Бҧл компонент білім беруді сан-
алуан теориялардың мазмҧнын ашып, оған философиялық тҧрғыдан талдау 
жасауға; дҥниетанымның философиялық негізін дамытудың белсенді әдістерін 
қолдануға бағыттайды.    

4. Мәдени ықпалдастырушы компонент. Мҧнда, білім беру саласында, 
ғылым мен тәжірибеде пәнаралық байланыстарды кеңінен қолдану негізделеді. 

5. Гносеологиялық қҧраушы. Гносеологиялық бағдар білім беру 
процесінде, таным мен ғылыми-зерттеулерде гуманитарлық әдістерді 
жаратылыстану әдіс-тәсілдерімен ҧштастырып қолдануды сипаттайды.   

6. Әлеуметтік-презентациялық қҧраушы. Білім беру бағдарламаларының, 
оқу-әдістемелік қҧралдардың мазмҧнын ҧлттық және әлемдік деңгейдегі 
мәдениетпен, ғылыми-техникалық жетістіктермен; қоғамның саяси, әлеуметтік 
және экономикалық стратегияларымен байланыстырып, сәйкестендіруді 
аталмыш қҧраушы қамтамасыз етеді.  

7. Экологиялық қҧраушы. Аталмыш компонент жоғары оқу орнында 
студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекетінің экологиялық астарларына; тҧлғалық 
дамудың экологиялық шарттарына; сонымен қатар, ғылыми-техникалық 
прогрестің экологиялық жақтарына назар аударудың кӛкейтестілігін айқындап 
береді. 

8. Эстетикалық-эмоциялық қҧраушы. Бҧл жағдайда білім берудің ғылыми 
негізі ғана емес, оның мәдениетпен, ӛнермен байланысы; оқу-тәрбие 
процесіндегі оңды эмоциялық жағдайлардың қажеттігі ӛзекті болады.  

9. Субъектілікті дамытушы компонент. Аталмыш қҧраушы білім беру 
жҥйесінде студенттің оқу-кәсіби іс-әрекет субъектісі болуын қамтамасыз етеді. 
Сонда, субъект қағидасы арқылы болашақ маманның шығармашылықпен ӛзін 
танытуына жағдай жасалады;  объект ҧстанымынан субъект ҧстанымына ӛткен 
тҧлға ғана білім алуда креативтілік деңгей таныта алады.   

Білімнің іргелілігі оқу әрекетінің гносеологиялық және онтологиялық 
жақтарының бірлігін кӛрсетеді. Оқу әрекетінің онтологиялық астары сыртқы 
ортаны танып-білумен байланысты болады. Ал, білім алушылардың оқу-кәсіби 
іс-әрекетінің гносеологиялық жағы әдіснаманы меңгеру және таным 
дағдыларын жетілдіру арқылы айқындалады.  

Олай болса, іргелі жоғары білім ғылыми қҧзыреттілікке жету қҧралы 
болып табылады. Білімнің іргелілігі қоршаған ортаның тҥрлі процестері 
арасындағы маңызды, терең негіздер мен байланыстарды танып-білуді 
қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, жоғары білімді іргелендіру қағидасы кәсіпқойлықты 
жетілдіру тҧрғысымен тығыз байланысты. Бҧл байланыс жоғары мектептің оқу 
жоспарындағы әр пәннің студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекетіне 
бағытталуын анықтайды. Мҧнда жоғары білімнің іргелілігі мен кәсіби 
қҧзіреттілікті ҥйлестіріп дамыту міндеттерін нақтылауға болады: 

- оқу материалының мазмҧнын болашақ кәсіби іс-әрекетке қатысты қҧру;  
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- кәсіби іс-әрекетпен байланысты оқу мәселелерін әлдеқайда тереңдетіп 
қарастыру;  

- оқу ақпаратын мамандыққа қатысты қосымша материалдармен 
қанықтыру;  

- тәжірибелік мәні бар тапсырмалар мен сҧрақтарды ойластырып, 
білімнің қолданбалы сипатын ашу. 

Іргелі ғылымдарда дҥниені индукциялық және дедукциялық жолмен 
тануды біріктіретін теориялық және эксперименттік әдістерді ҧштастыра 
қолдану мҥмкін болады (А. Богданов). 

Олай болса, біздің қоғамда жоғары білімнің маңызы мен бағыттары; білім 
беру жҥйесіндегі дағдарыстан шығудың жолдары; жоғары оқу орнында кәсіби 
дайындаудың басты қағидалары мен беталыстары; жоғары мектеп 
реформаларын жҥзеге асырудың мҥмкін болатын нҧсқалары анықталған.  
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БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҦҒАЛІМДЕРІНІҢ 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН  

ЖЕТІЛДІРУ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Болашақ бастауыш сынып мҧғалімінің кәсіби сапасының мәні ҧзақ  уақыт 

бойы ғылымда қарастырылып, кәсіби қҧзыреттілік және оның 

қалыптасуындағы педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік мазмҧны ретінде 

анықталды [1].  
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И.Д Лаптева қҧзыреттілік негізгі және арнайы деп бӛліп қарастырады. 

Негізгі қҧзыреттілік жылдам ӛзгермелі заманауи ӛмірдің ағымында табысты 

болған тҧлғаны сипаттайды. Педагогикалық мамандық басқарушы және бір 

уақытта қайта ӛндіруші болып табылады. Ал тҧлғаның дамуын басқару ҥшін 

қҧзыреттілік қажет. Бастауыш сынып мҧғалімінің кәсіби қҧзыреттілігі 

педагогикалық іс-әрекетті жҥзеге асырудағы теориялық және практикалық 

даярлығының кӛрінісі [2]. 

Кәсібилілік және кәсіби қҧзыреттілік  ҧғымдарына психологиялық 

тҧрғыдан  Шайденко, Н.А, Юрковец, О.А, Трофимов, Е.Ф, соңғы жылдары аса 

назар аударуда. Кӛптеген жағдайда зерттеушілер кәсіби маңызды қасиеттерімен, 

оны бағалау және қалыптастыру мәселелерімен шектеледі. 

Кәсіби қҧзіреттілікті анықтау туралы мәселе педагог, философ, 

физиологтардың, арасында пікір қайшылықтары мен жаңа ойлар тудыруда. 

Тҧлғаның кәсіби процесін кӛп жағдайда оның біліктілігімен, кәсіптік 

қҧзыреттілігімен байланыста қарастырады [3, 4, 5]. 

Орыс ғалымдары  В.А.Адольф, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Э.Ф.Зеер, 

В.А.Сластенин, Т.Ф.Лошакова, т.б. педагогикалық зерттеулерінде педагог 

кадрлардың кәсіби қҧзыреттілігі туралы мәселеге кӛп қызығушылық пайда 

болғанын айтады [6]. 

В.А.Сластенин тҧлғаның кәсіби педагогикалық бағыттылығын мҧғалімнің 

қҧзыреттілігінің белгісі деп санаған. Оның ойынша қҧзыреттілікке мыналар 

жатады: 

- тҧлғаның танымдық кәсіби-педагогикалық бағытын анықтайтын 

қасиеттері; 

- оның психологиялық дайындығын талап ету; 

- арнайы дайындығы кӛлемі мен қҧрамы; 

- мамандығы бойынша әдістемелік деңгейінің мазмҧны. 

 А.К. Маркова «технологиялық қҧзыреттілік –іс-әрекет кезіндегі барлық 

субъективті қасиеттер» деп тҧжырымдайды. Оның пікірінше технологиялық 

қҧзыретті мҧғалім педагогикалық әрекетін жоғары деңгейде іске асыратын,  

оқыту мен тәрбиелеуде жоғары деңгейде жақсы нәтиже кӛрсететін адам. Ондай 

дәрежеден мҧғалім: ӛзінің технологиясы, жеке тҧлғалық қасиеті мен 

педагогикалық қарым-қатынасы (ол педагогикалық әрекеттің қҧралы) мен 

ерекшеленеді. Осы аталған қасиеттер арқылы болашақ мҧғалімнің  «кәсіби 

қҧзыреттілігін» анықтауға болады.  

Болашақ бастауыш сынып мҧғалімдерінің технологиялық қҧзыреттілігі деп 

фундаменталды пәндер бойынша психологиялық, педагогикалық білімі; 

практикалық кәсіби шеберлігі; кәсіби біліктілігін, кәсіби қасиеттерін дамытуға 

қолдана алатындай деңгейді айтамыз. Болашақ бастауыш сынып 

мҧғалімдерінің технологиялық қҧзыреттілігінің компоненттері: 

- кәсіби білім (пәндер негізінде); 

- арнайы психологиялық-педагогикалық, дидактикалық білімі; 

- кәсіби шеберлігі; 

- оқу орнындағы кезде жетілген кейбір тҧлғалық кәсіби қасиеттері. 
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Болашақ  бастауыш сынып мҧғалімінің технологиялық қҧзыреттілігі 

жоғары мектеп оқу орнында, уақыт талабына сай теорияны-практикамен 

байланыстыра оқу арқылы жетіледі. Теориялық пәндерден алған білім, ғылыми-

теориялық мәселелерді негізі болып саналады.  

Болашақ бастауыш сынып мҧғалімінің технологиялық қҧзыреттілігі 

мағыналы іс-әрекеттік және тҧлғалық бағдар компоненттерін меңгеру ҥрдісі 

арқылы іске асады деп тҧжырымдайды Н.Н.Манько ӛзінің зерттеулерінде [8].   

  И.Ф.Харламов болашақ бастауыш сынып мҧғалімінің технологиялық 

қҧзыреттілігі кӛрінісінің бірнеше сатыларын айқындайды: 

 педагогикалық іскерлік-оқыту мен тәрбиелеуде маңызды деген 

іскерліктер мен дағдылар жҥйесін болашақ мҧғалімнің жеткілікті дәрежеде 

жақсы меңгеруі:бҧл болашақ мҧғалімге оқу-тәрбие жҧмысын кәсіби сауатты 

деңгейде жҥргізуге және барынша табысты оқыту мен тәрбиелеуге қол 

жеткізуге ммкіндік береді;  

 педагогикалық шеберлік-оқыту мен тәрбиелеудегі жоғары кемел 

дәрежеге жеткен іскерлік: бҧл-педагогикалық-психологиялық теорияны іс-

жҥзінде қолдану әдістері мен амалдарының айрықша ӛнделіп, жетілдірлгенін 

кӛрсетеді, осының арқасында оқу-тәрбие ҥдерісінің жоғары деңгейдегі 

тиімділігі қамтамасыз етіледі; 

 педагогикалық шығармашылық болашақ мҧғалімнің инновациялық 

(жаңалық еңгізу) іскерлігінен кӛрінеді [9]. 

 А.К Маркова болашақ бастауыш сынып мҧғалімнің технологиялық 

қҧзыреттілігіне мыналарды жатқызады: 

- кәсіби-педагогикалық білім; 

- кәсіби-педагогикалық шеберлік; 

- кәсіби-негізгі қасиеттер, танымдық, мотивацйялық сферасы; 

- кәсіби-педагогикалық позициялары (тҧрақты қатынас жҥйесі,оқушыға, 

ӛзіне, әріптестеріне оның әрекетін анықтайтындай болуы).  

болашақ 
мұғалімнің 

кемелденген 
аспектілерімен 

кәсіпқойлықтың 
қатынасы

Арнайы немесе  
іс-әрекеттік 

кәсіби 
құзыреттілік 

Әлеуметтік 
кәсіби 

құзыреттіл
ік 

Тұлғалық кәсіби 
құзыреттілік 

Даралық 
кәсіби 

құзыреттіл
ік 

 
1-cурет - А.К.Маркованың   кәсіби қҧзыреттілікті жіктеуі 

 

А.К.Маркова кәсіби қҧзыреттілік ҧғымын жаңа білім мен іскерлікті дербес 
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меңгеру қабілеті мен оны тәжірибелік әрекетте қолдана алу деп кӛрсетеді. 

Болашақ бастауыш сынып мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттілігі-бҧл нақты 

педагогикалық жағдайда, мҧғалімнің қҧндылық бағдарында және оның 

мәдениетінің кіріктірілген кӛрсеткішінде ҧстаздың теориялық білімі мен әдіс-

тәсілдерін қолдану жҥйесінің кӛпфакторлы қҧбылысы (сӛйлеу, қарым-қатынас 

жасау стилі, ӛзіне, ӛз әрекетіне және аралас білімдер аймағына деген қатынасы 

және т.б). Осының негізінде А.К.Маркова болашақ мҧғалімнің кемелденген 

аспектілерімен кәсіпқойлықтың қатынасын тӛрт кәсіби қҧзыреттілікпен 

сипаттайды: арайы, әлеуметтік, тҧлғалық және даралық [10]. 

Енді осы суретте кӛрсетілген кәсіби қҧзыреттіліктің тҥрлеріне жеке-жеке 

тоқталсақ. 

- Арнайы немесе  іс-әрекеттік кәсіби қҧзыреттілік арнайы білімдер 

жиынтығы мен оны тәжірибеде қолдану іскерлігі және жоғары кәсіби 

деңгейдегі әрекетті меңгерумен сипатталынады.  

- Әлеуметтік кәсіби қҧзыреттілік кәсіби қарым-қатынастың кәсіби 

бірлестік амалдарын қабылдау және ынтымақтастық пен бірлескен кәсіби 

әрекет амалдарын меңгерумен спатталынады. 

- Тҧлғалық кәсіби қҧзыреттілік ӛзіндік даму тәсілдерін меңгеру. Сондай-

ақ, маманның мәселені анықтау, ӛз бетінше шешім қабылдай алу, ӛз кәсіби 

әрекетін жоспарлай алу қабілеті жатады.  

- Даралық кәсіби қҧзыреттілік кәсіби ӛсуіне дайындығы, кәсіби мотивация 

тҧрақтылығы және ӛзіндік реттеу амалдарын меңгеру. 

Сонымен қатар болашақ бастауыш сынып мҧғалімінің келесі кәсіби 

қҧзыреттілік компонентін кӛрсетуге болады: мотивациялық-еріктік, қызметтік, 

коммуникативті және рефлексивті. Мотивациялық-еріктік компонентіне: 

мамандықта тҧлғаның шығармашылық  аймағын белсендіретін мотив, мақсат, 

қажеттілік, қҧндылық бағдар және кәсіби іс-әрекетіне қызығушылықтың болуы 

енеді. Қызметтік (лат тілінен аударғанда functio – орындау) компонент 

педагогикалық технология немесе қандай да бір жобаны жҥзеге асыруда 

педагог маманына қажетті педагогикалық әрекет амалдары жайында білім. 

Коммуникативті (лат тілінен аударғанда communico – байланыс, қатынас жасау) 

компонентіне ӛз ойын нақты және айқын білдіре алу,  ӛз ойын дәлелдеу, талдау, 

пікірін білдіру, рационалды және эмоционалды ақпаратты жеткізу, тҧлғааралық 

қатынас орнату, ӛз әрекетін ҧжым әрекетімен сәйкестендіре алуы, кез келген 

іскерлік жағдайда тиімді қарым-қатынас орната алуы, диалогты ҧйымдастыру 

және қолдай алу қабілеті жатады.  Рефлексивті (лат тілінен аударғанда reflexio – 

ӛткенге айналып келу) компонент ӛз іс-әрекет нәтижелерін саналы тҥрде бағдар 

жасай алу іскерлігі, ӛзіндік даму деңгейі мен тҧлғалық жетістігі; ӛзіндік талдам 

жасауға талпынысы, ӛзара шығармашылық, ықылас және креативтік сияқты 

сапалар мен қасиеттерді қалыптастыру. Бҧл компонент тҧлғалық жетістіктерді 

реттеуші, адамдармен қарым-қатынас жасауда тҧлғалық ізденістер, ӛзіндік 

кәсіби ӛсуді ояту, шеберлікті жетілдіру және дара жҧмыс стильдерін 

қалыптастыру болып табылады.    

Кәсіби міндетін атқару ҥшін мҧғалімге педагогикалық ғылым негізінде 

әдіснамалық, теориялық білім талап етіледі. Білім теориясы, оқыту мен 
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тәрбиелеу әдістемесі, жоғары мектепке жетекшілік етумен басқару теориясы. 

Сондықтан жалпы педагогикалық білім жҥйесін болашақ  мҧғалімдер ӛзара 

байланысты, ӛзара шартты, жеке мәнді тҧтас жҥйе ретінде меңгеруі тиіс. 
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ҥшiн ӛмiр мектебiн, онда мейiрбандық, шындық, адалдық, қайырымдылық т.б. 
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адамгершiлiк қасиеттерi дамиды және қалыптасады. Жасыратыны жоқ, қазiргi 
уақытта жастардың жҧбайлық ӛмiрiнiң ҥйлесiп кетуi ҥлкен проблемаға айналып 
отыр. Соңғы кездерi жастар арасында ҥйленгендерден ажырасқандардың саны 
артып, тастанды бала, жетiм балалар, жесiр әйелдердiң саны кӛбеюде. Мҧндай 
етек алып бара жатқан мәселелер қоғамымыздың дамуына кесiрiн тигiзетiнi 
бәрiмiзге мәлiм. Бҧл проблеманың ҧшы жастарды тәрбиелеуде жатқандығын да 
айта кету керек.  

Жастар мәселесiндегi тәрбиенi шешуде кӛптеген ғалымдар (К.Оразбекова, 
С.Қалиев, Р.Тӛлеубекова, А.Бейсенбаева, Қ.Жарықбаев, Н.Дҥтбаева, 
Ж.Сәрсенова, А.А.Қалыбекова және т.б.) ӛз зерттеулерiн жҥргiзуде. Бҧдан 
басқа жас ҧрпақ тәрбиесінде халық педагогикасы тәжірибесінен пайдалану 
мәселелері бойынша Ж.С.Хасанова, Э.А.Урунбасарова, С.Ә.Әмірова, 
Ҧ.О.Асанова, Қ.Т.Атемова, Ж.Б.Сәдірмекова зерттеулер жасады. 

Отбасы – тарихи категория. Оның типтері, формалары және қызметтері 
ӛмір сҥріп отырған ӛндірістік қатынастардың, жалпы қоғамдық қатынастардың 
сипатына, сондай-ақ, қоғамның мәдени даму деңгейіне байланысты. Ӛз 
кезегінде отбасы да қоғам ӛміріне ықпал жасайды. Ол баланың туылуы, балалар 
мен жасӛспірімдердің әлеуметтік орнын табуы, ҥй шаруашылығындағы еңбегі, 
ӛз мҥшелерінің кҥші, рухани және адамгершіліктік-эстетикалық жағынан 
дамуына әсерін тигізу. [1] 

Отбасы психологиясы - ӛзінің қалыптасу кезеңінде тҧрған психологиялық  
ғылымдардың жаңа саласы. Ол отбасылық психотерапия практикасын, 
отбасына психологиялық кӛмек және кеңес беру тәжірібесін, ата-аналарға 
балалар мен жеткіншектерді дамыту мен тәрбиелеу мәселелерінде 
(практикалық) психологиялық кеңес беру практикасын қарастырады. Отбасы 
психологиясының ғылыми пән ретіндегі ерекшелігі оның психологиялық 
практикалық тығыз байланыстылығы. Отбасының ӛміршеңдігін жоғарылату, 
ерлі-зайыптылар және балалар мен ата- аналар қарым-қатынасының тиімдлігін 
арттыру, отбасындағы балалар тәрбиесі мәселелерін шешудің әлеуметтік 
сҧраныстары бҧл ғылыми пәннің дамуын жетелдетті. 

Отбасы психологиясының теориялық негіздері әлеуметтік 
психофизиология, тҧлға психологиясы, даму психологиясы, педагогикалық 
психология, клиникалық психология зертеулері болып табылады. Әлеуметтік 
психология отбасын кіші топ ретінде қарастырып,  ондағы лидерлік, отбасының 
рӛлдік қҧрылымы, отбасының топ ретіндегі даму кезеңдері мәселелерін, 
некедегі жҧпты таңдау, отбасындағы кикілжіңдер және оларды шешу жолдарын 
қарастырады. Отбасы тәрбиесі мен педагогика әрқашанда педагогикалық 
ғылымдардың маңызды саласы болып табылады. Міне осындай әр тҥрлі 
сферадағы психологиялық зерттеулер қазіргі заманғы отбасы психологиясының 
теориялық негізін қҧрды. 

Отбасы психологиясының пәні болып жанҧяның функциялық қҧрылымы, 
оның дамуының динамикасы мен негізгі заңдылықтары, жанҧяда тҧлғаның 
дамуы болып табылады. 

Жанҧя психологиясының міндеттеріне тӛмендегілер кіреді. 
- Жанҧяның ӛмір циклінің әр тҥрлі кезеңдеріндегі оның қызметтік рӛлдік 

қҧрылымының даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттеу. 
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- Некеге дейінгі кезеңді, неке жҧбын таңдау және іздеу ерекшеліктерін. 
- Ерлі-зайыптылық қарым-қатынастың психологиялық еркшеліктерін 

зерттеу. 
- Балалар мен ата-аналар қарым-қатынасының психологиялық 

еркшеліктерін зерттеу., 
- Баланың әр тҥрлі жас кезеңдеріндегі дамуындағы жанҧя тәрбиесінің 

рӛлін зерттеу. 
- Жанҧядағы нормативті емес дағдарыстар және оларды жеңудің 

стратегиясын жасауды зерттеу. 
Жанҧя психологиясы саласындағы практикалық қосымша білімдер отбасы 

психологы мен отбасы кеңес берушісінің тӛмендегі қызметтерін кӛрсетеді: 
- Неке, оның ішінде неке жҧбын таңдау және некеге отыру мәселесінде 

психологиялық кеңес беру. 
- Ерлі-зайыптылық мәселесінде кеңес беру (диагностика, коррекция, 

профилактика). 
- Жанҧяда дағдарысты ситуацияларда және ажырасу кезінде 

психологиялық. 
- Балалар мен ата-аналар қарым-қатынасының коррекциясы, 

профилактикасы, диагностикасы және кеңес беру. 
- Балалар мен жеткіншектерді дамыту және тәрбиелеу мәселелерінде 

психологиялық кеңес беру (дамудағы ауытқу мен бҧзылыстарды коррекциялау, 
профилактика, диагностика). 

- «Тәуекел тобындағы» және дарынды балаларды тәрбиелеу мәселесінде 
психологиялық кӛмек беру. 

- Бала асырап алу және олрдың тәрбиесі мәселесінде психологиялық кеңес 
беру. 

- Отбасынсыз тәрбиеленіп жатқан балалар мен жеткіншектер дамуындаы 
бҧзылыстар мен ауытқулықтардың психологиялық профилакикасы. 

- Тууды және жҥктілікті психологиялық кеңес беру. Неке және- 
туысқандық  байланыста тҧратын адамдар арасындғы қарым-қатынасты 
реттеудің қоғамдық формасы. 

Неке – (тарихи байланысқан), ерекше әлеуметтік институт. Ол ер мен әйел 
арасындағы қарым-қатынастың тарихи байланысқан, әлеуметтік реттеуші 
формасы. Ол ер мен әйелдің бір-біріне және балаларына деген қатынасының 
қҧқықтары мен міндеттерін  белгілейді. Неке жанҧя қҧрылуының негізі болып 
табылады. 

Жанҧя – бҧл кіші әлеуметтік топ. Ол ерлі – зайыптылық одаққа және 
туысқандық байланысқа яғни бірге тҧратын және бірлескен шаруашылық 
жҥргізетін ері мен әйелінің арасындағы, ата-аналар мен балалар арсындағы 
қарым-қатынасқа негізделген жекелеген тҧрмысты ҧйымдастырудың маңызды 
формасы. Туысқандық байланыстар 3 тҥрлі болады : қан жағынан (аға, 
қарындас), туылуы жағынан (ата-аналар мен балалар), некелік қатынас (ері 
әйелі). 

Жанҧяның маңызды қызметтерінің бірі болып оның фелицитивті қызметі 
болып табылады (адамның бақытқа деген қажеттілігін қанағаттандыру 
қызметі), (felicio – латынша) 
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Некеде тҧратын адамдар жалғызбасты адамдарға қарағанда бақыттырақ 
болады. АҚШ-та жҥргізілген 58 зерттеудің қорытындысында отбасылы 
адамдардың  38%, ал жалғызбасты, ажырасқан адамдардың  13% озін 
бақыттымын деп есептеген. 

Жағымсыз отбасылық жағдайлар кҥшті стрессер болады. Мысалы, адамға 
ең жағымсыз ықпалдар әсер ететіндер серігінің қазасы, ажырасу, отбасының 
бӛлінуі отбасындағы жақын мҥшенің қазасы екені дәлелденген. [2] 

И.С.Конның жҧмысының талдауы бойынша жанҧялық ӛмірдің жанҧялық 
емес ӛмірден  айырмашылығы олардың бірге тҧруы және бірлескен 
шаруашылық жҥргізуі. 

Орыс тілінде «семья» сӛзі алғашында бірге тҧратын қызметшілерді де қоса 
барлық туысқандық ортаны білдірген. Тек  XIV ғ. ғана ол тар, арнайы мағынада 
қолданыла бастады. Сонымен жанҧяның негізгі сипаттамалары болып 
тӛменднгілер табылады: 

1) Жанҧяның мҥшелері арасындағы некелік және қан жағынан 
туысқандық; 

2)    Бірге тҧру; 
3)    Бірлескен шаруашылық жҥргізу немесе ортақ жанҧялық бюджет.   
Жанҧяда ӛзіндік ерекшелігімен кӛрінетін кез-келген жҥйе секілді 

қызметтер қатары бар. Ол мәдени-тарихи дамудың сонымен қатар ӛмірлік цикл 
кезеңдерінің ӛзгешелігі болып табылады. 

● экономикалық (материалдық-ӛндірістік), шаруашылық-тҧрмыстық. 
Индустриальдық қоғамға дейін жанҧя алғашқы ӛндірістік топ болды. Ол ӛзін 
барлық негізгі материалдық жағдайлар мен айырбасқа қажетті азық ӛнімдері 
мен қамтамасыз еткен. Ал қазіргі уақытта жанҧяның экономикалық қызметі 
оның барлық мҥшелерінің табыстарының жиынтығы мен және бҧл табыстың 
жанҧяның әрбір мҥшелерінің қажеттілігіне сай ҥлестірілуімен айқындалады. 
Шаруашылық-тҧрмыстық қызмет жанҧя тҧрмысының және оның әрбір 
мҥшелерінің жеке тҧрмысының ҧйымдастырылуы формасында кӛрініс береді 

Ҥйішілік міндеттердің ҥлестірілуі және олардың мазмҧны тарихи 
дәуірмен, ӛмір жағдайымен, жанҧя қҧрамы және оның ӛмірлік циклдік 
кезеңдерімен байланысты. 

● Репродуктивті. А.Г.Харчев бҧл қызметті жанҧяның әлеуметтік 
қызметінің маңыздысы деп санаған. Жанҧяның репродуктивті қызметінің 
маңыздылығы Ежелгі Рим кезеңінде–ақ мойындалған. Онда император 
Августтің билігі кезінде Рим азаматтарының жанҧядағы бала туылуды 
реттейтін заңдары шыққан. Бала туылуды жоспарлау мәселесін шешу және 
халық санының ӛсімі барлық елдердің мемлекеттік саясатында маңызды қызмет 
атқарады. Олар бала туылудағы дағдарыс мәселесімен және адам ресурсының 
жетіспеушілігімен немесе бала туылу деңгейін шектеу қажеттілігінде  оған 
тәуелсіз бҧл мәселемен кезігеді . 

● Баланы тәрбиелеу қызметі. Жанҧя баланы әлеуметтендірудің алғашқы 
институты болып табылады. Жанҧя тәрбиесі баланың ерте жасында жақын 
ересектермен толық эмоциялық – позитивті қарым-қатынаста жҥйелі дамуын 
айқындайды. Баланың ересектенуі – мен жанҧяның тәрбиелік қызметі ӛз 
маңызын жоймайды, тек оның міндеттері, қҧралдары, тәрбие тактикасы, т.б. 
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ӛзгереді. 
● Рухани қарым-қатынас қызметі – жанҧя мҥшелерінің рухани ӛзара қарым 

қатынасы ақпараттық алмасу қоғамдық ӛмірдегі , кәсіптілік, әлеуметтік – саяси 
жәке адамға маңызы бар мәселелерді талқылау, әдеби және кӛркем 
шығармаларды қабылдаудағы қарым-қатынас, жанҧя мҥшелерінің тҧлғалық 
және интеллектуалдық ӛсуіне жағдай жасау. 

● Эмоциялық қолдау және қабылдау қызметі. Қауіпсіздік сезімін және 
топқа жататынын қамтамасыз ету, эмоциялық ӛзара тҥсініксіздік пен ортақ 
сезімде болу. 

● рекреативті (қалпына келтіруші) жанҧя мҥшелерінің психикалық тепе-
теңдігі мен жҥйкелік психикалық денсаулығын қалпына келтіру жағдайын 
қамтамасыз ететін қызмет. 

●  Әлеуметтік реттеу, бақылау және қамқорлыққа алу қызметі.  
2.Некелік –жанҧялық қарым- қатынастың дамуына қоғам тарихындағы сол 

тектік ӛмір сҥруін сақтап қалу қажеттілігі және ӛзінің ӛндірістік-шаруашылық 
іс-әрекетін дамыту қажеттілігі ықпал етті.   

Адамзат тарихындғы некелік – жанҧялық қарым-қатынастың даму 
кезеңдерін тӛмендегідей кӛрсетуге болады:  

●промискултет(аралас, ортақ қауымдық) әйел мен ер арсындағы 
әлеуметтік реттеусіз жҥйесіз байланыс. Бҧл адамзат қоғамының дамуының ерте 
кезеңдеріне тән.  

●эндогамия – ер мен әйелдің қауым ішілік бірге тҧруыныңәлеуметтік 
шектеусіз тҥрі. 

●экзогамия – ер мен әйел арасындағы қарым қатынаста қан жағымен 
туысқандарымен жыныстық байланысы шетелген әлеуметтік реттелген 
формасы. Экзогамияның бекітілуі адамның инстинкті-биологиялық ӛмірден 
әлеуметтік мәдени-тарихи ӛмір тҥріне ӛткендігінің кӛрінісі.  

Л.А.Петровскидің, Г.М.Андреева, К.Роджерстің еңбектерінде жанҧядағы  
жеке тҧлғалар арасындағы  қарым-қатынастың тимді жағдайлары анықталып 
кӛрсетілген. Ол ӛзіне табысты қарым-қатынасты ҧйымдастырудың жалпы 
принциптері мен жанҧядағы қолданылатын арнайы нормалар мен ережелерді 
қамтиды: 

-  қарым-қатынастың ашықтығы; 
- жанҧя мҥшелері ҥшін маңызды мәселелерді талдауды қамтамасыз ететін 

қарым-қатынастың жоғары активтілігі: жанҧялық ӛмірде мҧндай бақылауларға 
арнайы уақыт бӛлінеді: мысалы, бірлескен шай ішу, балалар мен ҧйқы алдында 
сӛйлесу; 

-   вербальды емес қарым-қатынастың  дәлдігі; 
- жанҧядағы эмоционалды қарым-қатынастың жағымды дамуына жағдай 

ретінде екінші жҧпты эмпатиялық қабылдау; 
- ӛзара махаббаттың, эмпатияның, қабылдаудың, екінші жҧпты сыйлаудың 

кӛрінуі.  
Бҧл әсіресе отбасылық циклінің дағдарысты кезеңдерінде және стресті, 

фрустрациялы, проблемалы ситуациялар туандағанда аса қажет: [3] 
- жанҧялық тілдің қалыптасуы – бҧл жанҧялық белгілерді, дәстҥрлерді, 

нормаларды анық, келісімді және жеңіл білу. Жанҧялық сӛздікке ерекше   
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есімдер, лақап аттар, бір оқиғаның маңызды белгілері, әзілдер, обасылық 
әңгімелер кіреді. Және де сонымен қатар кӛзқарастың, жесттің, мимиканың 
келісімді тҥрлері болады. Жанҧялық реликвия - семья ӛміріндегі белгілі бір 
ерекше жадайлармен байланысты заттар да жанҧялық қарым-қатынастың 
тҧрақтануында, жанҧялық ӛзіндік сананың қалыптасуы мен ӛзара 
әрекеттесуінде маңызды рӛл атқарады. 

Жеке тҧлғалар арасындағы қарым-қатынастың бҧзылуы – отбасы 
проблемаларының ең ӛзектілерінің бірі. Отбасындағы жеке тҧлғалар 
арасындағы қарым-қатынастың бҧылуының келесідей тҥрлерін бӛліп кӛрсетуге 
болады: 

1) Вербальді және вербальді емес қарым-қатынастың қайшылықтылығы.        
2) Қарым-қатынастағы кедергілердің пайда болуы.  
3) Қарым-қатынас барысында екінші жҧпты манипуляциялау, қарым-

қатынасты басқаруды теріс пайдалану. 
4) Сезім алмасуының тоқырауы және бҧзылуы.  
5) Ауытқушы қарым-қатынас.  
6) Парадоксалды қарым-қатынас.  
7) Маскалы коммуникация – мистификация.  
8) Қарым-қатынас арнасы ҥшін кҥрес. 
Қарым-қатынастағы қиыншылық кӛбінесе тиімді қарым-қатынастық 

кедергілерден туады. Тиімді емес (высказывание) айта салу типтеріне 
тӛмендегілер кіреді: бҧйыру; тіке нҧсқау беру; (алдын ала ескерту) қорқыту; 
нотация; мерализаторство; кеңестер және тҥсіндіру; ломпалық аргументация; 
тік негативті баға; мысқылдау; мҧқату; сҧрау; тергеу; ізіне тҥсу; зейінін аудару; 
проблемадан қашу. Жанҧядағы жеке тҧлғалық қарым-қатынастардың бҧзылуын 
ерлі-зайыптылардың жекелеген ерекшеліктеріне де байланысты. 
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ЖАҢА ФОРМАЦИЯДАҒЫ ЖАҢАШЫЛ ҦСТАЗ 

 

Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында «Ҧлттық бәсекелестік қабілеті 

бірінші кезекте оның білімдік деңгейімен айқындалады» деп тҧжырымдаса, ҚР 

2015 жылға дейінгі орта білім беруді дамыту тҧжырымдамасында «Орта білім 
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берудің мақсаты-жылдам ӛзгеріп отыратын дҥние жайында алынған терең 

білімнің кәсіби дағдылары негізінде еркін бағдарлай білуге, ӛзін-ӛзі іске 

асыруға, ӛзін-ӛзі дамытуға және ӛз бетінше қабылдауға қабілетті жеке тҧлғаны 

қалыптастыру»-деп атап кӛрсетілген. Қай уақытта болмасын білім жҥйесі және 

оның дамуы мемлекеттік бағдарламалардың маңызды бӛлігін қҧрайды. 

Мамандардың пікірінше, XXI ғасырда тиімді білім беру жҥйесін жасайтын 

жас ҧрпақтың ақыл-ой және рухани потенциалын барынша дамытуға мҥмкіндігі 

бар ҧлт қана озат бола алады.  

Қазіргі таңда Қазақстанда білім беру жҥйесін дамыту стратегиясының 

мақсаттары мен міндеттері 2020 жылға дейін білімді дамыту стратегиясының 

негізгі қағидаларына байланысты іске асырылуда. Бҥгінгі ғаламдық білім беру 

кеңістігіне сай білім беру, танымды, ойлауды дамыту, ӛзінше ғылыми тҧжырым 

жасауға, олардың қажетіне қарай ғылым жетістігін сҧрыптауға, мҧғалімге 

ӛзінің іс-әрекетінің субъектісі болуына мҥмкіндік туғызу болып табылады. 

Ӛйткені, тек жоғары білімді маман ғана қоғамның экономикалық, әлеуметтік 

және мәдени  ӛркендеуінің кӛшбасшысы бола алады. 

Қазіргі кездегі білім берудегі негізгі мақсат-жан-жақты білімді, ӛмір сҥруге 

бейім, ӛзіндік ой-тҧлғасы бар адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тҧлғаны 

қалыптастыру. 

«Келер ҧрпақ алдында зор жауапкершілік жҥгін арқалап келеміз» деген 

Елбасы Н.Назарбаевтың сӛзі бекер айтылған жоқ. Еліміздің болашағы кӛркейіп, 

ӛркениетті елдер қатарынан қосылуы бҥгінгі ҧрпақ бейнесінен кӛрінеді. 

Осыдан барып жас ҧрпақтың бойындағы іскерлік қабілетін ашу және оларды 

шығармашылыққа баулу туындайды. 

Әрбір мемлекеттің ӛсіп-ӛркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең 

басты ошағы-осы ҧстаз берген білім. Сондықтан да дамудың ең биік 

кӛкжиегінен кӛрінгісі келетін кез келген мемлекет, ең алдымен, білім беру 

саласын дҧрыс жолға қойып, сапасын кӛтеруді мақсат етеді. Ендеше осындай 

бесекеге қабілетті, рухы биік ҧрпақ тәрбиелеу жаңа формация мҧғалімінің 

еншісіне тиері анық. 

Жаңа формациядағы жаңашыл ҧстаз: 

- ол рухани адамгершілігі жоғары, азаматтық жауапкершілігі мол, ӛзін-ӛзін 

кӛрсетуге ҧмтылысы, пәннің әдіснамалық негіздерін, әлеуметтік, тҧлғалық, 

коммуникативтік, ақпараттық және біліктіліктің басқа тҥрлерін меңгерген 

қҧзырлығы жоғары деңгейдегібілімді ҧстаз. 

- ол ӛзінің пәнін біліп қана қоймай, сонымен қатар педагогикалық 

процестегі әр қатысушының орнын кӛре біліп, оқушылар іс-әрекетін 

ҧйымдастырып, оның нәтижелеріналдын ала байқап, мҥмкін болатын жағдайда 

арттақалушылықты реттеуі керек; 

- білімге ерекше қабілетті бар балалармен жҧмыс істеуді жҥзеге асыру 

қажет; 

- оқушылардың адамгершілік-рухани, азаматтық-патриоттық, кӛп 

мәдениетті, денсаулығын сақтау тәрбиесін жҥзеге асыра білуі тиіс; 

Ал жаңа формация мҧғалімі дегеніміз кім деген сҧраққа жауап іздейтін 

болсақ, Қазақстан Республикасының жоғары педагогикалық білім беру 
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тҧжырымдамасында «Жаңа формация мҧғалімі-кәсіби дағды мен 

педагогикалық дарыны қалыптасқан, жаңалыққа қҧмар, рухани дҥниесі бай, 

шығармашылықпен жҧмыс істейтін жеке тҧлға» деп кӛрсетілген, яғни ол ізгілігі 

мол, әр іске жаңашылдықпен, ҥлкен ізденіспен зерттеуші ретінде қарайтын, 

ақпараттық технологияны толық меңгерген, бір сӛзбен айтқанда, толыққанды 

қҧзырлы адам. 

Білім беру жҥйесінің негізгі міндеті баланың рухани мҥмкіндігін дамыту, 

оны оқыту, тәрбиелеу мен ӛзіндік қабілетінің дамуына жағдай жасау. 

Тәуелсіздік туы желбіреген мемлекетіміздің ертеңгі, ел тізгінін ҧстар азаматы-

бҥгінгі білімді шәкірт екендігіне еш кҥмән жоқ. Ал білімді шәкірт-білімді 

ҧстаздың жемісі. Оқушы жан-жақты жетілген, тәрбиелі болу ҥшін кӛп ізденіс, 

еңбек керек. Оның бойындағы дарындылықты дамытуға негізделген сабақтың 

қызықты ӛтуі әрине мҧғалімнің ҥнемі ізденуіне, ҧтымды әдіс-тәсілдерді 

қолдануына, оқыту әдістемесін жаңартып отыруына байланысты. 

Педагогикалық Білім концепциясында «мҧғалім ӛз пәнін міндетті тҥрде 

терең білуге тиісті, бірақ сонымен қатар оқу ісіне қатысатын мҥмкіндіктердің ӛз 

орнын біліп, оны уақытында бағыттап, нәтижеге жетелеп, дер кезінде тҥзетулер 

енгізе алатын қҧзыретті тҧлға болуы керек" делінген». Қҧзыретті мҧғалім 

дегеніміз-адамның ӛз мамандығы бойынша әлеуметтік және кәсіби пісіп 

жетілуі. Мҧғалім шығармашылықпен шыңдап айналысу арқасында 

педагогикалық шеберлікке қол жеткізеді. Педагогикалық энциклопедияда 

«Педагогикалық шеберлік-ӛз кәсібін жақсы кӛріп таңдаған және баланы сҥйетін 

әрбір мҧғалімнің қолынан келетін тәрбиелеу мен оқытуды жоғарғы дәрежеде 

ҥнемі жетілдіріп отыру ӛнері» деген анықтама берілген. Ӛз кәсібін сҥю деген 

ҧғымды білдіреді. Педагогикалық шеберліктің іргетасы педагогкты даярлау 

кезінен бастап қаланады. Бірақ шебер педагог болуға бҧл да жетімсіз, ол кҥнбе-

кҥн ӛз әрекеті арқылы жоғары кәсіби деңгейді кӛрсетіп отыруы тиіс. Егер олай 

болмаса, педагогикалық шеберлік іске асырылмаған мҥмкіндіктер кҥйінде 

қалып қоюы мҥмкін. 

Шығармашыл мҧғалімге аса қажетті сапа-белсенділік. Ҧлы педагог 

К.Д.Ушинский қоғамдық қатынастарды ҧзақ уақыт жан-жақты зерттеп талдау 

нәтижесінде бәрі де тек тәрбиеге байланысты деген нақты тҧжырымға келе 

отырып, ол басқа да кӛрнекті педагогтар сияқты қоғамды жақсартудың бірден-

бір жолы мектеп ісін жетілдіруде деп тҥсінді. Сондықтан қайсібір мҧғалім 

болмасын оның ӛзінің қоғам жайлы, білім және тәрбиеге байланысты 

кӛзқарастары болып, тиісті жерлерде ӛз кӛзқарастарын ашық білдіріп отыруға 

қалыптасуы тиіс. Мысалы, жаңа оқулықтардың сапасы қандай, оқытудың жаңа 

технологиясының тиімділігі жайлы, бір сӛзбен айтқанда, оқу-тәрбиеге 

байланысты кез келегн проблемалар бойынша. Ҧстаздық мамандық-ӛмір бойы 

оқып ӛтетін мамандық. «Мҧғалім қай кҥні оқуды тоқтатады, сол кҥні білім 

беруін де тоқтатады» деген сӛз қай мҧғалімнің де есінен ешқашан шықпауы 

тиіс. Себебі, неміс педагогі Ф.А.Дистерверг айтқандай «ӛзгерістердің басқаның 

бәрі тҧрақсыз», яғни дҥниеде бәрі ӛзгеріп отырады. Мысалы, кҥні кешеге дейін 

мҧғалім-оқыту ҥрдісінің субъектісі, ал оқушы-нысаны, яғни объектісі болып 

есептеліп келсе, қазіргі кезеңде оқушының да еркіндігі мойындалып, оқыту 
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ҥрдісінің субъектісіне айналып отырғандығы соның айқын дәлелі. Бҧдан 

шығатын қорытынды, осы заманғы педагогикалық кӛзқарас бойынша 

бҧрынғыдай оқушы мҧғалім берген білімді енжар қабылдаушы емес, ӛзі де 

білім алу ҥрдісінде қатысады, ал мҧғалім оқушының білім алуына жағдай 

туғызушы. Оқытудың тҥпкі мақсаты-ӛмірге жан-жақты бейімделген, ӛз 

мҥддесін қоғам мҥддесімен ҥйлесімді ҧштастыра алатын оқушы тҧлғасын 

тәрбиелеп шығару мҧғалімнің қасиетті борышы. Пікірталасқа қатысып, ӛз 

кӛзқарастарын батыл білдіріп отырғаны жӛн. Сонда ғана ортақ іс ілгері 

жылжиды, мҧғалім де шыныға тҥседі. Себебі, тәрбие мәселесі аса маңызды 

мемлекеттік іс, ал оны тікелей жҥзеге асырушы мҧғалім-тек ағартушы ғана 

емес, ол қоғамдағы барлық тірлік саласына қатысатын саясаткер де. 

Қазіргі кезде білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша кӛзқарас, басқаша 

қарым-қатынас пайда  болады. Баланың жеке басын тәрбиелеуде, оның жан 

дҥниесінің рухани баюына кӛңіл бӛлінуде. Сондықтан білім беру саласындағы 

оқытудың озық технологияларын меңгеріп, жаңа формация мҧғалімі болу-

заман талабына сай білім берудің жолы-тиімді педагогикалық 

технологияларды ҧтымды пайдалана білу шеберлігі. Бҧл мҧғалімнің бойында 

қҧзыреттіліктің ҥш тҥрі болуы міндетті: 

- проблемалардың шешімін табу қҧзыреттілігі; 

- ақпараттық қҧзыреттілік; 

- коммуникативтік қҧзыреттілік; 

Проблемалық шешімін табу қҧзыреттілігі-бҧл тҥрлі 

жағдайлардапроблемаларды анықтайды, жауапты шешім қабылдайды, ӛз 

шешімінің нәтижесін бағалайды. Ӛз іс-әрекетіне мақсат қоя алады, оны іске 

асыруға қажетті жағдайларды анықтайды. Сонымен қатар қойылған 

міндеттерге сәйкес технологияларды таңдайды. 

Ақпараттық қҧзыреттілік-сыни тҧрғыдан ҧғынылған ақпарат негізінде 

саналы шешім қабылдайды, ақпараттарды ӛз бетімен табады, талдайды, іріктеу 

жасайды, қайта қҧрады, сақтайды, тҥрлендіруге және тасымалдауға, соның 

ішінде қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

кӛмегімен аталған жҧмыстарды жҥзеге асырады. 

Коммуникативтік қҧзыреттілік-нақты ӛмір жағдайында ӛзінің міндеттеріне 

жету ҥшін мемлекеттік және басқа тілдерде ауызша және жазбаша 

коммуникациялардың тҥрлі қҧралдарын қолданады. Тілдік қатынас 

міндеттеріне сәйкес стильдер мен жанрларды таңдайды және қолданады. 

Жаңа формациядағы ҧстаздың кәсіби мәдениеті тӛмендегідей сипатталады: 

I. Кәсіби қасиеті: 

- ҧйымдастыру қабілеті; 

- білімнің тереңділігі; 

- ғылыми білімі; 

- дарындылығы; 

- шығармашылығы; 

- интеллектуалдық қасиеттері; 

II. Моралдық-этикалық қасиеті: 

- адамгершілігі; 
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- ақиқатқа қҧштарлығы; 

- мейірімділігі; 

- қарапайымдылығы; 

III. Психологиялық даярлығы: 

- сыртқы келбеті; 

- киім киісі; 

- жҥріс-тҧрысы; 

- сӛйлеу мәдениеті; 

- әдептілігі; 

«Барлық мҥмкіндік балалардың бойында» деген ҧлы ойшыл  

А.Толстойдың даналық сӛзі бар, ал баланы дамытатын шығармашыл, 

талантты, білімді ҧстаз. Жалпы алғанда барлық салалардағы сияқты 

педагогикалық істе де талант сирек кездесетін нәрсе. Әрбір мҧғалімнің 

талантты болмауына да болады. Алайда, ол ӛз ісінің шебері бола алады және 

болуға тиісті. Жақсы шебер мҧғалім оқушылармен ӛзара қарым-қатынасты бір 

деңгейде қалыптастыра алады. 

А.Макаренко «Ӛзара қарым-қатынас қуанышты болуға тиісті. Ол 

шығармашылықты ӛрлеуді, батылдықты, сергектікті керек етеді» деді. Ӛз 

жҧмысының сипатына байланысты мҧғалім ҧйымдастырушы, жетекші, 

насихаттаушы болуы керек. Ол барлық жағынан оқушыларға ӛнеге, ҥлгі болуға 

тиісті, тіпті сыртқы келбетімен де тәрбиелейді. 

Әрбір тҧлға ӛмірінде ҥлкен тәрбие мен таусылмас білім ошағын санасына 

ҧялатқан ҧстазын мәңгілік есінде сақтайды. Алайда, талантты, шебер жаңа 

формация ҧстазы болудың алғышарты шебер мҧғалімдердің жҧмыстағы озат 

тәжірибесінен, педагогикалық еңбектің технологиясын зерттеп ҥйренуден 

басталады. Осындай жағдайда ғана білім алушылардың тҧлғалық болмысы 

қалыптысып, егеменді еліміздің ертеңіне лайықты ҧл мен қызы болатын жас 

ҧрпақты тәрбиелейтін ҧстаздардың кӛбейтетініне сенімдіміз. 

Жаңашыл ҧстаз ӛз пәнін жетік біліп қана қоймай, әрбір қатынасушының 

педагогикалық ҥдерістегі орнын білуі керек. Оқушылардың оқу-тәрбие 

жҧмысын ҧйымдастыра алуға қабілетті болып, оның нәтижелерін алдын-ала 

болжамдап кӛре білуі тиіс, болуы мҥмкін ауытқушылықтарды дер кезінде 

тҥзете алуы, яғни қҧзыретті тҧлға болу керектігіне назар аударылады. 

Жаңашыл ҧстаз ҥш тҥрлі қҧзыреттілікке ие болуы тиіс: әдіснамалық, 

жалпымәдени, пәндік-бағыттылық. Педагогикалық қызметтің шығармашылық 

бағытталуы, біріншіден, мҧғалімге мамандығы ҥшін мәні бар кҥшті және әлсіз 

жақтарын (ӛзін-ӛзі тануын, эмоционалдық қалпын, коммуникативтік және 

дидактикалық қабілеттерін және т.б.) бағалай алуы; екіншіден, зияткерлік 

мәдениетін (ойлау, ес, қабылдау, зейін), мінез-қҧлық, қарым-қатынас, соның 

ішінде педагогикалық қарым-қатынасты меңгеруі; ҥшіншіден, қазіргі 

интеграциялық ҥдерістер, әлемдік білім берудің даму тенденцияларын 

бағдарлай алу сияқты мәселелерді қарастырумен байланысты.Сондықтан жаңа 

ғасырдың ҧстазына қойылатын талап та кҥрделі. «Қыран-тҥлегіне қайтпас қанат 

сыйлайды, ҧстаз-шәкіртіне талмайтын талап силайды» демекші, ҧстаз – қай 

кезде де мектептің жҥрегі, қоғамның тірегі. Қоғам тҧлғаны қаншалықты 
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жетілдірсе, жетілген тҧлға қоғамды соншалықта дәрежеде дамытады. Ал жеке 

тҧлғаға білім беріп, тәрбиелейтін, дамытатын, әрине-ҧстаздар қауымы. 
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МҦҒАЛІМ МЕН ОҚУШЫ АРАСЫНДАҒЫ  

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 
 

Мҧғалім еңбегі басқа қызметтермен салыстырғанда, ӛзіндік ерекшелігі мол 

шығармашылықты сҥйеді, ӛйткені жеткіншек ҧрпақты ӛмірге, еңбек пен 

әлеуметтік іс-әрекетіне дайындау мҧғалімдерді кӛп іздендіріп, ойландыратын 

жҧмыстың ең басты тҥрі. Олай болса, әр бір мҧғалім орта немесе жоғары 

дәрежелі психологиялық-педагогикалық білім алумен қанағаттанып қоймай ол 

тәрбие мен оқытудың тиімді жолдарын ҥнемі іздестіріп, жҧмысында 

пайдаланып отыруы тиіс. Сонда ғана мҧғалім жаңашыл, оқушыларға тәрбие 

және білім берудің теориясы мен практикасын дамытудың қозғаушы кҥші және 

асқан шебері бола алады. Мҧғалім еңбегінің ғылымға негізделе отырып, белгілі 

жҥйелікпен жҥзеге асырылатыны айқын. Мысалы, оңайдан қиынға жеңілден 

ауырға нақтылы тҥсініктен абстрактылы ҧғымға біртіндеп ауысу ережелерін 

және оқушылардың жасы мен дербес ерекшеліктерін еске алмағанша оқу және 

тәрбие жҧмысында белгілі нәтижеге жету қиын. Сондықтан мҧғалімнің 

алдындағы басты міндет – оқушыларды біліммен қаруландыра отырып, 

ойлауға, сӛз шеберлігіне, еңбек ете білуге ҥйрету және тәрбиелеу. Ҧстаз ертеңгі 

кҥнге де жҧмыс істеуі қажет. Ол заман дамуынан артта қалмастан, ӛзін-ӛзі  

жан-жақты  дамыту ҥшін саяси – идеялық дәрежесін кҥнбе-кҥн жетілдіріп 

отыруға талаптанады. Мҧғалім ӛз мамандығына байланысты ғылыми – 

теориялық мәселелерді, жоғары оқу орындарына қойылатын талаптарға сәйкес 
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меңгеруі тиіс. Егер ол ӛзінің теориялық білімін ӛмір талабына сай жетілдіріп 

отырмаса, онда жстарды жан-жақты дамытып, тәрбиелеуге шамасы келмейді. 

Социологтардың зерттеу мәліметі бойынша институтты бітірген, мҧғалімнің 

білімі 6-8 жылдан кейін ескіреді. Ал мҧндай жағдайды болдырмау ҥшін мҧғалім 

ҥнемі ізденіп жҧмыс істейді. Сондықтан оның шығармашылық іс-әрекеттері 

кӛп болуы керек. Мысалы, арнаулы әдебиеттер мен пәндік журналдарда 

жарияланатын мәселелермен таныс болуы, ғылыми семинарлар мен 

конференцияларға белсене қатысып ҥлес қосуы ой ӛрісін кеңейтеді. [1] 

Психологиялық-педагогикалық ғылым жетістіктері мен озат 

педагогикалық тәрбиені заман талабына сай меңгеру оқушыларға білім мен 

тәрбие берудің негізгі кӛзі. Қазіргі кезеңде ғылымның соңғы табыстарына 

негізделіп мектеп ӛмірінде жҥзеге асырыла бастаған және ең басты мәселелер 

оқытудың технологиялық принципі арнаулы факультатавтік курстар; 

бағдарламалап және дифференциялау арқылы оқыту; қоғамдық пайдалы және 

ӛнімді еңбектің оқу мен тәрбие жҥйесінде алатын орны; кәсіптік бағдар беру; 

компьютер және т.б. болып отыр. Осы мәселелерді іс-жҥзінде асыру мҧғалімнің 

техникалық, психологиялық, педагогикалық білім деңгейіне байланысты. 

Сондықтан ол балалардың жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, 

физиологиядағы қҧбылыстардың негізгі ҧғымдарын заңдылықтарын 

принциптері мен ережелерін және олардың табиғи байланыстылығын, атақты 

И.М. Сеченов, И.П.Павлов, белгілі психологтар А.А.Смирнов, А.Н.Леонтьев, 

А.А.Есипов, М.А.Данилов, Л.В.Занков, М.Н.Скаткин т.б. ғалымдардың 

еңбектерін қол ҥзбей оқып терең меңгеру керек. Сонда ғана мҧғалім 

шығармашылық еңбектің тамаша шебері бола алады. Мектеп ӛмірінде осыған 

керісінше фактілер де жиі кездеседі. Кейбір мҧғалім ӛздігінше теориялық 

білімін одан әрі дамытумен шҧғылданбайды, жаңалықтармен сирек танысады. 

Осының нәтижесінде ӛмір ағымынан артта қалып, ӛз жҧмысында ҥлкен 

бақылау мәліметтеріне қарағанда мҧндай мҧғалімдердің оқушыларға жҥйелі 

тәрбие берудің орнына, ҧзақ зеріктіретін нақыл сӛздерді айтып, моральдық 

нормалар мен талаптарды ҥстіртін ҥйретумен шектелінетіндігі және әр баланың 

табиғи дербес ерекшеліктерін еске алмайтындықтары байқалып келеді. Кейбір 

педагог-психолог ғалымдардың мәліметтері бойынша шығармашылық 

тҧрғыдан психологиялық-педагогикалық міндеттердің ҥш тҥрін анықтауға 

болады. 

Стратегиялық (стратегия – қандай болса да мақсатқа жетудің басшылық 

ӛнері) міндеттерді шешу ҧзақ уақытты талап етеді. Мысалы, мҧндай 

міндеттерге жеке адамның дамуы, тәрбиесі, қалыптасуы оқушыларды ӛмірге, 

еңбекке баулу және олардың ӛзара қарым-қатынастары және т.б. 

Техникалық (тактика қандай болса да мақсатқа жетудің жолдары немесе 

әдістері) міндеттер жҥйесі арқылы стратегиялық еңбекке баулу мәселелері 

жӛнінде тактикалық міндеттерді іске асыру тиіс. 

Оперативтік міндеттер – бҧл іс-әрекеттерін тікелей орындау, яғни 

тактикалық міндеттерден оперативтік міндеттерге кӛшіп, мәселелерді 

балалардың қатысуымен шешу. [2] 

Мҧғалімнің шығармашылығы ӛзінің жеке шығармашылық қабілетін танып 
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білуден басталады, ӛйткені, оқыту мен тәрбиелеу ісі ӛзіне тән. Ал тҧлғаның 

жеке даралығы қажет кезінде кӛптеген мәселелерді шеше алады. Болашақ 

мҧғалімнің жеке шығармашылығына оның дара тҧлғалық ерекшеліктеріне 

кіреді «Шығармашылық даралығына» - мынадай тҥсініктер беруге болады: 

шығармашылыққа тҧлғаның қатысының алатын орны, ӛнімді іс-әрекеттің 

деңгейі, психологиялық-педагогикалық ҥрдістегі іс-әрекеттің мәнін ҧғыну т.б. 

Бҧдан басқа психологиялық-педагогикалық іс-әрекет спецификасы 

шығармашылық істің бағыт-бағдарынан тҧрады. Психологиялық-

педагогикалық шығармашылыққа мҧғалімді даярлау, оның жеке 

шығармашылыған қалыптастыруға негізделеді. Оның механизмін екі 

тенденциямен сипаттауға болады:  

1. Болашақ мҧғалімнің озық психологиялық-педагогикалық тәжірибелерді 

қабылдап меңгеруі және сол  тәжірибелерді шығармашылықпен қайта ӛңдей 

алуы.   

2. Тҧлғаның даму ерекшеліктерімен қамтамасыз етілуі. 

Болашақ мҧғалімді шығармашылық іс-әрекетке даярлау екі нәрсе 

маңызды:       

1. Тҧлға ретіндегі жеке даралығы.  

2. Адамның индивид ретіндегі кейбір ерекшеліктерінің ӛзгеріске ҧшырауы. 

Бҧдан мынандай тҥйін шығады, тҧлғаның (жеке индивидті) ерекшеліктерін 

ескере отырап қалыптастыру арқылы жеке шағармашылық жолын жасауға 

болады. Жеке даралықтың тҧлғадан айырмашылығы сол; ол адамның ӛзінің 

белсенді қатысуымен қалыптасады. Бҧл жӛнінде С.Рубенштейн, А.Леонтьев ӛз 

еңбектерінде атап кӛрсетеді.  

Қарым-қатынас ӛздігінен білім алу мен ӛзін-ӛзі тәрбиелеудің басты 

қозғаушы кҥші. Іс-әрекет объектісіне қатынас субъекті ҥшін қҧндылық және 

ӛзіндік бейнесі арқылы іске асырылады. Осыған сәйкес болашақ мҧғалімнің 

жеке шығармашылық қалыптасуы тек кәсіптік тҧрғыдан ғана емес, ӛмір 

салтының психологиялық-педагогикалық іс-әрекетіне қатынасынан да 

байқалады. Егер мҧғалім ҥшін психологиялық-педагогикалық жҧмыс ӛмірінің 

мәніне айналса, онда тҧлға шығармашылыққа ҧмтылады. [3] 

Әр бір мҧғалім психологиялық-педагогикалық іс-әрекет субъектісі әрі жеке 

дара тҧлға ретінде қалыптасуы тиіс, ал жеке даралықты шығармашылықтан 

бӛліп қарауға болмайды. Бҧл ҥрдістің ӛзі қалыптасудың жаңа танымы мен 

ойлауында шығармашылық сипатқа ие. 

Психологиялық-педагогикалық шығармашылықтағы тҧлғалық ойпат әр бір 

мҧғалімнің іс-әрекеті барысында пайда болады. Оқулық та, сынып та, берілетін 

материалдар бірдей болғанымен, әр бір ҧстаз әр қайсы әрекет етеді. Сондықтан 

да студенттерге оқу мекемелері қабырғасында жҥрген кезден бастап, жеке 

шағармашылықтың кей бір ерекшеліктерін қалыптастырып, ондай тәжірибеде 

жҥзеге асыру мҥмкіндіктерін ашуға баулу керек. 

Мҧғалімнің тҧлғалық әлеуметі кӛп ӛлшемді және кӛп модельді. Мҧны 

талдаған ғалымдар кәсіби маңызды сапаларынан (В.Козиев,  Л.Поздняк, 

С.Тютюнник т.б.) немесе қҧрылым ерекшеліктерінен (Б.Ананьев, В.Мерлин, 

Н.Кузьмина т.б) кӛреді .  
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Аталған аспектілер психологиялық-педагогикалық іс-әрекетті реттейді, 

оған педагог тҧлғасының жеке қҧрылымы контексі енеді. Мҧндай тҧлғалық 

бӛліктердің маңыздысы ӛзіндік таным. 

Кәсіби жағынан ӛзін-ӛзі тануды оқып ҥйрену жҧмыстарын байыта отырап, 

зерттеушілер мынандай бӛліктерді алға тартады. 

1. Белгілі кәсібилікке ӛзінің қажеттілігін сезінуі. 

2. Кәсіби сәйкестігіне ӛзінің дәрежесі тҧралы ойының болуы. 

3. Кәсіби топта оны мойындаудың дәрежесін білу. 

4. Ӛзінің әлсіз және кҥшті жақтарын, жетілу жолдарын, жетістіктері мен 

кемшіліктерін білуі. 

5. Ӛзін және болашақта атқаратын жҧмысы жолында тҥсінігінің болуы. 

6. Кәсіптік іс-әрекеттегі және «Мен» бейнесі. 

Психологиялық-педагогикалық ӛзін-ӛзі танудың бӛліктері – тітіркену 

(рефлексия) және ішкі диалог тәжірибесі, психологиялық педагогикалық іс-

әрекеттегі тҧлғалық ақыл-ой, ӛзін-ӛзі бағалау және кәсіби деңгейі, жағдайлар 

қҧралымында ӛз орнын білу, әлеуметтік – психологиялық-педагогикалық 

міндеттері мен мҥмкіндіктерін сезіну, психологиялық-педагогикалық іс-әрекет 

барысында әр тҥрлі жағдаятта кездесетін кедергілерді адекватты шешудің 

рӛлдік тәжірибесі, т.б. Әрине жоғарыда аталған бӛліктердің бәрі 

психологиялық-педагогикалық білім берудің бастапқы кезеңінде қалыптаса 

қоймайды. Жанжалдарды шешудің рӛлдік тәжірибесі мен психологиялық-

педагогикалық іс-әрекет қҧрылымында ӛз орнын білу сияқты бӛліктер 

мҧғалімнің оқушылар, ата-аналар және қоғам алдындағы моральдік 

жауапкершілігін ӛзектендіре тҥседі. 

Ӛмірлік тәжірибе мен кәсіби білім деңгейі де десек ғылыми атақ- дәрежесі 

де жҥргізетін пән де,  тіпті жастары да шамалас мҧғалімдердің кәсіби шеберлігі, 

яғни сабағының ҧғымдылығы мен оның жҧғымдылығы әсте бірдей ҧстанған 

оқыту әдістемесіне еншілейміз де, тек ҧстаздық шеберлікті ҧштар ҧстаз 

шеберлігінің ӛзегі – тіл байлығымызды, дәлірек айтсақ, ойды жҥйелеуге қажет 

сӛздік қорымыз деңгейімен және сӛйлеу мәдениетімізбен сабақтас екендігін 

байқар едік.  Ол ҥшін ҧстаз біріншіден, ӛзі еркін білетін тілде сабақ алуы қажет. 

Тҥсінікті тілде білім беру кәсіби біліктілік қалыптастырудың қағидалық 

аксиомасы екендігін әр кез басшылыққа алуға тиістіміз. Соның нәтижесінде, 

шығармашық іс-әрекет техникалық кәсіби білім берудің қай деңгейін алмаңыз, 

бірде-бір пән қазақ тілінде оқытылған емес. Мҧғалім білмәр әрі білікті 

болғанымен, дәрісханада оқылатын пәнді кәсіби біліктілік қалыптастырып 

шығуы әсте мҥмкін емес. Кәсіби шығармашылық іс-әрекетті жетілдіруді оқу 

әдебиетінің атқарар рӛлі зор. Оны ешбір бекерге шығара алмайды. 

Шығармашылық қарым-қатынас әсіресе, жасӛспірім балада ӛте тез дамиды да 

жаңа мағына мен жаңа нысанаға ие болады. [4] 

Мҧғалімдердің әдістемелік пен бірлестіктеріне әр тҥрлі мәселелер 

қарастырылады, талқыланып талдау жасалынады. Мәселен, оларға сабақтар 

типологиясы және қҧрылымы, жаңашыл мҧғалімдердің іс-тәжірибелерімен 

танысу, аралас қайталау жинақтау, лабораториялық және семинар сабақтарын 

ӛткізу әдістері,  жазба бақылау жҧмыстарының мәтінін жасау, оларды ӛткізу, 
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талдау тәсілдері, оқушыларды шығарма жазуға ҥйрету, сабақта кӛрнекі және 

техникалық қҧралдарын, оқыту машиналарын пайдалану т.б. жатады. 

Мектепте оқу және тәрбие жҧмыстарын жетілдірудің жаңа бір формасы, ол 

мҧғалімнің шығармашылық, қарым-қатынас іс-әрекеті. Шығармашылық бҧл ең 

алдымен мҧғалімдердің мамандықтарына сәйкес терең және берік білімді, мол 

тәжірибені талап етеді. Шығармашылық қабілетті дамыту ӛз бетімен іздену, 

зерттеу жҧмыстарына байланысты. Шығармашылық іс-әрекет ең кӛкейкесті 

мәселелерді шешу жолдарын іздестіреді оларды келешекке мҧғалімдердің 

игілігіне айналдырады. Қаралатын мәселелердің бағыттары дифференцивтік 

және мәселелік оқыту, оқушылардың логикалық ойын дамыту, дҥниеге ғылыми 

кӛзқарасын қалыптастыру тәрбиесі қиын балармен жҧмыс кәсіптік бағдар беру 

мәселесі, қоғамдық пайдалы жҧмыстарды ҧйымдастыру мәселелері т.б. 

Мектеп ӛмірінде мҧғалімдердің кәсіби дайындығын кӛтеруде 

психологиялық-педагогикалық семинарлардың және практикумдардың маңызы 

арта тҥсуде. Мҧғалімдердің практикалық іскерлігін, шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда практикумдар-семинарлардың рӛлі ӛте зор. Сенымен 

бірге,сабақ ҥстінде оқушылармен атқарылатын жҧмысты басқаруға, сабақты 

бақылау әдісіне, талдау тәсілдеріне ҥйретеді. Осының нәтижесінде әрбір 

мҧғалім ӛз ісіндегі кемшіліктерді байқайды, теориялық-практикалық білім 

алуға тырысады, қызығушылығы белсенділігі артады. 

Қазіргі заман мҧғалімнің жаңа мәселелерді жҥйелі тҥрде оқуын және 

зерттеуін талап етеді. Сондықтан әрбір психолог-педагогтың оқу, білім беру, 

тәрбие және ҧжымды басқару теориялары мен психологиялық-педагогикалық 

мәселелермен, шетел психологтары және педагогтардың теорияларымен ҥнемі 

қаруланып отыруы қажет.    

Мҧғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіруде екі жағдайыды ескеру керек. 

Олардың бірі – мҧғалімнің жеке жоспарына сәйкес ӛз бетімен білім алу жолы, 

екіншісі - әр тҥрлі ҧжымдық жолмен мамандықты кӛтеру. Ҧжымдық 

формалары: әдістемелік және теориялық семинарлар; мҧғалімдердің білімін 

жетілдіру институты жанындағы қысқа мерзімді курстар; психологиялық 

семинарлар мен тренингтер және де мҧғалім мен оқушылар арасындағы қарым-

қатынастың бірлігі; сынып сағаттарын ӛткізудің тәрбиелік ерекшелігі; 

психологиялық –психологиялық сайыстар ӛткізу т.б. Сонымен мҧғалімнің 

қандай болса да песихологиялық-педагогикалық еңбекке жарамдылық деңгейін 

анықтау ҥнемі жаңартып, жетілдіріп отыруды қажет етеді. 

Әйгілі педагог А.Дистервегтің «Нашар мҧғалім ақиқатты ӛзі айтып береді, 

жақсы мҧғалім ӛзін ізденуге жетелейді» деген қанатты сӛзінің тілге оралуы 

заңдылық. Жаңа буын оқулықтары жоғарыда айтқандай, дамыта оқытуға 

ыңғайлы. Ізденуші мҧғалім бала бойындағы туа біткен тҥрлі қасиеттерді дәл 

байқап, оның салалық ерекшеліктеріне баға беріп, ары қарай ӛз бетінше дамыта 

тҥсуіне жағдай тҧғызуы керек. 

Ӛзіндік бақылау және оның қҧрам бӛлігінің біріне жататын ӛзіндік басқару 

тҧтас бір дидактикалық жҥйе қҧрайды. Осы тҧрғыдан алғанда ӛзіндік басқару 

мен бақылау ҧғымдарын психологиялық-педагогикалық жағынан қарастыру 

оқушының оқу танымдық іс-әрекетінің кӛкейкесті кҥйін талдауға оның дамуын 
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болжауға мҥмкіндік береді. Енді осы мәселені теориялық тҥрде негіздеп 

кӛрейік. Ӛзіндік бақылауға бейімдеу мақсатын жҥзеге асыратын ӛзіндік басқару 

оқушылардың теориялық білімді терең игеруге, оның кӛмегімен ӛз білімін 

тҧрақты тҥрде толықтырып және жаңартып отыруды, қажетсінуді, әдетке 

айналдыруды және ойлау әрекетін дамытып, ӛзіндік бақылауға бейімдеудің 

тиімді әдіс-тәсілдерін игеруге мҥмкіндік береді.  
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ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ОТБАСЫ МӘСЕЛЕСІ  

 
Отбасында адам бойындағы асыл  

қасиеттер жарқырай көрініп,қалыптасады. 
 Отанға деген ыстық сезім – жақындарына  

туған-туысқандарына деген 
 сүйіспеншіліктен басталады. 

Н.Ә. Назарбаев  
 
Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан басталады. Оның 

ер жетіп ӛсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілер отбасында 
қалыптасады, сондықтан да туған ҥйдің жылуы – оның кӛкірегінде кӛп жылдар 
бойы сақталып, мәңгі есінде жҥреді. Психология ғылымында отбасы мәселесі 
негізгі рӛл алады. Отбасы деп біз бірлесіп кҥн кӛретін туыстық қатынастан 
тҧратын адамдар  тобын (кіші әлеуметтік топ) айтамыз. Олар - балалар 
тәрбиесін жҥзеге асырып, басқа да қоғамдық тҧрғыдан мәнді  қажеттіліктерді  
қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатыныстармен байланысқан 
адамдар[1]. Отбасы – адам ҥшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі 
дәстҥрлердің, жағымды ӛнегелердің мҧралар мен салт-дәстҥрлердің 
сақтаушысы. Ақын сӛзімен айтқанда: «Отбасы – табиғат сыйлаған 
кереметтердің бірі», - десек артық емес. Жеке адамның бойындағы ар-ҧяты, 



488 

 

ақыл-ойы, адамгершілігі, басқа адамдармен қарым-қатынаста, мәдениеттілікті 
тәрбиелеуде алғашқы қадам жасататын отбасы болады. Сондықтан, отбасы ӛте 
қҧнды, алмастыруға болмайтын баспалдақ. Отбасы – сыйластық, жарастық 
орнаған орта. Отбасы – бала тәрбиесінің ең алғашқы ҧжымы.   Отбасы бҥкіл 
қоғамның және жеке тҧлғалардың ӛмірінде ҥлкен рӛл ойнайды. Отбасының 
маңыздылығын адамдардың басым кӛпшілігінің некеде болуынан кӛруге 
болады. Қазақстан Республикасы cтатистика агенттігінің мәліметіне сҥйенсек, 
Қазақстанда  отбасы саны 10 есеге артқан. 1999 және 2009  жылғы санақ 
мәліметі бойынша неке қҧрған адамдар саны 13,8%-ды қҧрайды [2]. 
Мамандардың сӛзін алға тартатын болсақ, бҥгінгі Қазақстанда тӛрт миллионнан 
астам отбасы бар.  

Баланың бойына барлық жақсы қасиеттерді дарыту, тіпті жанында жҥрген 
достарына дейін мән беру, табиғи дарынын дамыту, дҧрыс білім алуына жағдай 
жасау — ата - ананың басты парызы. Ендеше бала тәрбиесінде ҧсақ-тҥйек 
дейтін ешнәрсе жоқ және сол нәрседен де қателесуге қақымыз жоқ. Бала — әр 
жанҧяның бақыты. Олай болса, ӛз бақытымызды бағалай білейік. Шәкәрім 
атамыздың «Адамның жақсы ӛмір сҥруіне ҥш сапа негіз бола алады, олар 
барлығынан ҥстем болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жҥрек. Бҧл сапалар 
адамды дҥниеге келген кҥнінен бастап тәрбиелейді» дегеніндей, қҧнды 
қасиеттерге ие рухани адамды қалыптастыру  шынында да оның туған кезінен 
басталса керек. Ал адамның адам болып қалыптасуында ата-анамен қатар 
тәрбиеші мен мҧғалімнің де рӛлі бар. «Отбасы – шағын мемлекет…». Елімізде 
қаншама шағын мемлекет барын ӛзіңіз ойлап кӛріңізші. Сол «шағын 
мемлекеттердің» рухани-әлеуметтік жағдайының жай-кҥйін қарастырайық. 

Жоғарыда аталған мәліметтерді оқи отыра, біздің кӛз алдымызға ерлі-
зайыптылар (баласы және басқа отбасы мҥшелері) тату- тәтті ӛмір сҥріп 
жатқанда жағымды бейне пайда болады. Бірақ ол кӛп жағдайда солай емес. 
Отбасы мәселесін зерттеп жҥрген кез келген сала ғалымдарының сӛзіне қҧлақ 
салсақ, олар заманауи отбасының жанжалдасу мәселесін кӛтереді. «Даулы 
отбасы» туралы тҥсінік берер алдында жалпы жанжал туралы айтып кеткен 
жӛн.  

Қақтығыс, конфликт (лат. Conflictus - қақтығыс) – екі немесе бірнеше 
жақтардың қарым-қатынасы барысында мақсаттары мен кӛзқарастарының 
ӛзара қарама қайшылығы[3]. Ағылшын социологы Э.Гидденс жанжал екі 
жақтан жҧмылдырылған кҥрестің қайнар кӛзі, әдістері мен қҧралдары қандай 
екеніне тәуелсіз әрекет етуші адамдар мен топтардың арасындағы шынайы 
кҥрес деп кӛрсетеді.  Сонымен, жанжал ол қарама-қайшылық, бірақ кез келген 
қарама-қайшылық жанжал емес.   Қақтығыс  ішкі (тҧлға ішілк) және әлеуметтік 
(тҧлға аралық) болып екіге бӛлінеді. Тҧлға ішілік жанжал адамның тілек-
қалауларының қайшылығынан туындайды, тҧлғаның бір бӛлігі талап-тілекті 
орынды деп тапса, екіншісі оларды қабылдамайды (Фрейд, 1991). Басқа 
қақтығыстын тҥрлері әлеуметтік қақтығыстарға жатады. Отбасыны кіші 
әлеуметтік топ ретінде қарастырған кезде,  отбасы ішілік  қақтығыстарды 
әлеуметтік қақтығыстарға жатқызуға болады. Әлемметтік қақтығыс кез келген 
әлеуметтік қҧрылымның алынбайтын объектісі болып саналады, ӛйткені ол 
әлеуметтік дамудың қажетті жағдайы болып саналады. Қоғамның жҥзеге асу 
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ҥрдісі қақтығыстармен консенсутар, келісімдер және қарама қайшылықтан 
қҧралады. Қоғамның әлеуметтік қҧрылымы оның қатаң даралап сараланған  әр 
тҥрлі кластарға бӛлінуі, топтар мен әлеуметтік қабаттарға тарауы және бӛлек 
тҧлғалар қақтығыстардың таусылмас себебі болып табылады [4].  

«Отбасы» және «қақтығыс» туралы тҥсініктердің шиелескен бӛлімінде 
бізде «Даулы отбасы» тҥсінігі пайда болады. Даулы отбасы – отбасы ішінде 
және оның сыртында белгілі қылмыстың орындалуына себеп болатын жанжалы 
бар отбасының бір тҥрі. Анықтаманы оқи отыра бізде жана сҧрақ туындайды  
(Қалай даулы отбасыны анықтауға болады ?). Кӛп жағдайда осы отбасыларда 
тҧрмыстық зорлық-зомбылық орын алады. 2010 жылы тҧрмыстық зорлық-
зомбылық жасағаны ҥшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған тҧлғалардың 
саны 70 пайызға кӛбейіп, 35 мың адамды қҧрады. Бҧл ӛте ҥлкен сан.  

«Даулы отбасының» пайда болу себебін анықтайық. Кӛп психотерапевтер 
жанжалдың себебі ретінде де, қарым-қатынастағы қиыншылықтар ретінде де 
отбасы коммуникациясының бҧзылуын атап кӛресетеді [5].  

Э. Г. Эйдемиллер және В.В. Юстицкий отбасы коммуникациясының 
«әдеттегі бҧзылуларының» бірнеше тҥрін бӛледі. 

«Ауытқыған коммуникациялар» ата-ана сӛзінің бҧрмалануы, бір жақты 
коммуникацияға бейімділік (диалогтың орнына монолог), кӛзбе-кӛз 
байланыстың болмауы (сӛйлеу барысында отбасы мҥшелері бір-біріне 
қарамайды) сияқты кӛптеген қатынастың бҧзылуын қамтиды. Сонымен қатар, 
қарым-қатынастың ҥзілуі де тән, яғни сӛйлеп тҧрған адам тілдесіп тҧрғанын 
ҧмытып кетіп арқасымен қарап, басқа шаруамен айналыса бастайды. 

«Қосалқы байланыс» - «әдеттен тыс байланыстың» тҥрлілігі –  байланыс 
арнасы бойынша бір уақытта бірін  бірі жоққа шығаратын екі хабарлама 
жіберіліп және әр қайсысы ақиқат ретінде қабылдануы тиіс болғанда пайда 
болады. «Әдеттен тыс байланыстың» қарапайым мысалы - әңгімелесуші оқып 
отырған газеттен кӛз алмай тҧрып, оған бір нәрсенің ӛте қызықты екенін 
айтады. 

Р. Лэинг «жасырын байланыс» тҥсінігін қарама-қайшы пікірлер және 
отбасы ішіндегі қақтығыстар бар байланыс әдістерін сипаттау ҥшін енгізген. 
Отбасының бір мҥшесі екіншісі айтып және сезіп отырған мазмҧнды растайды, 
бірақ солай ете тҧра, оның ҧсынған интерпретациясын қабылдамайды. Мысалы, 
бала ӛзін нашар сезініп наразылық білдіргенде, ата-аналары келесі тҥрде жауап 
береді: «Сенде бәрі бар, сен былай айтпауға тиістісің. Сен қайрымсызсың». 
Хабарлама мағынасы ата-ананың тынышытығы ҥшін ӛте бҧрмаланып,  
ақпараттық рӛлі нӛлге теңеседі.  

Отбасылық ӛмір барысында ерлі-зайыптылар бір-біріне шыдаммен 
қарайды. Бҧл отбасындағы  қақтығыстарға әсер етеді, олар кӛптеген сҧрақтар 
бойынша кӛзқарастарының сәйкессіздігіне кӛнеді [6]. 

Отбасы татулығын сақтаудың, яғни даулы отбасыны болдырмау жолдарын 
анықтайық. Белгілі ережелерді сақтай отырып, бҧл істі ақылмен жҥзеге асыруға 
болады.  

Бірінші. Қақтығыстың неден басталғанын, себебін анықтау керек. Ең 
қиыны, ҧрыс әбден ӛршігенде, алғашқы себебін анықтап табу. Алдымен себеп 
айтылады, ал оны ӛз қалпында тҥсіне қоймай, қарсыласып, ерегесіп 
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бҧрынғыдан да бетер дауды ӛршіте береді. Кім не ҥшін риза емес екендігін 
анықтаудан бастау керек. 

Екінші. Ҧрыстың негізгі себебімен, оны тудырушы фактіден ауытқымау 
керек. Барлық ренішті жағдайларды бір уақытта жиып-теріп шеше алмайсыз. 
Ҧрыс неден шықты, ол туралы кім қалай ойлайтынын ӛзара кекетпей, мҧқатпай 
тыңдап, кӛзқарастарын қалыпқа келтіруге, тҥсінісуге тырысу керек.   

Ҥшінші. Қақтығысты кекетіп-мҧқатып, бірін-бірі тӛмендету, жәбірлеу 
тҥрінде емес, кеңесіп талдау тҥрінде ӛтуі қажет. Сол сияқты таласқа ҥшінші 
адамды, балаларын, туыстарын және таныстарын қатыстырмау керек. Олар 
еріксіз тҥрде біреуіне жақ болып, аралық тендікті бҧзады.  

Төртінші. Кешірімді болу. Қарсыласып ҧрысты ӛршіте бермей, кей кезде 
ӛзін ӛзі тежеп, серігін тыңдауға тырысу керек. Серігінің кей пікірлерімен 
келісіп, оның қойған талабын орындаған дҧрыс. Ал талап қойған адам ӛз 
бойына бір жола бағындырып алудың жолын ойламай, серігінің аз ғана мойын 
ҧсынғанына қанағаттануы керек. 

Олай болса, әр отбасындағы ҧрыс-керіс мәселесі қалай шешілетінін 
қарастырайық.  

Бірінші Қақтығыстың ауқымын азайта білу керек. Яғни бҧрынғы 
қателіктерді еске тҥсірген, қазбалаған жӛн емес. Сен ылғи ӛстисің, осы сенің 
әдетің деген сияқты қазмырлықты қысқарту керек. 

Екінші. Бір-бірінің кемшіліктерін тым әшкерелемей, жҧмсартуға 
кӛрсетуге тырысу керек. Ӛмір тәжірибесі дӛрекіліктен дӛрекілік тудыратынын 
кӛрсетеді. Пейілсіз отбасы ӛмірінде қиыншылық молаяды. 

Ҥшінші. Қақтығыс туындаған кезде бірін бірі тҥсінуге, ҧғынуға талпыну, 
тҥсінгенде, іштей тҥсіну, яғни оның орнына ӛзін қоя білу дҧрыс. Ӛзінің 
кателігін мойындау, ӛзін ӛзі тежей білу де маңызды. Кез келген жанжал 
айғайсыз шешілуі тиіс. Ішің ашудан қыж-қыж қайнап жатқанын сезінсең, ең 
дҧрысы басқа нәрсеге кӛңіліңді аудару. Вольтер «Ыза кернегенде әрекеттенбеу 
де, сӛйлемеу де керек» деп бекер айтпаған. Ең дҧрысы қақтығысты шешуді 
келесі кҥнге қалдыру керек. 

Отбасыдағы  қақтығыстарды шешудің тағы бір жолы медиация болып 
табылады. Медиация институты жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысынан 
қоғамдағы дауларды шешуде кеңінен қолданыла бастады. Ең алдымен – АҚШ-
та, Австралияда, Ҧлыбританияда, ал кейін Азияда кеңінен таралды. 
Медиацияны қоғамдық қақтығысты шешуге қолданудың бастапқы қадамдары 
отбасы қатынастары саласындағы қақтығысты шешу кезінде қолданылды. 
Кейіннен медиация отбасы қақтығыстарынан бастап, коммерциялық және 
кӛпшілік саласындағы кҥрделі кӛпжақты жанжалдарға дейін даулардың кең 
аясын шешу кезінде қолданылатын болды.  

Медиация – бҧл ҥшінші бейтарап тҧлғаның қатысуымен дауласушы 
тараптардың арасында дауды реттейтін ҥрдіс [7]. 

Қоғамдық қҧқықтық қатынастардың кҥрделенуі және ғылымның заманауи 
жетістіктері отбасы қатынастарын реттеудің жаңа нысандарын қажет етеді. 
Отбасы қҧқықтық-қатынастарда медиацияны қолдану кез келген отбасы 
мҥшесінің қҧқықтарын қорғауға және қақтығыстарды шешуге мҥмкіндік береді. 
Тәжірибеде отбасы мҥшелерінің арасындағы қақтығыстарды азаматтық істердің 
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басым бӛлігін қҧрайды, атап айтсақ, некені бҧзуға, бірлесіп жинаған ортақ 
мҥлікті бӛлуге, алимент ӛндіріп алу туралы, баланың тәрбиесіне және онымен 
араласуға кедергі келтірмеуге байланысты және балалардың тҧрғылықты жерін, 
баламен кездесу уақытын анықтауға қатысты даулармен байланысты азаматтық 
істер. Отбасылық мәселелерде медиацияны қолдану заман талабы. Сол себепті 
де сотқа дейін медиациялық тәртіппен отбасы саласындағы дауларды шешу 
тиімді деп баса айта аламын.  

Осы аталған ережелермен және қағидаларды сақтаса, ерлі-зайыптылар 
арасындағы қарым-қатынасы мен ӛзара қатынастары сақталады. Отбасы – адам 
баласының алтын діңгегі. Ӛйткені адам ең алғаш шыр етіп дҥниеге келген 
сәтінен бастап, осында ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады. Сондықтан да 
отбасы – адамзаттың аса қажетті, әрі қасиетті алтын мектебі. Отбасының ең 
маңызды қызметтерінің бірі тәрбиелеушілік міндеті, оны қоғамдық тәрбиенің 
ең тиімді деген жҥйесі де алмастыра алмайды. Оның негізгісі баланы ӛмірге 
келтіру ғана емес, сонымен қатар оған әлеуметтік-мәдени ортаның қҧндылығын 
қабылдаттыру, ҥлкен ҧрпақтың тәрбиесін жас ҧрпаққа жеткізу, бойына сіңірту, 
яғни балаларын ӛздерін қоршаған ортаға және қоғамға пайдалы азамат етіп 
ӛсіру әке-шешенің ең маңызды міндеті. 

 
Әдебиеттер тізімі 

 
1. Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня. - Вильнюс, 1977. 
2. Kazakhstan Today. Астана. 13 қантар, 2014 жыл.  
3. Психология және педагогика негіздері: И. Г. Шупейко, А. Ю. Борбот, 

Е. М. Доморацкая, Д. А. Пархоменко - Минск: БГУИР, 2008. 
4. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. Москва: Гуманитарный 

изд центр. ВЛАДОС. 2001. 
5. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 1990; Сатир В., 2000 год. 
6. Егидес А.П., 1987; Сысенко В.А., 1989 год. 
7. Медиация - искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, 

методом и профессиональными технологиями / Составители: Г.Мета, 
Г.Похмелкина / Перевод с нем. Г.Похмелкиной. - М.: Издательство Verte, 
2004. - 320 с. 

 

 

УДК 159.9:316.6 

Н.Е. Потапова 
КГУ «Средняя школа № 23» акимата г. Усть-Каменогорска, Казахстан 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

На пороге третьего тысячелетия в мировом сообществе происходят 

глобальные изменения, особенно в духовной сфере. Кардинально 

переосмысливается роль и значение культуры в историческом развитии 

народов. Человечество все больше осознает, что именно культура является 

http://www.kt.kz/
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фундаментальным аспектом поступательного процесса, основой подлинно 

гуманитарного совершенствования личности. 

Как писал Аристотель: «Человек без нравственных устоев оказывается 

существом самым нечестивым и диким». Наше общество уже находится на 

грани дикой нравственной деградации научно-грамотной молодежи. Требуется 

огромная помощь молодому поколению, поэтому культуру поведения 

необходимо воспитывать. Подрастающие поколения необходимо вооружить 

такими умениями, навыками и привычками, которые облегчат установление 

контактов, сохранят естественность в обучении людей. 

Правила помогают легко найти такие формы поведения, которые будут 

соответствовать требованиям нравственности, отвечать требованиям этики, 

отражать культуру, которая накоплена обществом в процессе его развития. 

Если рассматривать воспитание как целенаправленное управление 

процессом развития личности, то прежде всего надо ориентироваться на 

создание благоприятных условий для воспитания культуры поведения. 

Содержание воспитания разрабатывается на основе принципов, позволяющих 

воспитывать нравственно-здоровую личность: 

 Личностный подход: уважение уникальности, своеобразие каждого 

ребенка; 

 Принцип культуросообразности рассматривается как формирование 

личности ребенка в рамках культуры отношения с природой, взаимодействие с 

семьей, друг с другом; 

 Принцип системности предполагает воспитание культуры поведения в 

системе; 

 Принцип взаимовлияния личностей, т.е. нельзя воспитывать, не 

воспитываясь; 

 Принцип событийности, т.е. наличие ярких запоминающихся событий 

творцами и участниками которых они являлись 

Составляющей воспитательной работы в классе, является участие класса 

во всех общешкольных мероприятиях согласно годовому плану работы школы. 

Учитывая возраст воспитанников, можно с уверенностью сказать, что 

потребность в общении со сверстниками у учащихся младшего возраста очень 

велика. 

Целесообразно сделать это общение позитивным и максимально 

интересным. 

С целью эффективности воспитания ребенка необходимо четко установить 

взаимосвязь между тремя группами, представленными в таблице: 

 

Таблица 1 – Система воспитательной работы в классе 

Работа с родителями Классный руководитель Связь с внешкольными 

учреждениями 

УЧЕНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
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Воспитанием культуры поведения необходимо заниматься систематически 

и планомерно, представляя себе содержание и последовательность работы. 

Начиная работу по формированию культуры поведения, учитель, классный 

руководитель должны заранее выявить, какие правила, учащиеся знают и 

умеют выполнять, и в чем имеют проблемы. 

Нравственность человека с детского возраста складывается из его 

добродетельных поступков, которые затем закрепляются в его сознание. 

Для выявления нравственной стороны взаимоотношений, было проведено 

исследование среди учащихся начальной школы. По результатам которого 

видно, что учащиеся отдали предпочтение таким нравственным качествам 

личности, как доброта, справедливость, способность к дружбе, любви, 

смелости. 

Структура нравственных качеств личности по результатам исследования 

представлена на рисунке: 

 

 
 

Рисунок 1 – Нравственные качества личности 

 

Результат наблюдения позволяет сделать выводы о среднем уровне 

сформированности культуры поведения личности. 

Важно, чтобы хорошо осознаваемые нравственные нормы стали мотивами 

поведения. 

Закладывание особо значимых норм нравственного поведения в развитие 

личности, способствует формированию модели выпускника начального звена: 

 

Таблица 2 – Модель личности выпускника начальной школы 

Модель личности выпускника 

Вежливая Аккуратная и опрятная Содержащая в порядке 

свои вещи 

Знающая правила поведения в гостях 

 

Чистюля, заботящаяся о других 

Умеющая ценить свое время и время других людей 

 

17%

17%

32%

34%

доброта

смелость

справедливость

способность к 
дружбе, к любви
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Таким образом, культура поведения не может воспитываться обособленно 

при помощи каких-то специальных средств, ее формирование является частью 

всей деятельности школы. Проводя работу по формированию культуры 

поведения, необходимо направлять все усилия на развитие у учащихся 

стремления вести себя культурно, прививать им навыки и привычки 

культурного поведения. 
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УДК: 811.111:37.09 

 

А.М. Раисова, Г.Н. Губайдуллина 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

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

 

МЕТОД ПРОЕКТА В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Гуманистическая парадигма в образовании привела к смене ценностных 

ориентаций, и в качестве самой большой ценности признается свободная, 

развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях 

постоянно меняющегося мира. Отсюда - перед современной школой стоят 

задачи, связанные с созданием условий для интеллектуального и духовно-

нравственного развития учащихся, воспитания в каждом школьнике 

потребности в самообразовании, самовоспитании и саморазвитии. Система 

урочной и внеурочной работы в школе по всем учебным дисциплинам 

направлена на решение указанных задач. В этом плане большим 

образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом обладает 

иностранный язык. В современной методике преподавания этого предмета 

основной упор делается на развитие умения общаться, на формирование 

коммуникативной компетенции. 

Среди многообразия новых педагогических технологий, направленных на 
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реализацию личностно-ориентированного подхода в методике преподавания 

интерес представляет проектное обучение, которое отличается кооперативным 

характером выполнения заданий, и ориентированным на развитие личности 

учащегося. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он возник еще в 20-е годы ХХ века в США. Его называли также методом 

проблем и связывали с идеями гуманистического направления в философии и 

образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. 

Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить 

обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, 

учитывая его личный интерес именно в этом знании. Чрезвычайно важно было 

показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, 

которые могут и должны пригодиться им в жизни. Здесь важна проблема, 

взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения 

которой ему необходимо использовать имеющиеся знания. Учитель может 

подсказать новые источники информации, а может просто направить мысль 

учеников в нужном направлении для самостоятельной работы. Но в результате 

ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему. 

Вся проблема, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности 

[1]. 

Метод проектов нашел широкое применение при преподавании школьных 

учебных предметов потому, то он позволяет органично интегрировать знания 

учащихся из разных областей при решении одной проблемы, дает возможность 

применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи [2]. 

В педагогической литературе и практике существует несколько 

классификаций методов проекта. 

А.С. Сиденко предлагает классифицировать методы проекта по 

следующим основаниям [3]: 

1) по характеру результата: 

-информационный; 

-исследовательский; 

-обзорный; 

-проекты-инсценировки. 

2) по форме: 

-видеофильм; 

-рекламный ролик; 

-телепрограмма; 

-интервью с известными людьми; 

-журнальный репортаж; 

-рок-опера. 

3) по профилю знаний: 

-монопроекты; 

-межпредметные проекты. 

4) по числу участников: 

-личностные; 
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-парные; 

-групповые. 

Интересной является классификация, предложенная А.Г. Раппопортом. 

Так, предложены следующие методы проектов [4]: 

1) по типу объекта проектирования: 

-морфологические – проектирование вещей; 

-социальные – проектирование организаций, норм, сложных социально-

морфологических объектов; 

-экзистенциальные – проектирование личностного развития человеческого 

―Я‖ в процессе построения своей судьбы. 

2) по характеру координации: 

-с открытой координацией – координатор проекта участвует в проекте в 

собственной, своей функции, ненавязчиво направляя работу, организуя в случае 

необходимости отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его 

участников 

-со скрытой координацией – координатор не обнаруживает себя ни в сетях, 

ни в деятельности групп участников в своей функции. Он выступает как 

полноправный, но как один из многих участников проекта. 

3) по уровню контактов: 

внутришкольные или региональные – проекты, организуемые либо внутри 

одной школы, на уроках по одному предмету, или междисциплинарные, либо 

между школами, классами внутри региона, внутри одной страны. 

-международные – эти проекты представляют исключительный интерес, 

поскольку фактически в них реализуется диалог культур со всеми присущими 

ему познавательными, коммуникативными аспектами. 

4) По продолжительности: 

-краткосрочные – на нескольких уроках; 

-средней продолжительности – 1-2 месяца; 

-долгосрочные – до года. 

На практике наибольшее распространение получила классификация, 

предложенная Е.С. Полатом [5]: 

-исследовательские – требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, обоснования актуальности предмета исследования для 

всех участников, обозначения источников информации, продуманных методов, 

результатов; 

-творческие – предполагают соответствующее творческое оформление, не 

имеют детально разработанной структуры совместной деятельности 

участников; 

-ролево-игровые – участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 

проблемы; 

-информационные – требуют от участников изначальной направленности 

на сбор информации о каком-либо объекте, явлении; ознакомления участников 

проекта с этой информацией, ее анализа и обобщения фактов, предназначенных 

для широкой аудитории; 
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-практико-ориентированные – отличаются четко обозначенным с самого 

начала результатом деятельности участников проекта. Причем этот результат 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников. 

При преподавании иностранного языка оправдано использование 

классификаций, предложенных А.С. Сиденко и Е.С. Полатом. 

Для чего нужен метод проектов в преподавании иностранного языка? 

Прежде всего, для того, чтобы: 

- выработать у школьников самостоятельное, критическое мышление, 

умение работать с информацией; 

- научить размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы; 

- принимать самостоятельные аргументированные решения; 

- научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Таким образом, выполнение проектных заданий позволяет школьникам 

видеть практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием чего 

является повышение интереса к этому предмету. Кроме того, работа над 

проектом разнообразит урок, развивает воображение, фантазию, мышление 

детей, обеспечивает условия для развития у школьников всех речевых умений.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ПРАЙМИНГ 

ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ МАЗМҦНЫ 

 

Қазіргі таңда ҥш тілде оқыту – заман талабы. Оның ең негізгі мақсаты – бір 

емес, бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және экономикалық, ғылыми 

бәсекелестікке қабылетті мәдени тҧлғаны тәрбиелеу. 
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Ҥш тілде оқыту туралы Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев білім және ғылым саласы қызметкерлерінің III съезінде сӛйлеген 

сӛзінде: «Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, бҥгінгі кҥн 

талабы. Ал орыс тілін жақсы білу – біздің байлығымыз» десе, 2007 жылғы 

«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Қазақстан бҥкіл әлемде 

халқы ҥш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бҧлар: 

қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ҧлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-

жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деген болатын. 

Ағылшын тілін бастауыш сынып оқушыларына ерте жастан бастап оқыту 

тілді еркін меңгеруге ғана емес, психологиялық-педагогикалық даярлығы зор, 

әлеуметтік әлеуеті ҧрпақты оқытып-тәрбиелеуге мҥмкіндік береді. 

Мектепке барып, білім баспалдағымен кӛтерілу баланың ӛміріне тҥбегейлі 

ӛзгерістер енгізеді. Оның ӛмірлік салты, әлеуметтік, қоғамдық және 

отбасындағы орны ӛзгеріске ҧшырайды. 

Қазіргі таңда кӛптеген мектептерде ағылшын тілін пәні бастауыш 

сыныптардан, ал кӛптілді, арнайы бағытталған мектеп-гимназия немесе 

лицейлерде мектепалды сыныптарынан бастап оқытылуда. Бҧл орайда 

бҥлдіршіндердің психологиялық және физиологиялық ерекшеліктері 

ескерілетін әдісті таңдау шарт. 

Бастауыш сынып оқушылары деп 6-7 жастан 10-11 жас аралығындағы 

оқушылар саналады. Бҧл жас деңгейлері жалпы білім беретін мекемелердегі 

оқытудың талаптарына сәйкес келіп отыр. Берілген жас аралығында оқушылар 

миының функционалдық жетілу ҥрдісі жҥзеге асады – ми қабықшасының 

аналитикалық-синтетикалық функциясы жетіледі; екінші сигналды жҥйе  

дамиды, алайда, бірінші сигналды жҥйе, кіші мектеп жасында, ӛзінің 

салыстырмалы басымдылығына ие болып отыр. Соған қарамастан қозу және 

тежелу ҥрдістерінің арақатынасы бірте-бірте ӛзгере бастайды: тежелу ҥрдісі 

әлдеқайда кҥшті бола бастаған жағдайдың ӛзінде, бҧрынғыдай қозу ҥрдісі 

басым болып табылады және бастауыш сынып оқушылары жоғары деңгейде 

импульсивті және тез қозғыш болып келеді. Олар іс-әрекет жасауды, 

қимылдауды қажет етеді және бҧл қажеттіліктерді ҧстаздар қанағаттандыру 

қажет, яғни сабақтан кейін жҥгіріп, сабақ аяқталғанда ойнауға мҥмкіндік беру 

оқушылардың серігіп, ойлары тазарып, келесі ақпаратты қабылдауға 

дайындығына жаңа мҥмкіндіктер ашады
 
[1]. 

Бастауыш мектептің 1-2 сынып оқушыларына сәйкес келетін 

ерекшеліктердің бірі – анық байқалатын эмоционалды қабылдау болып 

табылады. Бірінші болып, оқушылар ӛздерінде эмоционалды жауапты немесе 

эмоционалды қатынасты оятатын ерекшеліктері, белгілері, қасиеттері бар 

объектілерді қабылдайды: кӛрнекілік, жарқын, әртҥрлі тҥсі бар заттар. Алайда, 

мҧғалім жетелеуші, тәрбиелеуші және білім беруші ретінде, оқушылардың  

кӛздеріне тҥсе бермейтін ақпаратты да қабылдап, танып алуын қамтамасыз ету 

керек. Бҧл мақсатта ҧстаздар психологияға медицинадан келген және 

бағынбайтын іс-әрекеттерге жататын, зерттеушілер тарапынан таным 

механизмдерін, перцептивті зейін және жадты ашып кӛрсету ҥшін 
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қолданылатын  «Прайминг» әдісін сабақ барысында қолданса ҥлкен 

жетістіктеге жете алады [2]. 

«Прайминг» термины лингвистикадағы жаңа ҧғымдардың қатарына 

жатпайды. Прайминг – алдыңғы ақпараттың кейінгі ақпаратқа, субъектінің 

белсенді қатысуынсыз әсер етуі. 60 жылдардың аяғы мен 70-жылдардың 

басында менталды лексиканың негізгі екі әдісі қҧрылды, біріншісінде менталды 

лексика иерархиялық жҥйе ретінде кӛрсетілген
 
[3],  ал екіншісінде, таралатын 

активация желісі ретінде
 
[4]. 

Біршама уақыт ӛткен соң, прайминг әдісі қолданған бірнеше тәжірибелерді 

ӛткізгеннен кейін, Д.Е. Мейер, Р.У. Шваневелдт жетекші контекст(прайм)  пен 

келесі тҥрткілерді тану жылдамдығының арасындағы байланысты анықтады
 
[5]. 

Зерттеушілер «nurse» сӛзін тҥсіндіргеннен кейін, оған мағынасы жақын 

«doctor» сӛзі балалардың есінде жақсы сақталатынын анықтады. 

С.В. Тищенко ӛзінің зерттеулерінде праймингтің морфологиялық және 

синтактикалық тҥрлерін кӛрсетеді
 
[6]. 

С.В. Тищенконың айтуы бойынша, Морфологиялық прайминг, оның әр 

тҥрлі модификацясында(тәжірибенің дизайнына фонологиялық, лексикалық 

және семантикалық праймн кіруі мҥмкін), тҧрақты және тҧрақсыз 

морфологиялық формаларды танудың және менталды лексиканың мәселелерін 

шешетін ең ҧтымды әдістердің бірі болып саналады. 

Эксперименталды психолингвистикада қолданылатын морфологиялық 

праймингтің негізгі формалары – кросс модалды (ерекше белгілері бойынша 

жинақталған әр тҥрлі лексикалық бірліктер), тыңдап тҥсінуге бағытталған, 

бірқатар видео(әр тҥрлі схемалар және бейнелер) және лексикалық бірліктер), 

және жасырынды прайминг(masked priming – праймды кӛрсетудің алдында 

оқушыларға біршама уақыт аралығында арнаулы ынталандырмамен байланысы  

жоқ бейнелер немесе сӛздер кӛрсетіліп, айтылады, біраз уақыттан соң прайм 

беріледі және ең ақырында ынталандырма(стимул) белгісі беріледі. 

Профессор Уильям Марслен-Уилсонның «Cross-modal Phonological 

Priming» еңбегінде голланд тілінің иеленушілері ҥшін бір тәжірибенің екі 

модификациясы қҧрастырған болатын. Қатысушылар әр тҥрлі сӛз таптарына 

жататын бірліктердің фонетикалық тҧрғыдан ҧқсас сӛздерді табу керек болатын 

- «kapitein» - капитан,   «capital» - астана. Қатысушылардың реакция 

фасилитациясы, алдымен, аудиоақпарат арқылы жҥзеге асырылған болатын, ал 

бірінші екі буындарды айтқаннан кейін мағынасы жақын сӛздер пайдаланылды 

– boot(кеме), city (қала). Берілген зерттеудің нәтижелері зерттеуге 

қатысушылардың лексикалық шешімі сӛз аяғына дейін айтылғанша 

қабылданып қоятынын кӛрсетті, сәйкесінше, қатысушылар тарапынан жасалған 

қате пайызы да жоғары болып шықты. Екінші жағдайда, белгілі бір сӛзді айтпас 

бҧрын, оның алдында жетекші контекст қолданылған болатын, бҧл, сәйкесінше, 

қате жасаудың пайыздық кӛрсеткішін тӛмендетті
 
[7]. 

Синтактикалық прайминг немесе мақсатқа жетелеудің синтактикалық 

тҥрі, праймингтің басқа тҥрлері сияқты, тәжірибелік актуализациядан басқа, 

адамдардың кҥнделікті қарым-қатынасында да қолданылады. Синтактикалық 



500 

 

праймингтің психологиялық қҧбылыс ретінде сӛйлеушінің ойын білдіруі 

кезінде алдыңғы дискурста қолданған сӛйлемді айтуында жатыр. 

Таза синтактикалық праймингтің нәтижесі 2000 жылы «Диалогтағы 

синтактикалық үйлесімділік» еңбегінде алынды: тәжірибенің екі қатысушысы 

алдын-ала дайындалған суреттерді бірінен кейін бірі сипаттаған болатын, 

олардың алғашқысы біресе бір синтактикалық қҧрылымды (the girl gave the boy 

the book), біресе екіншісін (the girl gave the boy to the book) қолданылып 

отырды. Келесіде, қатысушылар рет –ретімен суреттерді сипаттап, жҧбының 

сипаттамасы бойынша суреттерді іздеп отырды. Нәтижесінде, тәжірибелік 

жҧптарда бірдей етістіктер бар болған жағдайда, зерттеуге қатысушылар 

праймдағы нысанның сипаттамасының жалпы сӛйлемдегі сипаттамамен 

сәйкестігін кӛрсету ҥшін 55 % кӛп қҧрылымдарды пайдалатыны анықталды. 

Жалпы, алдын-ала икемдеу немесе прайминг әдісі психолингвистикада 

оқушылардың ойлау және сӛйлеу мәселелерін шешу ҥшін кеңінен қолданыла 

алатыны мәлім болды. Атап айтқанда: 

1) Ішкі лексиконды ҧйымдастыру; 

2) Сӛздің жеке мағынасын тҥсініп, сараптау; 

3) Сӛйлемнің синтактикалық қҧрылымын тҥсіну; 

4) Дискурсивті бірліктер механизмдерінің пайда болуы, танылуы және 

координациясы; 

5) Вербалды тҥрде бір іске, оқығаға тілектестігін білдіру ҥшін 

тҧжырымдамалық ҥлгіні қҧрастыру ҥшін. 

Қорыта келгенде, прайминг әдісін қолдану бастауыш сыныптарға сабақ 

беретін ағылшын тілі мҧғалімдеріне ҥлкен шешім бола алатыны анықталды. 

Себебі, ол зейін мен естің ресурсты модельдерін тексеру ҥшін ғана емес, 

оқушыларда сӛйлеу қҧзыреттілігін дамыту және мҧғалімдерде тілді меңгеру 

және қолдану стратегиясын қҧруға, сонымен қатар, мәдениетаралық 

коммуникацияны орнату және сыныпта бастуыш мектеп оқушыларының 

әлеуметтік тәжірибеде нәтижелі коммуникацияны қалыптастыруда тиімді 

болды. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ПАРАСАТТЫ ОЙЛАУЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Қазіргі кезде ҧстаздар мен әдіскерлердің кӛбі оқушылардың парасатты 

ойлауын дамыту мәселесін шешуді кӛздейтін оқытудың әдістері мен 

шарттарын анықтауға кӛп кҥш жҧмсайды. «Оқушылар бойында парасатты 

ойлауын қалыптастыру жолдарын» анықтау мақсатымен педагогикалық, 

психологиялық, әдістемелік әдебиеттер талдауға тҥсті. Жалпы, оқушылардың 

ойлауын дамыту мәселесінің практикалық жағын қарастырған ғалымдар: 

В.Н.Решетников, Н.Н.Поспелов, Н.И.Поспелов, В.Ф.Паламарчук, Л.Ф.Обухова, 

А.А.Столяр, И.А.Гибш, М.В.Зверева, А.С.Границкая, Л.Н.Раев т.б. Бастауыш 

сыныптар бойынша Н.Ф.Талызина, В.П.Стрезикозин, Н.А.Менчинскаяның 

зерттеулерінде осы мәселе тӛңірегінде теориялық және практикалық 

тҧжырымдар берілген. Л.Ф.Тихомирова, А.В. Басов, А.З.Симоновский 

әдістемелік қҧралдарында парасатты ойлауын қалыптастыруға арналған 

жаттығулар кеңінен кездеседі.  

Зерттеген әдебиеттерде оқушылардың парасатты ойлауын дамыту мәселесі 

мектепте оқылатын әр пән бойынша ғана кӛрсетілген. Мәселен И.А.Гибш, 

А.Д.Семушин, А.И.Фетисов, Ю.М.Колягин математика пәнінде, А.Ф.Ефимов, 

А.З. Редько – тарих пәнінде, Г.В.Кудрявцев, И.С.Якиманская – техника 

саласында;  В.Н.Руденко – геометрия пәнінде оқушылардың парасатты ойлауын 

дамыту мәселесін қарастырған. Әдебиет пәнін оқытуда оқушылардың 

парасатты ойлауын дамыту мәселесін Богданова О.Ю. кеңінен қарастырған. 

Ғалым пікірінше: «Әдебиет пәнін оқытуда ойлаудың бір-бірімен тығыз 

байланысқан келесі компоненттері дамиды: нақты-бейнелі, жалпылама-бейнелі, 

теориялық және әрекеттік».  

Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие ҥрдісінде оқушылардың парасатты 

ойлау қабілеттерін дамыту жӛнінде  Н.Н.Подъякова, А.Ф.Говоркова, 

А.В.Запорожец, Л.Н.Венгер, А.А.Люблинская, Н.С.Якиманская т.б еңбектері 

жарық кӛрді. 

Парасатты ойлауды қалыптастыру тек В.Ф.Паламарчук, Д.В.Вилькеев 

және Н.Н.Поспелов еңбектерінде орта және жоғарғы сынып оқушыларына 

бағытталып жасалынған, ойлау операцияларын игеру кезеңдері кӛрсетілген. 

Шартты тҥрде оларды Н.Н.Поспелов, кездейсоқ, жартылай кездейсоқ, 

саналы деп атаған. Кездейсоқ кезеңде оқушы ойлау операциясын қолдана 
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алады, бірақ қалай қолданғанын мән-мағынасын тҥсінбейді. 

Саналық кезеңде оқушы ойлау операцияларын қолдана біледі, мән-

мағынасын тҥсінеді [1]. 

Оқушылардың парасатты ойлау әрекетінің қалыптасуындағы негізгі шарт – 

оқушыларды кез-келген ойлау операцияларының мәнін тҥсінуге практикада 

саналы тҥрде қолдануға ҥйрету. Оқушылардың қандайда бір сҧрақты шешуді 

сапасына жеткізу кӛрсеткіші – кӛптеген байланыстар ішінен қажеттісін таңдап 

ала білу және нақты жағдайда маңыздылығын тҥсіндіре білу болып табылады. 

Қарастырылған әдебиеттерде оқушылардың парасатты ойлауын дамыту 

жолдарына тереңірек тоқталайық. Айта кетерлік жай, бастауыш сыныптарда 

парасатты ойлауды қалыптастыру бағытындағы В.П.Стрезикозин, 

Н.Ф.Талызина еңбектеріне талдау соңында жеке тоқталғанды жӛн кӛрдік. 

Себебі бҧл ғалымдардың зерттеулерінде парасатты ойлауды қалыптастырудың 

нақты жолдары берілмеген, тек кейбір ойлау операцияларын тҥсіндіру жолдары 

кӛрсетілген.  

Талдау және жинақтау ойлау операцияларын дамыту жолдары: талдау 

және жинақтау – бастапқы ойлау операциялары. Оларды меңгеру ҥшін 

оқушыларға нені ҥйрету керектігін Н.Н.Поспелов тӛмендегідей анықтайды. 

Оқушыларға іс жҥзінде және ойда:  

- объектіні қҧрамдас бӛлшектерге бӛлуге; 

- объектінің жеке маңызды жақтарын анықтай білуге; 

- әрбір бӛлікті бір бҥтіннің элементі ретінде зерттей білуге; 

- объектінің бӛлігін бҥтінге біріктіре білуге ҥйрету қажет. 

Талдау және жинақтау ойлау операцияларын дамыту және қалыптастыру 

жолдарының бірі – оқулықпен жҧмыс.  Оқушылардың кітаппен жҧмыс істеудің 

тӛмендегідей деңгейлері белгілі: 

- танымдық (негізгі мақсаты – игеру) 

- аналитикалық (негізгі мақсаты – сын айту) 

- шығармашылық (негізгі мақсаты – жаңалық іздеу) [2]. 

Оқушылардың дамуына танымдық деңгей тән. Оның қҧрамына кітаппен 

жҧмыстың кең тараған тәсілдері кіреді: негізгіні анықтау, мағыналы топтау, 

жоспар қҧру, конспекті қҧру, тезис жазу, сызбалар жасау, қорытынды жасау . 

Оқулықтың негізгі мазмҧнын мәтіндер қҧрайды. Мәтіндермен жҧмыс істеу 

барысында жинақтау және талдау ойлау операцияларын меңгерген оқушы: 

- оқытылған мәтінді терең тҥсінеді; 

- дәлелдей біледі, оның тиімділігін тҥсінеді; 

- мәтіннің қҧрылысын талдай біледі; 

- мәтінге сын пікір, ӛз ойын айта біледі. 

Оқушылардың бойында талдау және жинақтау ойлау операцияларын 

қалыптастыру мақсатын кӛздейтін мәтінмен жҧмыс істеу жолдарын кӛрсетейік. 

(Н.Н.Поспелов, В.Ф.Паламарчук, Н.М.Зверева, Л.И.Иванова еңбектерінен 

іріктелініп алынған) 

1) Оқытылған мәтінді басқа мәтіндермен салыстыру, байланыстыру, 

ортақ идеяларын ашу; 

2) Оқытылған мәтіннің ғылыми ҧғымдарын практикада ӛмірлік іс-
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тәжірибемен байланыстыру; 

3) Мәтінді еске сақтауды ҥйрету: 

- мәтінді толық қабылдау; 

- мәтінді мағыналы бӛліктерге бӛліп жеке игеру; 

- бӛліктер арасындағы байланыстарды анықтау, еске сақтау; 

- мәтін мазмҧнын қайта жаңғырту; 

- мәтіннің негізгі ойын ӛз сӛзімен пайымдау. 

4) Мәтінді оқу барысында оқушыларды оқу ережелерімен таныстыру: 

- мәтіндегі сӛздерді тастап кетпей, толық оқу, әрбір сӛзге мән беру; 

- мәтіннің мазмҧнын терең тҥсіну ҥшін зейін салып оқу, тҥсінуге тырысу; 

- мәтіннің берілу логикасына назар аудару; 

- негізгіні белгілеу, мәтінді бірнеше рет оқып, ӛз сӛзімен жеткізіп кӛру; 

- мәтіннің негізгі ойын айқындау, еске сақтауға тырысу; 

- мәтінде қандай жаңалық барын анықтау. 

5) Оқығанды қысқаша белгілеп алу – мәтіндегі негізгі, игеруге қажет 

ойды таба білу деген сӛз. Мҧндай жағдайда ҧстаз қажетті әңгімелесу жҥргізу, 

«сәтті белгілеп алған» оқушылардың дәптерін ҥлгі етуі тиіс. 

6) Жоспар қҧру барлық ойлау операцияларын, әсіресе талдау мен 

жинақтауды дамыту қҧралы болып табылады. 

7) Оқиғаның мәнін анықтайтын арнаулы жаттығулар ӛткізу. 

8) Тезистер қҧру: 

- мәтінді бӛлшектерге бӛлу; 

- әр бӛліктің мәнін ашу. 

9) Конспектілер, аннотация, реферат, резюме жазу [3]. 

Оқушылардың талдау-жинақтау логикалық операцияларының дамуына 

есептер маңызды әсерін тигізеді. Бҧл жағдайда мәселе әртҥрлі жағынан 

қарастырылуы мҥмкін. Мысалы, Н.М.Зверьева геометриялық есептерді 

шығаруда тӛмендегідей талдау тҥрлерін ҧсынады: шартын талдау; 

геометриялық фигураларды талдау; берілген және ізделінетін шамаларды 

талдау; есепті шешу жоспарын талдау; шешімді талдау; нәтижесін талдау.  

Салыстыру ойлау операциясын дамыту жолдары: салыстыру басқа ойлау 

операциясы тәріздес оқушылардың ойлауын дамытуда маңызды роль атқарады. 

Әдебиеттерге талдау негізінде «салыстырудың» пәнін, мақсатын оқыту 

ҥрдісінде жҥзеге асыру жолдарын қарастырайық.  

Салыстырудың пәні – объектілер, қасиеттер, белгілер, фактілер, 

қҧбылыстар, оқиғалар, ҥрдістер болып табылады. Сонымен бірге жҧмыс 

әдістерін, шешім тәсілдерін салыстыруға болады. Салыстыру объектілеріне 

қабылданатын логика – дидактикалық талаптарды атап кӛрсетейік: 

1) Бір текті (бір топқа жататын) объектілерді ғана салыстыруға болады. 

2) Салыстыру объектілерінің ортақ қасиеттерін, олардың арасында 

айырмашылық бар кезде ғана анықтауға болады, және керісінше объектілер 

арасында ҧқсастық болмаса, олардың айырмашылығын анықтау мҥмкін емес. 

Қарапайым объектілерді (фактілерді, заттарды т.б.) кҥрделі объектілерге 

(қасиеттер, ҥрдістер, категориялар т.б) қарағанда салыстыру әлдеқайда жеңіл 

[4]. 
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Сондықтанда, оқыту ҥрдісінде салыстыруды қарапайым объектілерден 

бастап кҥрделендіре енгізу керек.  

Салыстыру операцияларын меңгерген оқушы: 

- салыстырудың мән-мағынасын тҥсінеді; 

- белгілі ережелерге сҥйеніп жаңа материал мазмҧнын салыстыра алады. 

Тәжірибе кӛрсеткендей, ҥлгерімі жақсы оқушыда парасатты ойлау 

қалыптасқан деп тҧжырымдау қателік болады. Кейбір оқушылар 

математикалық салыстыруды тамаша жҥргізсе, әдеби салыстырудан қиналады. 

Яғни, бір сыныптың ӛзінде оқушылардың салыстыру операцияларының 

қалыптасу деңгейі әртҥрлі болады деген қорытынды шығады. Осының бәрі 

салыстыру ойлау операциясын дамытуды бағытсыз, жҥйесіз жҥзеге асқанының 

нәтижесі.  

Салыстыру ойлау операциясы сабақтың: жаңа материалды қабылдау, 

тҥсіну, нақтылау, және жалпылау кезеңдерінде, әртҥрлі жағдайда қолдануға 

болады. Бірақ салыстырудың орны және мақсаты бірдей бола бермейді. 

Бастауыш сыныптарда салыстыру ойлау операцияларын меңгерту жҥйесін 

ӛзінің диссертациялық жҧмысында Е.Н.Шилова ҧсынды. Оқушыларға 

тӛмендегідей инструкциялар беріледі: 

1) Заттарды мҧқият қара да, ӛзіңе сол зат туралы бар білгеніңді айтып бер. 

Қай зат пен қай затты салыстыратыныңды  ойлан. 

2) Мҧқият қарап, олардың ҧқсастығын айт. 

3) Мҧқият қарап, олардың айырмашылығын ата. 

Автордың ойынша салыстыра білуге ҥйрену арнайы оқытусыз  

оқушылардың тек ¼ бӛлігінде саналы қалыптасады. Қалғандары операцияның 

тек жартысын ғана игереді: сондықтанда, оларға салыстыруды ӛз бетінше және 

мақсатты жҥргізуге арнайы ҥйретуі керек [5].   

Сонымен, қорытындылай келе, салыстыру ойлау операциясы оқыту 

ҥрдісінде мақсатты тҥрде, оқушылардың даму деңгейін және материал кӛлемін 

ескере отырып енгізілсе, оқушылардың парасатты ойлауының дамуына ӛз 

ҥлесін қосады деп айтуға болады.  

Жалпылау логикалық ойлау операциясын қалыптастыру ҥшін ҥстаз 

жалпылаудың объектісін, мақсатын, тҥрлерін, тәсілдерін, жалпылау 

деңгейлерін, жалпылау ойлау операциясының қолдану әдістемесін білу қажет. 

Жалпылау объектісі ретінде заттардың қасиеттері, фактілер, оқиғалар,белгілер, 

қатынастар, байланыстар, ҥрдістер қарастырылуы мҥмкін. Объект қаншалықты 

кҥрделі болса, соншалықты оқушыларға жалпылау жасау қиынға соғады. 

В.Ф.Паламарчуктың пікірі бойынша, материалды жалпылай білу дағдылары 

бастауыш сыныптан бастап қалыптасады. Бҧл сатыда оқушылар талдай білуге, 

негізгіні бӛліп алуға, саралауға, салыстыруға ҥйренеді. Орта сыныптарда 

оқушылар тенденциялар, ережелер, қарапайым әсерлер, тәуелділіктер жайлы 

ӛзбетінше қорытындылар жасай алады деген. 

Ендігі кезекте ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде ситпатталған жалпылау 

ойлау операциясын дамытудың кейбір жолдарын атап ӛтейік: 

- мәтіннің қысқаша мазмҧнын айту; 

- мақалға, абзацтарға ат қою; 
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- жазба жҥмыстары кезінде негізгісін логикалық тізбекте жазуға ҥйрету; 

- жоспар, тезистер, конспектілер қҧру; 

-логикалық тапсырмалар беру (Мысалы, ҧстаз: «Мен сендерге 

Қазақстандағы қызыл кітапқа енген ӛсімдіктер мен жануарлар туралы 

әңгімелеп беремін. Сендер мына сҧраққа ойланып отырыңдар: Қызыл кітапқа 

енген ӛсімдіктер мен жануарлардың ерекшелігі қандай, ол немен 

тҥсіндіріледі?»); 

- ӛзбетінше жҧмыс жҥргізу (егер материал кҥрделі болмаса, оқушылар 

ҧстаз әңгімесіне, не оқулықтағы мәтінге сҥйене отырып, жалпылауды ӛздері 

жҥргізеді.); 

- эвристикалық әңгімелер жҥргізу; 

- жалпылау сызба, кестелерімен жҧмыс; 

- модельмен жҧмыс; 

- индуктивті әдіс (әртҥрлі заттар кӛрсетіледі, жалпы қасиеттері анықталып, 

ҧғымның анықтамасы қҧрастырылады); 

- индуктивті-дедуктивті әдіс (нақты мысалдар арқылы ҧғымның мағынасы 

алынып, анықтамасы беріледі) [6]. 

Қорытындылай келсек, ҧстаз әртҥрлі объектілерді жалпылау ҥрдісін 

ҧйымдастыра және басқара келе, келесі мақсатты кӛздейді: оқушылар бойында 

парасатты ойлауын қалыптастыру және жалпыланған объектілерді игерту. 

Оқушы пәнаралық байланыстарды анықтай білсе, жалпылау ҥрдісі және оның 

кезеңдері жайлы тҥсінігі болып, іс-жҥзінде нәтижелі пайдалана білсе жалпылау 

ойлау операциясы қалыптасты деп айтуға болады. 

Бастауыш сыныптарда оқушылар бойында парасатты ойлауды 

қалыптастыру мәселесін Н.Ф.Талызина, В.П.Стрезикозин, Н.А.Менчинская, 

Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов, А.З.Симановский зерттеулерінде айқын кӛрініс 

тапты. В.П.Стрезикозин ӛз еңбектерінде теориялық тҧрғыларды, дидактикалық 

зерттеулер мен ҧстаздардың алдыңғы қатарлы іс-тәжірибелерін негізге ала 

отырып, бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын кӛтеру мақсатында 

даму мен оқудың органикалық бірізділігін қамтамасыз ету, оқушылардың 

танымдық әрекеттерін белсендіру мәселелеріне тоқталған. Ғалым оқыту 

ҥрдісінде парасатты ойлауын меңгерту тәсілдерін ҧсынған. Оның 

пайымдауынша тек қана негізгі парасатты ойлау мен терең саналы білім 

қалыптастыру арқылы баланың жан-жақты психикалық дамуын қамтамасыз 

етуге болады. Сондықтан да, бҥкіл оқыту ҥрдісінің мазмҧны, әдіс-тәсілдері, 

ҧйымдастыру формалары осы мақсатты шешуге бағытталуы тиіс. 
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КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ  

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ 

 

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың әрбір психологиялық қасиеттері 

бір-бірімен ӛзара байланысты және олар ҥнемі даму ҥстінде болады. Сондықтан 

психодиагностикалық зерттеулердің басты мақсаты кіші мектеп жасындағы 

оқушылардың жан-жақты және ҥйлесімді дамуына ықпал жасау болып 

табылады. Сондықтан барлық психологиялық қызмет кӛрсету жағдайларында 

психодиагностика алдында келесі міндеттер тҧр:  

1. Зерттелініп жатқан адамда психологиялық қасиеттің бар екендігін және 

оның кӛрініс беру ерекшелігін анықтау. 

2. Анықталған психологиялық қасиеттің даму деңгейін сандық және 

сапалық кӛрсеткіштермен бағалау арқылы оның нормаға сай екенін немесе 

номадан ауытқуы бар екенін анықтау. 

3. Зерттелінушінің психикалық қасиеттерінің даму деңгейін салыстырмалы 

тҥрде талдау және дамуында ауытқуы байқалған балалардың қасиеттерінің 

даму динамикасын тҥзету шараларын анықтау. 

19 Ғасырдың екінші жартысында жоғары жҥйке қызметінің ерекшеліктері 

анықталуы, жҥйке жҥйесінің  функциялары мен психикалық қасиеттердің 

байланыстылығы дәлелденгенімен байланысты темпераментке жан-жақты 

сипаттама берілді. Сеченов, Павлов  жҥргізген зерттеулер нәтижесінде олар 

екінші сигналдық жҥйенің, нағыз адамдық қасиеттердің қалыптасуына негіз 

болатыны анықталды. Бҧл кезді, практикалық психологияның дауына 

физиологтардың қосқан ҥлесін ескере отырып, психофизиологиялық кезең деп 

атауға болады. [1] 

Жекелік психикалық қасиеттерді зерттеу тестілерін қолдану Франция, 

Германия т.б. елдерде 19 ғасырдың аяғында кеңінен орын алды. 

Психологиялық зерттеу жҥргізуге қолданыла бастаған әдістерді 1870 жылы 

Гальтон тест деп атауды ҧсынды. Осы кезден бастап  қабілетті зерттеу арқылы 

адам мҥмкіндігін анықтауға қызығушылықты қанағаттандыру мақсатымен 

Франция, Германия, АҚШ т.б. мемлекеттерде психологиялық зертханалар 
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ашылып, барлық талапкерлердің іс-әрекет тҥрлеріне икемділігін анықтауға 

бағытталған зерттеулер кеңінен қолданылды. Гальтонның ҧсынысы бойынша 

тест кӛмегімен ӛлшенген қасиеттердің бір-бірімен корреляциялық байланысы 

бар екендігі ескерілді.  

 Психологиялық зерттеулерде математикалық және статистикалық 

тәсілдерді қолдану ҥшін Парсонс, Фишер, Спирмен деген математиктер 

шақырылды. Фишер дисперсиялық талдауды, ал Спирмен – факторлық 

талдауды психологиялық зерттеуде қолдану жолдарын анықтап берді. Фишер 

ҧсынған дисперсиялық талдау әдісі кӛмегімен жеке факторлардың эксперимент 

нәтижесіне тигізетін әсерін статистикалық жолмен анықтауға мҥмкіндік туды. 

Ал  Спирмен жасап шығарған  кӛп ӛлшемді факторлық талдау әдісі кӛмегімен 

бір-бірімен корреляциялық байланысы ӛте тӛмен кӛрсеткіштер анықталып, 

байқалуын статистикалық жолмен талдауға жол ашылды. [2] 

Келесі кезеңде Г. Айзенк және Р. Кеттел факторлық талдауды жекелік 

қасиеттерді зерттеуге қолданды. Осы  кезден бастап жеке адамның 

психологиялық  қасиеттерін толық бӛліп психологиялық кескіннін жасауға, 

барлық кісілік психикалық кӛрсеткіштерін бір-бірімен ҧштастырып анықтауға 

жол ашылды. Сонымен қатар интеллектуалдық қасиеттерді зерттеу тестері 

кеңінен қолданыла бастады. 1905-1907 жылдары француз ғалымы А. Бине 

статистикалық жағынан негізделген интелектуалдық тест жасап шығарды. 

Ҧсынылған тәсілді ӛңдеп шығуға Т.Симон ӛз ҥлесін қосып, 

психодиагностикада бҧл әдістеме Бине-Симон шкаласы деп қолданыла 

бастады.  

 Ӛткен ғасырдың 20-шы жылдары жекелік қасиеттерді зерттеуге және 

интеллектуалдық  қасиеттерді анықтауға арналған тестердің кӛптеген тҥрлері 

қҧрылды. Оларды қолдану арқылы жеке тҧлғаның психикалық қасиетттерін 

жан-жақты талдауа  мҥмкіндік туды. Сонымен қатар топтаға адамдардың ӛзара 

қарым-қатынасын зерттеуге арналған Я.Морренонның социометриялық зерттеу 

әдісі, К.Левиннің ӛлшеу әдістемелері, Я.Коломенскийдің ҧжымының қалыптасу 

деңгейін бағалау тесттілері кеңінен қолданылады. 50-60 жылдары 

психологиялық зерттеулерге қызығушылық кҥшейіп, психодиагностикалық 

зерттеулер саны және диагностикалық әдістер кӛбейе тҥседі. Кӛптеген 

мемлекеттерде психалогиялық  зерттеу  орталықтары, мамандыққа баулу 

кабинеттері, мамандыққа жарамдылықты анықтау қызметін кӛрсететін 

кеңселер, жеке адамды мазасыздану жағдайынан шығару шараларын 

ҧйымдастыратын орталықтар ашылады. Практикалық психологияның 

дамуындағы бҧл кезеңді психодиагностикалық деп атаймыз. [3] 

Қазіргі кезде психодиагностикалық зерттеу арқылы адамның 

мағлҧматтарды қабылдап, оларды жҥйелі тҥрде талдау, мән-мағынасына тҥсініп 

жауап қайтару ерекшеліктерін толық анықтайды. Техникалық қҧрал-жабдықтар 

қимыл әрекетінің және жауап реакциасының жылдамдығын талап етеді. Ҧзақ 

уақыт ішінде ӛлшеу апаратары кӛрсеткіштеріне қадалып отыру оператордың 

қызметінің сапасына теріс әсерін тигізуі мҥмкін.  Мамандық аурулардың алдын 

алу проблемасы, техника мен адам арасындағы қатынасты оңтайландыру және 

сл сияқты кӛптеген кҥрделі мәселелер ӛзін зерттеуді және мҥмкіндігінше 
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тезірек шешуді қажет етіп отыр. Сондықтан инженерлік психология ӛте тез 

дамып келе жатқан сала.  

  Психолог оқушыларға, олардың ата-аналарына және педагогтарға 

психологиялық қызмет кӛрсету жолдарын жан-жақты зерттейді. 

Психологиялық қызмет кӛрсету – балалардың психологиялық дамуын 

диагностикалау, олардың дамуындағы психолгиялық ауытқулардың алдын алу, 

психологиялық кеңес беру, таным процестері мен жекелік психикалық 

қасиеттерді ӛңдеу, ата-аналарға және педагогтарға психологиялық кӛмек 

кӛрсету мәселелерін шешуге ӛз ҥлесін қосады. 

Психодиагностика жҥргізетін психологқа қойылатын келесі талап – 

адамдармен тіл табыса білуі. Психолог жарқын жҥзді, ізгі ниетті, сенімді, адал, 

ықыласты, барлық адамдармен ынтымақтастықта болуы керек. Онсыз 

зерттелінуші психологқа ашық бола алмайды, ал психологиялық диагноз 

қоюды жоғары деңгейде жҥргізуге мҥмкіндік болмайды.  

Келесі талап – пайдаланылатын психодиагностикалық әдістерді егжей-

тегжей меңгергендігі. Барлық пайдаланылатын әдіс-тәсілдермен психолог 

алдын-ала танысып, оны ӛзі орындап, апробациядан ӛткізуі керек. Сонымен 

қатар орындау ережелерін, бағалау шкалаларын, нәтижелерін талдау жолдарын 

толық меңгеріп алу керек. Тек сонда ғана психологиялық диагнозды нақты 

анықтауға болады. 

Кіші мектеп жасындағы оқушыларды зерттеу барысында 

психодиагностикалық белгілер, психодиагностикалық категориялар және 

психодиагностикалық қорытындылар ҧғымдары кеңінен пайдаланылады. 

Психодиагностикалық белгілерді тікелей байқауға және тіркеуғе болады, ал 

психодиагностикалық категориялар – адамның ерекше мінез-қҧлық кӛрсетуіне 

себеп болатын, астыртын, бҥркемелі тҥрде әсерін тигізетін ішкі факторлар. 

Психологиялық диагноз қоюдың қиындығы осы екі кӛрсеткіштердің 

арасындағы байланыстардың біркелкі еместігінде. Осыған байланысты 

психодиагностикалық белгілерді жҥйеге келтіріп психологиялық категорияға 

келтіру технологияларын жасау – психодиагностика пәнінің негізі болып 

табылады.  

Психодиагностикалық зерттеу әдістері кӛмегімен жиналған 

материалдарды талдауда стандарттау, математикалық талдау технологиясын 

пайдалану ҧстанымдарын психометрика жасайды. Оны психодиагностикада 

пайдалану арқылы зерттеу нәтижелері ретке келтіріліп, нәтижесін тҥсіндіру 

ережелері жасалады.  

Психодиагностиканың осы аталған міндеттерінің әрқайсысы жеке-дара 

немесе бір-бірімен ҧштастырылып шешіледі. Олардың қайсыбірін шешкенде де 

нәтижелерін талдауға математикалық және статистикалық талдау әдістерінің 

элементтері міндетті тҥрде пайдаланады. 

Психодиагностика арнайы даярлықты талап ететін психологиялық қызмет 

кӛрсетудің ӛте кҥрделі бір бағыты. Психодиагностика жҥргізуге қажетті білім 

мен іскерліктің, әдіс-тәсілдерді дҧрыс пайдаланып, зерттеу нәтижесін 

талдаудың ӛте кҥрделі және қиындығына байланысты бҧл қызмет арнайы 

біліктілікті және мамандандыруды талап етеді. Сондықтан тәжірибеленуші 
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психологтар арасында психолог-диагност, кеңес беруші психолог, 

коррекциялық тренинг жҥргізуші тренер-психолог деп бӛлінеді. Психологтар 

арасындағы осындай жіктелу олардың біліктілігін арттыруға, ӛз бағытында 

кәсіби шеберлікке жетуге мҥмкіндік береді.  

Кейінгі жылдары әлеуметтік мәселеге айналып отырған «дамуында 

ауытқуы бар» бала ҧғымына себепші болатын әлеуметтік – психологиялық 

және психо-педагогикалық  факторлар ғалымдар  назарынан тыс қалмай, жан – 

жақты зерттеле басталғаны анық. Осы  орайда  дамуында ауытқуы бар 

оқушының  психологиялық дамуының бҧзылуының бірнеше себептерін атап 

ӛтейік: 

1. Мидың зақымдану зардаптары 

- сӛйлеу, ықылас қою, есте сақтау, қабылдау қарқынының кешеуілдеуі. 

2. Себептері мен механизмдері 

- анасының жҥкті кезеңінде сырқаттануы; 

- анасының алкогольді ішімдіктер ішуі; 

- шылым  шегуі, баланың тҧншығып тууы; 

- баланың  жиі – жиі сырқаттануы; 

- генетикалық  нейробиологиялық  факторлардың әсері. 

Салдары мен белгілері 

1. ақыл – ой дамуы қалыпты, бірақ әлеуметтік бейімделуі қиындау. 

2. Кекештік, сӛйлеудің бҧзылуы, дәретін ҧстай алмау, бастың ауруы, тамыр 

дистониясы, мектепке  бейімсіздену  синдромы және негізгі белгісі – мінез- 

қҧлықтың ӛзгеруі. 

3. Гиподинамикалық қалып – сылбырлық, салғырттық, баяулық. 

4. Гипердинамикалық қалып – шамадан тыс мазасыздық, қозғалыс  

белсенділігінің арта тҥсуі. 

Атқарылуға  тиісті ҧсыныстар: 

1. Педагогикалық – психологиялық, медициналық зерттеу жасау. 

2. Сырттай жҥйелі бақылау. 

3. Жас ерекшеліктеріне назар аудара отырып, ҧсынылған тиімді 

шараларды  ҥздіксіз іске асыру. 

4. Ата – ана + мҧғалім + оқушы арасында ынтымақтастық педагогиканы 

іске асыру. 

Нәтижесі: 

1. Бала тәртібінің алға қадам басуы байқалады. 

2. Адами қасиеттері ашылып, қоғамдық борышын тҥсіне бастайды. 

3. Мҧғалім + ата-ана + оқушы арасында тҥсіністік, сыйластық пайда 

болады. 

4. Сана салауаттылығына бет бҧрады. 

Осы жҥйелікті қамтамасыз етуге негіз болатын ҧйымдастыру формасын 

психодиагностикалық минимум деп атауды Н.Р.Битянова ҧсынған. Оның 

ҧсынысы бойынша психодиагностикалық зерттеудің жаппай, горизантальдық 

кескін бойынша ӛткізу арқылы қысқа мерзім ішінде бір паралельде оқитын 

балаларды толық қамтып, олардың барлық психологиялық қасиеттерін бағалап 

шығуға мҥмкіндік туады. Біздің ойымызша, осы форманы мектеп 
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ерекшеліктеріне икемдеп қолдану арқылы қысқа мерзімде барлық 

оқушылардың статусын анықтап шығуға қажет – деп есептейміз.  

Оқушының психологиялық – педагогикалық статусы дегеніміз кіші мектеп 

жасындағы оқушылардын барлық психологиялық қасиеттерін, кҥй жағдайын, 

таным процестерін, қарым-қатынас мәдениетін, мінез-қҧлқын, оқуға деген 

ынтасын, бағалау арқылы жасалған мінездемесі. Бҧл мінездемені жасау ҥшін 

барлық оқушылар жан-жақты зерттеуден ӛткізіледі.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ПОДБОРЕ КАДРОВ 

 

Работа кадровых служб и руководящего состава любой организации 

неизбежно связана с необходимостью поиска и отбора персонала. Отбор кадров 

является одной из центральных функций управления, поскольку именно люди 

обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся 

в распоряжении организации, и именно от людей зависит ее экономические 

показатели и конкурентоспособность.  

Часто руководитель основное внимание обращает на финансовые, 

производственные вопросы, вопросы материально-технического обеспечения, 

не уделяя достаточного внимания людям, которые обеспечивают работу 

организации по всем этим направлениям.  

Руководители всех уровней должны осознавать значение поиска и отбора 

кадров, уметь оценивать эффективность используемых при этом технологий. 

От того, насколько эффективно поставлена работа по подбору персонала, в 

значительной степени зависит качество людских ресурсов, их вклад в 

достижение целей организации и качество производимой продукции или 

предоставляемых услуг. 

Проблема профессионального отбора является особо актуальной в наши 

дни. Во время подбора персонала обычно оцениваются результаты работы 

(достижения), способности, характер работника, его адаптация в данной 
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должности. Но немаловажно учитывать психологические особенности 

работников, претендующих на то или иное место.  

Агентства набирают целый список трудноустраиваемых клиентов и не 

могут понять, в чем дело. Казалось бы, люди имеют хорошее образование, опыт 

работы и желание работать, они проходят два, три, а то и шесть семь 

собеседований, но так и не находят работу. Это может связано с их 

психологическими особенностями и эмоциональным состоянием. А эти 

феномены не попадают в зону диагностики с помощью стандартных методик. 

Проблема подбора кадров, методы и технологии, используемые при этом 

организациями, а так же оценка психологического состояния людей, которым 

долгое время не удается пройти все ступени отбора в организацию – вот 

основные проблемы. 

При решении задачи поиска возможных источников кадрового 

пополнения, каждая организация использует свои методы. Поиск работников 

для замещения вакантных должностей может осуществляться как за счет 

внутренних ресурсов организации, так и за счет внешних источников [1]. 

При внутреннем отборе наиболее часто используются такие подходы к 

выявлению подходящих кандидатов, как: 

- выявление наиболее подходящих кандидатов из числа работающих, на 

основании формальных характеристик (образование, профессия, стаж работы, 

возраст, пол и др.); 

- формирование кадрового резерва для выявления потенциальных 

кандидатов.  

- привлечение работников организации к конкурсу на замещение 

вакантных должностей. 

Преимуществами внутренних замещений можно назвать множество 

различных факторов: 

- предоставление уже работающему сотруднику возможности 

профессионального роста; 

- формирование у личности требуемых качеств, для знания новой 

должности; 

- ограничение текучести кадров; 

- сведение к минимуму ошибки при отборе за счет знания работника, его 

опыта и деловых качеств, следовательно, его соответствии предполагаемой 

должности; 

- сокращение затрат на найм; 

- повышение лояльности персонала и стимулирование к большой отдаче в 

работе. 

Большинство же недостатков в отборе среди внутренних кандидатов, 

связано в основном с психологическими проблемами – это и застой новых идей, 

и угроза возможного накопления сложных личностных взаимоотношений 

работников. 

Привлечение внешних рынков труда зачастую неизбежно, поскольку 

любой организации рано или поздно требуется «свежее дыхание». 

Достоинствами данного источника набора можно назвать:  
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- выбор из большого числа претендентов; 

- уменьшение угрозы возникновения интриг внутри «застоялого» 

коллектива; 

- уменьшение затрат на обучение или переподготовку, при условии отбора 

квалифицированного сотрудника. 

Внешний источник набора при этом совсем не безупречен: относительно 

долгий период привыкания нового сотрудника, возможное ухудшение 

морально-психологического климата в коллективе с его приходом, когда 

первые впечатления о профессиональных и коммуникативных способностях 

кандидата не совпадают с реалиями. Все это делает метод использования 

внешних источников довольно рискованными. 

Базис успешного отбора персонала в организации исходит из принципов 

рационального совмещения внутренних и внешних источников отбора на 

вакантные должности. Есть разные возможности заинтересовать кандидатов 

работой в организации, например: 

- возможность быстрого роста, продвижения по службе. Динамично 

развивающиеся организации часто дают возможность сделать быструю карьеру 

(что предполагает последующий, быстрый рост зарплаты). 

- возможность самостоятельной работы, без жесткого контроля со стороны 

руководства. Современные компании стремятся освободиться от жесткого 

бюрократического регулирования деятельности каждого работника, они гибки 

и мобильны.  

- теплые, дружественные отношения. Для многих людей высокую 

привлекательность имеет климат командной работы, когда каждый работник 

понимает, каков его вклад в общее дело, когда он видит, что успех общего дела 

зависит от усилий всех работников.  

- дополнительные льготы. Если нет возможности предложить высокий 

уровень оплаты, следует определить, какие дополнительные льготы могут быть 

предложены для привлечения кандидатов. Например: организация бесплатного 

питания (или оплата питания), предоставление автомобиля от компании (или 

денежные компенсации для работников, использующих личный автомобиль), 

оплата мобильного телефона, медицинское страхование за счет компании и т.д. 

Для эффективного отбора первостепенное значение имеет определение 

критериев, на основании которых будет приниматься решение о преимуществах 

соискателей. Каждая организация при отборе использует свой набор критериев, 

таких как возраст, пол, образование, знание иностранного языка, компьютера и 

многих других[2]. 

Более точно определить состояние кандидата с точки зрения его 

соответствия требованиям, предъявляемым к вакантной должности, а также 

потенциала развития можно с помощью специальных тестов, в том числе и на 

профессиональную пригодность и психологическое состояние. Тестирование 

персонала относят к психологическим и полуконтактным методам отбора.  

Наиболее основательно изученной помехой, является страх перед 

тестированием. Опыт психодиагностов показал, что испытуемые, ощущающие 

страх перед этой процедурой, могут иметь худшие результаты, чем остальные. 
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Чувства страха, индуцированное условиями теста «при принципиально низким 

уровне ведет к повышению, а при принципиально высоком уровне страха – к 

снижению показателей испытуемых». Исследователи считают, что: 

1. Страх очень влияет на результаты теста.  

2. Каждая тестовая ситуация, не носящая характера игры или 

исследования, вызывает страх, с которым одни исправляются лучше, чем 

другие, и который на одних действует иначе, чем на других. 

3. Нормальная тестовая ситуация при угрозе нехватки времени усиливает 

чувства страха. 

4. Постоянный страх и страх перед тестированием являются помехами 

еще большими, чем остальные [3]. 

Для получения объективной информации о возможностях и способностях 

работника используются методы психологического тестирования, в процессе 

которого изучается личностно-деловая характеристика работника. Но 

применение таких методов требует особой предварительной подготовки 

работников, осуществляющих тестирование. Эта работа проводится 

специалистами-психологами или социологами [4]. При этом используются 

психодиагностические тесты, направленные на оценку уровня развития 

отдельных личностных качеств или отнесенность человека к определенному 

типу. Оценивают скорее предрасположенность человека к определенному типу 

поведения.      

Хроническая безработица приводит к тому, что люди, оставшиеся на 

длительное время без работы, испытывают чувство неполноценности, 

депрессию, стресс, утрачивают основные, жизненные ориентиры, становятся 

безразличными ко всему. Находясь в постоянной ситуации неопределенности  и 

будучи крайне неуверенными в себе, хронические безработные испытывают 

моральное и духовное уничижение, ощущают отстраненность от полноценной 

жизни [5]. 

У длительно безработных граждан, резко ограничивается возможность 

отстаивать свои права и интересы, снижается уровень референтности по 

отношению к прежним коллегам и повышается по отношению к 

родственникам, товарищам по поиску работы и т.д. В то же время в ситуации 

длительной безработицы происходит, снижение субъективной значимости 

профессиональной деятельности [6]. 

Для поведения большинства безработных на рынке труда характерны 

социальный и профессиональный консерватизм, неуверенность в собственных 

силах и возможностях, низкая социально-профессиональная мобильность, 

тревога о сохранении семьи в связи с профессиональным успехом (у женщин). 

Типичен для многих безработных синдром «выученной беспомощности» - 

делегирование ответственности за решение проблем своей профессиональной 

занятости различным социальным институтам [7]. 

Выбор нового места работы, когда особенно важны его социально-

экономические характеристики (заработная плата, режим труда, условия труда 

и т.д.) не может быть полностью мотивированным. Обеспечение большего 
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соответствия профессии психологическим установкам человека снижает 

вероятность повторной безработицы.  

Помимо внешних изменений, у безработного происходят глубокие 

внутренние изменения, прежде всего изменения в мотивации. Под мотивами 

поведения обычно понимаются побуждения к деятельности, связанные с 

удовлетворением потребностей человека.  

Существует относительный приоритет актуализации мотивов: для того 

чтобы поведение человека определялось потребностями высокого уровня, 

сначала должны быть удовлетворены потребности низшего уровня. При потере 

работы, затрудняется реализация потребностей низших уровней, в связи с 

уменьшением финансовых возможностей. Резко ограничивается реализация 

потребности в социальных контактах.  

Человек утрачивает возможность удовлетворять потребности высших 

уровней – потребности в самореализации и в достижении. Подобное 

неудовлетворение потребностей вызывает у безработного состояние 

дискомфорта, неудовольствие, беспокойство, а также часто приводит к 

агрессивному поведению.  

Некоторая доля агрессии присутствует во многих ситуациях, связанных с 

преодолением, экспансией, соревнованием, защитой, и если она адекватна, то 

есть соответствует ситуации, то все в порядке. Вполне во власти человека 

направить агрессию в конструктивное русло, на деятельность, требующую 

преодоления, экспансии. Большинство людей в обычном состоянии и реализует 

этот механизм. Человеку же в состоянии стресса или фрустрации это сделать 

труднее, тогда и проявляется деструктивный вариант агрессии. Агрессия 

неадекватная, то есть не соответствующая ситуация по силе, выражению и 

направленности, имеет более глубокие причины и затрудняет адаптацию 

человека [8]. 

Делая вывод, что в настоящее время при устройстве на работу, 

работодателя интересуют только знания, умения и опят работника. Все 

теоретические разработки направлены на изучение и оценку навыков, умений, 

интеллекта. При подборе кадров совершенно не учитывается психологические 

особенности и эмоциональное состояние предполагаемых работников. 

Люди, находящиеся в ситуации поиска работы пребывают в почти 

постоянном стрессе, что не может не сказаться на их психологическом 

состоянии. Агентства, осуществляющие подбор персонала не учитывают этот 

факт, что приводит к формированию целых списков трудноустраиваемых 

клиентов. Феномены, возможно мешающие найти им работу, не попадают в 

зону диагностики с помощью стандартных методик.  

Среди видимых проблем отбора персонала можно выделить следующее: 

- не установлены четкие критерии для отбора разных категорий 

работников. 

- не разработаны процедуры отбора новых работников. 

- используемые методы отбора нуждаются в совершенствовании и 

дополнении. 
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 - не разработаны положения и инструкции, регламентирующие работу в 

области поиска и отбора кадров. 

- не хватает финансовых ресурсов для организации работы в области 

поиска и отбора персонала. 

- недостаточный опыт и уровень квалификации работников, 

занимающихся отбором кадров. 

При этом можно выделить главную проблему, в которой так или иначе 

отражаются все вышеперечисленные: во многих организациях проблему поиска 

и отбора новых работников пытаются решать бессистемно, нетехнологично, без 

учета существующего опыта работы в этой области.  
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Ж.Т. Турсынбек, М.Д. Ауренова 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,  

Ӛскемен қаласы, Қазақстан 

  

ПЕДАГОГ БАСТАМАШЫЛДЫҒЫНЫҢ ОҚУШЫ ТҦЛҒАСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОРНЫ 

 

Қазіргі білім беру жҥйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман 

дайындау.Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы 

біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім кӛрсеткішінің 

жақсаруы мен қазақстандық білім беру жҥйесінің тартымдылығын арттыру 
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ҥшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бҥкіл 

қызметі бойына мансаптық ӛсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды 

қамтамасыз ету, сондай-ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен 

ынталандыруды арттыру мәселелеріне ҥлкен мән берілген. Осыған байланысты 

қазіргі таңда еліміздің білім беру жҥйесіндегі реформалар мен сыңдарлы 

саясаттар, ӛзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, 

ӛткені мен бҥгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен 

жаңа жҥйелермен жҧмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің 

сапалы да саналы тҥрде берілуі білім беру жҥйесіндегі педагогтердің, зиялылар 

қауымының деңгейіне байланысты. Бҧл жерде оқушы тҥлғасын 

қалыптастыруда басты орын алатын педагогтдердің жетекші қасиеттірін 

дамыту мәселесі маңызды орын алады  

Осы қасиеттердің бірі – педагогтің кәсіби бастамашылдық мәселесін 

қарастырсақ . 

Педагог бастамашылығы педагогикалық қызметтің қажетті қҧралы. 

«Бастама» термині (латынша initiate – бастау) іс-әрекеттің жаңа формасына 

деген ішкі тҥрткі, ӛз беттлікпен  белсенді іс-әрекетке бейімділік, қандай да бір 

іс-әрекетті басқару деген мағынаны білдіреді. Бастама белсенділіктің 

әртҥрлілігін, тҧлғаның немесе әлеуметтік топтың шығармашылығын кӛрсетеді. 

Бастамашылдық - жаңа идеялар мен іс-әрекет формаларын кӛрсетумен 

байланысты әлеуметтік белсенділіктің бір тҥрі. Бастамашылдықтың басты 

сипаты – іс-әрекеттің еріктілігі. Адам, әлеуметтік топ, немесе мекеме ӛзіне 

қарапайым қоғамдық және заң нормалырын сақтауды талап ететін 

жауапкершіліктен әлдеқайда жоғары орын алады. Оладамның тҧлғалық қасиеті 

ретінде қарастырылады, оның сипаты, тҧлғаның әрекеттері мен оны орындауға  

тырысуының байланысы, жаңашыл ҧсыныстардың іске асырылуына 

бағытталуы,  қызығушылықтар мен қажеттіліктерді   қанағаттандыру. 

Бастамашылық кез-келген кәсіби мамандық ҥшін маңызды. Әсіресе 

педагогика саласындағы кәсіби бастамашылдық ерекше мағынаға ие.  

Бастамашылдықсыз педагог қызметітабысты болуы мҥмкін емес десек асыра 

айтқандық болмас 

Педагог бастамашылдығын дамыту мәселесінің маңыздығын Джон Локк, 

Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский сынды ғалымдар ӛз зерттеулерінде тоқталған. 

Бастамашылдықты дамыту мәселесіне А.П. Нечаев, М.И. Вайсфельд, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко [3,Б.115-121] сияқты 

педагогтер ӛз еңбектерінде негізге алған назар аударған. 

М.И. Вайсфельд, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт бастамашылдықты 

тҧлғаның маңызды ерік сапаларының бірі деп есептеген [3,Б.115-116]. 

Тҧлғаның бастамашылдығын датытуды зерттеу мәселесі С.Т Щацкийдің 

[3,Б.118-119] педагогикалық кӛзқарастарынан да орын алады, ол «адамның 

тәрбиесі оның ӛзбеттілігін тәрбиелеумен маңызды болуы керек және бҧл 

ҧмтылысы жетккшімен реттелуі  керек» - деп есептеген. 

Педагогикадағы бастамашылдық мәселесін алғашқы болып 

қарастырғандардың бірі  Я.А.Коменский  (1592-1670) болды, ол  ӛзіндік іс-

әрекет пен ӛзбеттілік кҥшадам табиғатына тән қҧбылыс деп есептеген. Осы 



517 

 

идеяны негідге ала отырып, ол тәрбиенің негізгі заңдылығы ретінде дҥниені 

тҥсіну мен игеруде  тәрбиеленушінің ӛзбеттілігін негіздеді [3,Б.51-54].   

Педагогтің бастамашылдығы - педагогтердің кәсіби шыңдалуы мен білім 

беру жҥйесінің  дамытуының қажетті бастауы .Педагог бастамашылдығы – 

педагогика ғылымының зерттеу пәні болу қажеттігі айқын, ал педагогикалық 

бастамашылдықты жҥзеге асыру формалары мен әдістерін игеру жас 

педагогтердің бастамашылдығын тәрбиелеумен тең . 

Педагогтің бастамашылдығы   педагог немесе ҧжымның  педагогикалық 

белсенділіктің әртҥрлілігін , әлеуметтік шығармышылығының  іске асырылуын 

кӛрінісі. Бастамашылдық қоғам игілігіне немесе жеке мҥдеге  бағытталғңан 

ерікті қызмет тҥрі. Педагогтің бастамашылдығы – педагогтің  ӛзін- ӛзі 

дамуытының  қозғаушы кҥші деп айтуға әбден болады,  ол педагогикалық 

ҥдерістің оңтайландыруына, оның тиімділігінің кӛтермелеуіне әсер етеді. 

Педагогтің бастамашылдығы – бҧл шығармашылық бастама, білім берудің жаңа 

іс- тәжірибесінің жаралуына бағытталған педагог қызметінің міндеттерінен тыс  

қызмет. Педагогикалық бастаманы  жҥзеге асырудың  келесі жолдары белгілі. 

Ол: 

 Педагогикалық  іс-тәжірибе және іс-тәжірибе жҧмысы. 

 Педагогикалықәрекеттестікформаларыныңтҥрі. 

 Педагогикалықорталықтамеклубтардыңжҧмыстары. 

 Балалардыӛзін-ӛзіҧйымдастыруфорымдарынапедагогикалыққолдау. 

 Педагогикалыққоғамныңжәнебірлестіктердіңқызметтері. 

 Педагогикалықәдебиеттердіңбасылымы. 

 Педагогикалықжобалар. 

Педагог бастамашылдығы білім беру ҥрдісінде маңызды рӛл атқарады.  

Педагог бастамашылдығының маңызы мен формалары беглілі кӛрсеткіштермен 

сипатталады. Оны анықтау жолдары:.  

 Оқыту тҥрлерін жаңарту, оқыту іс-әрекетінің әдістері және мазмҧнын 

ескеру. 

 Балалар мен жастардың тәрбиесін нығайту.  

 Әлеуметтік мәселелерді педагогикалық жолмен шешу (отбасымен , 

мҥмкіншіліктері шектелген адамдармен жҧмыс, қадағалаусыздықтың 

ескертілуі) 

 Педагогикалық білімдерді  тарату. 

 Білім беру шеңберіндегі мемілекеттік саясаттың қҧрылуына әсер ету. 

 Білім беру шеңберіндегі жҧмыскерлердің әлеуметтік қорғанысы. 

 Педагог тҧлғасының ӛзін-ӛзі оқытуы мен тәрбиелеуі.  

 Білім беру ҥрдісіне  әлеуметтік тапсырыстың қҧрылуы . 

 Жасӛспірімдер мен жастардың педагогикалық еңбекке деген 

қызығушылығын туғызу. 

 Мектепті қоғамдық- мемілекеттік басқару. 

 Абыройлы кәсіби педагогикалық одақтың қҧрылуы. 
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Сонымен, әдебиеттерде педагог бастамашылдығына қатысты бер 

ақпараттырды қортындылай келе педагог бастамашылдығы –оқушы тҧлғасын 

қатыстыруда басты орын иесі ретіндегі педагогтің маңызды біліктілігі екеніне 

кӛз жеткізе аламыз. Бастамашылдық- педагогтің кәсіби қҧзыреті ретінде ерекше 

орын алады. Ол педагогтің ӛзбетті іс-әрекеті ретінде, ерекше және дәстҥрлі 

емес тҥрде орындалған жәнеол ӛскелеі ҧрпақ тәрбиесінде жаңа міндеттер мен 

мақсаттар ҧсынуда. 
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ПЕДАГОГ КОММУНИКАТИВТІЛІГІН АРТТЫРУДА  

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ДАРАЛЫҚ СТИЛІНІҢ МӘНІ 

 

Қарым-қатынас мәселесін талдауда оның қҧрылылымдық компонентерін 

анықтап алу шарт. Бҧл мәселені алғашқылардың бірі болып В.В. Давыдов 

кӛтерген. Г.М. Андреева, П. Яноушек, М.С. Каган, Д.Б. Парыгин, И.С. Кон 

зерттеулерінде қарым-қатынас мақсат-бағдарлы, индивидтердің бір-бірін 

қабылдай алуы, тҥсіне алуы, ӛзара бірлесіп іс-әрекет жасауы және ақпарат 

алмасу процесі  деп қарастырылады. Қарым-қатынастың психолингвистикалық 

жағы Л.А.Леонтьев, әлеуметтік психологиялық жақтары Б.Ф. Поршнев, 

Г.М. Андреева, жас ерекшелік және балалар психологиясы бойынша 

В.С. Мухина, Я.Л. Коломинский, педагогикалық психология жағынан В.А. Кан-

Калик еңбектерінде зерттеу пәніне айналған. Қарым-қатынас функцияларын: 

Б.Д. Парыгин, Г.М. Андреев, А.А. Бодалев, А.А. Брудный, А.Н. Леоньтев, Б.Ф. 

Ломов, Л.А. Карпенко, А.Н. Панферов, Е.Ф. Тарасов, Я. Яноушек және тағы 

басқалары анықтаған.  

Қарым-қатынасты зерттеуде оның қҧрылымдық компоненттерін анықтау 

қажет. Г.М. Андреева қарым-қатынасты бір-бірімен ӛзара байланысты 3 

жағынан қарастырады: коммуникативті, интерактивті және перцептивті. 

Коммуникативті жағы мәлімет беру және алмасу мәселесімен анықталады; 

интерактивті жағы қарым-қатынас жасаушылардың ӛзара әрекеттестігінде 
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болады, ал перцепципті жағы адамның бірін-бірі қабылдауы, ӛзара 

тҥсінушіліктері арқылы болады. Біздің зерттеу жҧмысымызда осы теорияны 

арқалана отырып, психолог пен педагогтің бірлескен іс-әрекетіндегі қарым-

қатынасының коммуникация, интеракция және перцепциялық ерекшеліктерін 

дамытуды мағызды деп санаймыз. Бҧл жағдайда қарым-қатынастың теориялық 

негізінде іс-әрекеттің қҧрылымы жайлы тҥсінікті қабылдаймыз. Осы орайда 

айта кететін жайт,  А.Н. Леонтьев,  М.И. Лисинаның қарым-қатынасты 

коммуникативті іс-әрекет деп қарастырған тҧжырымдарына сҥйенеміз. Сонда, 

қарым-қатынастың қҧрылымын анықтайтын коммуникация, интеракция және 

перцепция коммуникативті іс-әрекет деп қарастырылады. 

Сонымен қатар, қарым-қатынас бірліктерін талайтын болсақ, 

Т.В. Драгунов қарым-қатынастың пәні қарым-қатынаста субьект рӛлінде 

болатын адамдар дейді.  М.И. Лисина еңбектерінде қарым-қатынас мотиві 

«затталған қажеттілік» дей отырып, ол қарым-қатынас қҧралдарының ҥш тобын 

экспрессивті  мимикалық, заттық әрекеттік және тілдік қҧралдарына бӛліп 

қарастырған. А.Н. Леонтьев тҥсіндірмесіне негізделсек, адамның қарым-

қатынаста танымдылық іскерлік және тҧлғалық мотивтерінің болатындығы, 

баланың коммуникативтік мотивтерінің топтары мен генезисі арқылы 

сипатталады. Т.В. Антонова қарым-қатынас тәсілі әрекетік формада 

«коммуникациялық біліктілік» десе, Е.Г. Макарова әсер ету, реттеу, байланыс 

жасау, ақпарат беру тәсілдері деген. Ал А.А. Бодалев қарым-қатынаста әсер ету 

тәсілдерін интеллектуалдық, эмоционалдық және еріктік деп ҥшке бӛледі.  

Қарым-қатынас процесінде адамдар әр-тҥрлі объектілермен 

таныстығымен, білім, шеберлік, ғылым, оқу ақпараттармен алмасады. Ӛзара 

әрекеттесе отырып, олар бірге еңбектену мен демалуды ҧйғарады, 

идеяларының, кӛңіл-кҥйлерінің, кӛзқарастарының біркелкілігін орнатады, басқа 

адамдарға, ӛздеріне деген кӛзқарастарымен ортақтасады. Қарым-қатынас 

барысында салттары, ӛзін ҧстау стильдері, мәдениеті бір-біріне беріледі. 

Қарым-қатынас адамның әлеуметтік детерминациясының кҥрделі процесінің 

белгілі факторы, тҧлға дамуының стимуляторы. 

В.А. Сухомлинский адамның бірін-бірі қажетсінуін, қарым-қатынасты 

қажетсуін адамгершілік қасиеті деп айтқан. А.В. Петровский қарым-

қатынастың кҥрделілігінен шыға отырып, психологияда оның функцияларын 

вербальді, вербальді емес деп бӛледі. 

Қарым-қатынас механизмдерін қарым-қатынастың тиімділігін анықтайтын, 

ӛзара тҥсіністікті сипаттайтын кҥрделі психологиялық қҧрылым деп тҥсінеміз. 

Осы орайда В.С. Агеев, А.А. Бодалев сияқты ғалымдар топ ішіндегі және ӛзара 

қарым-қатынастың механизмдерін кӛрсетіп, оларға эмпатия, атрибуция, ореал 

эффектісін жатқызады. Қарым-қатынас бірліктерінің дамуы, ӛзгерісі 

нәтижесінде интегралды, тҧтас қҧрылым пайда болды. Ол коммуникативті іс-

әрекеттің даму деңгейін анықтайды. А.В.Запорожец, М.И.Лисина бҧл ерекше 

қҧрылымдарды «қарым-қатынас онтогенезінің сатылары», «қарым-қатынас 

формалары» деп атаған. Ал М.И. Бобнева қарым-қатынас барысында адамның 

ішкі жан-дҥниесі қалыптасатындығын қарым-қатынас формаларын зерттеу 

арқылы кӛз жеткізген.  
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Сонымен, қарым-қатынастың қажеттіліктері, мотивтері, тәсілдері, 

қҧралдары, формалары, стилдері психолог пен педагогтің бірлескен іс-

әрекетіндегі қарым-қатынастарын жетілдіру, коррекциялау мәселері ҥшін аса 

мәнді деп санаймыз. Психологияда қарым-қатынастың деңгейлері де 

қарастырылады, Б.Ф. Ломов ҥш макро, мезо және микродеңгейді сипаттайды. 

Макродеңгей индевид басқа адамдармен қалыптасқан қоғамдағы 

қатынастарға, дәстҥрге, салтқа сәйкес  қарым-қатынас жасауынан кӛрінеді.    

Мезодеңгей тақырып мазмҧнымен анықталады. Микродеңгей  мазмҧн және 

сыртқы кӛрсеткіштер арқылы кӛрінетін контактілі байланыс. Осы кӛзқарасты 

танымдық іс-әрекетті дамытуда С.М. Жақыпов әрі қарай дамытқан. 

А.Б. Добровия қарым-қатынас бірлескен іс-әрекетті ретейтін, таным мен 

сананы қалыптастырудың қҧралы болады деп анықтайды да, қарым-

қатынастың  конвенционалды, қарапайым, манипуляциялық, стандартты, 

іскерлік, ойын рухани деңгейлерін бӛліп кӛрсетеді. Қарым-қатынастың топтық 

жағдайдағы әлеуметтік психологиялық эффектілерін, механизмдерін талдау 

мақсатымен В.С. Агеев теориялық және эмпирикалық зерттеу жҥргізген. 

Алайда, қарым-қатынастың этикалық жақтарын зерттеуде  теория мен тәжірибе 

әлі де болса жеткіліксіз деңгейде. Осы орайда біздің зерттеуіміз қарым-қатынас 

тренингі арқылы оны дамыту ерекшеліктеріне арналып отыр. А.А. Прудный 

бойынша қарым-қатынастың оқыту қызметi хабар ақпарат таралуымен 

сәйкестендiрiлуi де мҥмкін. Оқыту қызметi педагогикалық қызметтiң жетекшiсi 

болғанымен, ол тәуелсiз емес, яғни, оқытушы мен оқушы, оқытушылардың 

ӛздерiнiң арасындағы кӛпжақты әрекеттесуiнiң органикалық бӛлiмi. 

Оқушылармен қарым-қатынас педагог ҥшін әрқашанда ӛзiн-ӛзi айқындау 

болады деген. Е.А. Климов классификациясы бойынша педагогикалық қарым-

қатынас ―адам-адам‖ схемасының әрекеттесу сипатының ерекшелiктерiн. Iс 

жҥзiнде мҧғалім қай пәндi берсе де ол ең алдымен адам санасының 

қуаттылығына, танып бiлуге деген қҧштарлығына, шындықты бағалауға 

бағытталған. К. Роджерс кӛрсеткен психологиялық қызметтегi қарым-

қатынастың фасилитациясы да елеулi жағдайлардың бiрi. Мҧнда педагог 

оқушының ӛз бойындағы барлық жақсылығын кӛрсетуге жағдай жасайды. 

Педагог оқушының жетiстiкке жетуiне, қызығушылығының болуына, жағымды 

қарым-қатынас атмосферасына, педагогикалық ӛзара әсерлесуiне, ӛзiн-ӛзi 

актуализациялап, ары қарай дамуына мҥмкіндiк бередi. Сонымен, қарым-

қатынас процесінiң ӛзi педагогикалық iс-әрекеттiң кәсiби мәндi категориясы 

деп қарастырылады. Сондықтан, педагогикалық қарым-қатынас мәселесiн 

зерттеп, психологиялық талдау қажеттiлiгi туындайды. Соңғы жылдары бҧл 

сҧрақ В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, С.В. Кондратьева, В.В. Кузьмина, 

А.А. Леонтьев т.б. басқа еңбектерiнде талқыланған. 

И.В. Страхов педагогикалық қарым-қатынасты педагогикалық мақсат 

қойылған және оқу-тәрбие жҧмыстарының мiндеттерiмен анықталған 

педагогтер мен оқушылардың бiрлестiгi деп анықтама бередi. Ол 

педагогикалық қарым-қатынас процесін иелену педагогикалық шеберлiктiң 

негiзгi компоненттерiнiң бiрi деп есептейдi. И.В. Страхов педагогикалық 

қарым-қатынастың келесi тҥрлерiн кӛрсетедi: мҧғалімнің бiртҧтас сыныппен 
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қарым-қатынасы, оқушылар тобымен және нақты бiр оқушымен, эмоциялы, 

салмақты және елеусiз қарым-қатынастағы белсендi және пассивтi бастау. И.А. 

Зязюн еңбектерiнде педагогикалық қарым-қатынас бҧл мҧғалім әрекетiнiң 

ереше формасы. Педагогикалық қарым-қатынас пәнi кез-келген қҧбылыс, адам 

және оның жҥрiс-тҧрысы.  В.А. Кан-Калик ―кәсiби педагогикалық қарым-

қатынас‖ деген ҧғым енгiздi. Педагогикалық қарым-қатынас педагогикалық 

әсер етудiң басты қҧралдарының бiрi ретiнде кӛрiнедi. Қарым-қатынасқа тҥсу 

кезiнде оқу және тәрбие функциялары ғана iске асырылмайды, сондай-ақ, 

маңызды мiндеттер шешiледi. Жоғарыда кӛрсетiлгендей, қарым-қатынас кӛп 

функционалды жҥйе. Педагог ӛз әрекетiнде барлық функцияларды iске асыруы 

тиiс, мәлiметтердiң бастауы ретiнде,басқа адамдарды танушы ретiнде, 

ҧжымдық әрекеттердi ҧйымдастырушы ретiнде т.с.с. кӛрiнуi қажет.  И.Д. 

Багаева, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, В.В. Кузьминаның  еңбектерiнде 

кәсiби педагогикалық қарым-қатынастың қҧрылымы сипатталады. Бҧл 

мәлiметтерден келесi қорытынды шығаруға болады: педагогтің кәсiби 

әрекетiнде оның оқушылармен қарым-қатынасы елеулi орын алады. Яғни 

мектептегi психологиялық қызметтiң мiндеттерiнiң бiрi- педагогикалық қарым-

қатынасқа психологиялық кӛрiнiс беру, қолайлы жағдай тудыру, тиiмдiлiгiн 

арттыру. Педагогтер мен психологтердің әрекеттерiн бiр арнаға салу осы 

қарым-қатынастан басталады.  

Біздің зерттеулер ҥшін айрықшы маңызды жайт, ол жоғарғы  қарым-

қатынас детерминттілігін (себептілігін), яғни психиканың дамуын дҧрыс 

қалыптастыру, дамуды адекватты ҧйымдастыру. Ал бҧл дамудың психикалық 

коррекциялау және реабилитациялау міндеттерін шешуде  қарым-қатынастың 

әрі қҧралы, әрі мақсаты болады. 

Педагогикалық қарым-қатынас А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, 

Я.Л. Коломинский, В.А. Петровский, А.А. Леонтьев т.б. еңбектерінде мазмҧны, 

формалары, тәсілдері бойынша сипатталады. Педагогикалық  қарым-қатынас 

педагог пен балалар арасындағы нақты психологиялық контакт деп 

тҥсіндіріледі. Х.Т. Шерьязданова бойынша педагогикалық қарым-қатынас 

дҧрыс ҧйымдастырылса, білім беру процесі, индивидуалды даму, танып, білу, 

адамгершіліктік, тҧлғалық даму жетіле тҥседі. 

Кӛп ретте қарым-қатынас жайлы қарастырғанда «қарым-қатынас стилі» 

деген ҧғым да анықталынады, Х.Т. Шерьязданова, Т.Н. Суркова  «қарым-

қатынас стилі» деп адамдардың байланыс жасау тактикасын, не болмаса 

позициясын айтады. В.С. Мухина қарым-қатынас стилін «әлеуметтік» 

психологиялық әсер етудің дара типологиялық ерекшеліктері деп тҥсіндіреді. 

1930 жылдары Р. Липпит, К. Уйтд қарым-қатынас стилінің авторитарлық, 

демократикалық және либералды деген классификациясын жасаған еді. Бҧл 

зерттеулерді кейіннен Г. Андерсон, А.А. Бодалев, Р.С. Буре, И.М. Юсупова, т.б. 

ғалымдар жалғастырды.  Әрбір қарым-қатынас стилі педагогтің балаларға әсер 

етуін байқатады. Қарым-қатынастағы стиль педагогтің позициясымен 

сипатталады, яғни мҧғалімнің балалардан бағынуды талап етуі, іс-әрекетті 

кҥшпен орындатуы, жазалау тәсілдерін қолдануы, балалардың 

бастамашылдығын табан асты етуі, адамгершілік қҧндылықтарды 
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қалыптастыруы, ӛз міндеттерін тҥсінбеуі, мінез-қҧлқын, жҥріс-тҧрысын реттей 

алмауы, топтық жағдайға бейімделе алмауы және т.б. арқылы кӛрінеді. 

Әдебиеттерге талдау жасағанда педагогтік қарым-қатынас стилінде 

коммуникациялық тәсіл, қатынас сипаты, даралық, әлеуметтік адамгершілік 

қҧндылықтар, әлеуметтік рӛлі мен статусы кӛрінеді. А.В. Мудрик, В.С. Мухина 

бойынша педагогтің қарым-қатынас сферасында барлық стильдер 

қолданылғанымен бірі басымдау болады. Педагогтің қарым-қатынас стилі мен  

балалардың эмоциялық қалпында ӛзара байланыс болтатынын А.А. Бодалев 

кӛрсеткен. В.И. Карикаш экспериментті тҥрде педагогтер қарым-қатынасының 

кең тараған бес тҥрін кӛрсетті. Олар: тҧлғалық іскерлік;   таңдаулы  іскерлік; 

формальді іскерлік; басқа тҥрлердің қосындысынан тҧратын іскерлік; 

оқушылармен аралас қатынастығымен кӛрінетін іскерлік. Автордың ойынша 

бірінші тҥрдің тиімділігі жоғары, 3-4 тҥрдің тиімділігі тӛмен, ал 2-5 тҥр 

тҧрақсыздығымен ерекшеленеді. А.А. Бодалев кейбір адамдардың жағдайға сай 

қарым-қатынас стилін дҧрыс таңдай алмауы, оның оқытушылық қызметке 

әсерін тиігізбей қоймайтынын айтып ӛткен.  

Н.В. Клюева әрбір адам қарым-қатынасты игере алады дейді. Ол ҥшін ҧзақ, 

бір мақсатты кӛздеу, ӛзімен-ӛзі жҥйелендірілген жҧмыс жасау керек. Қарым-

қатынастың игерудің басты жолы – ӛзін-ӛзі оқыту, ҥйрету. Бірақ ӛз-ӛзіңді 

дамыту барысында ең бастысы оқышымен, қоршаған адамдармен қатынасты 

жақсартуды ойлау керек. 

Педагогикалық іс-әрекеттің сәттілігі мҧғалімнің оқушымен, олардың ата-

аналарымен дҧрыс  қарым-қатынасқа тҥсе алуымен анықталатыны 

психологияда аксиома болып кетті. Ол жоғары техникалық педагогикалық 

шеберліктің алғы шарты. Қарым-қатынасқа тҥсу шеберлігінің болуы –

тәрбиелеу мен оқытудың сәтті болуының кепілдігі. Жақсы қарым-қатынас болу 

ҥшін бірсыпыра психологиялық білім мен психологиялық тренингтер керек.  
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СТУДЕНТТІК ШАҚТАҒЫ ТҦЛҒАЛЫҚ ДАМУДЫҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Бҥгінгі таңда тҧлға - психологиядағы ең ӛзекті  мәселелерінің бipi болып 

саналады. Ӛйткені коғамымыздың қарқынды әлеуметтік дамуы тҧлғаны 

дамытуға жоғарғы талап қояды. Ал қоғамның қaзipгi  жағдайында, елдің саяси, 

мәдени, әлеуметтік-экономикалық жақтарын жаңарту кезінде - жас ҧрпақтың 

болашақта iзгi ниетті адам болып дамуына олардың тҧлғалық дамуының ықпал 

ететіні сӛзсіз. Сондықтан да тҧлғаның теориялық зерттеулеріне, жалпы 

ҧғымына сарапталған талдауларға зер салайық. 

Б.Г. Ананьевтің зерттеуі бойынша  студенттік шақ негізгі адамның  

әлеуметтік маңызды  дамитын сензитивті кезені деп тҧжырымдайды.  

С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко, Х.Т. Шерьязданова, 

С.М. Жақыпов, А.Р. Ерментаева [1]  еңбектерінде жоғары білім алу адамның 

психикасының және  тҧлғалық дамуына зор әсерін тигізетіндігі дәйектелген.  

Л.О. Сәрсенбаева еңбегінде қазіргі оқушылар мен студенттердің тҧлғалық 

бағыттылығын дамуының теориялық-әдіснамалық негіздеріне тоқталып, білім 

беру ҥдерісін психологиялық сҥйемелдеу аясында тҧлғалық -кәсіби 

бағытталған ғылыми-практикалық моделін жасап анықтады. 

Студенттік жас кезеңі  жасӛспірімдік шақпен сәйкес келеді. Сондықтан 

жасӛспірім шақтағы тҧлғалық дамудың психологиялық ерекшеліктеріне 

тоқталайық. 

Жасӛспірім шақта адам ӛзінің ӛмір сҥруіндегі мәнділікті іздейді, ӛзінің 

біртҧтастылығын игеруге талпынады, басқалар арасында ӛз орнын табуға 

тырысады. 

Э. Эриксонның сәйкестікке берген анықтамасынан ҥш элементті бӛліп 

кӛрсетуге болады. Біріншісі: жас жігіттер мен қыздар ҥнемі ӛзін «ӛз-ӛздеріне 

іштей тепе-теңестірген» деп қабылдауы керек. Бҧл жағдайда индивидиумда 

ӛткен шақта қалыптасып, болашақпен жалғасып жатқан  мен бейнесі 

қалыптасуы керек. Екіншісі: басқа да мәнді адамдар индивидиумның 

«тҧтастығы мен тепе-теңдігін» кӛруі керек. Бҧл бозбалалардың бҧрыннан ӛз 

бойларында қалыптастырған ішкі тҧтастықтарын ӛздері ҥшін мәнді адамдары 

қабылдауына сенімді болуына қажет дегенді білдіреді. Олардың ӛзіндік Мен-

концепциясын, әлеуметтік бейнесін, кӛрініп келе жатан ӛзін-ӛзі тепе-теңестіру 

сезімін тани алмаған деңгейінде кҥдік, селқостық, жасқаншақтық қарсы келе 

алады. Ҥшіншісі: жастар тҧтастықтың ішкі және сыртқы жоспарларын ӛзара 

келісімге келтіргенде «жоғарғы сенімге» жетуі керек. Олардың ӛздерін 

қабылдаулары қайтымды байланыс тәсілімен ӛзара қарым-қатынас 

тәжірибесінде дәлелденуі керек. 
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Ғылымда жасӛспірім кезеңін дамуына байланысты ҥш негізгі бағытқа 

бӛлінеді: биогенетикалық, социогенетикалық, психогенетикалық. Биологиялық 

теорияның негізін салушы американ психологы С. Холл онтогенездегі 

филогенетикалық стадияның қайталануы, даму психологиясының басты заңы 

деп қарастырды. Кӛптеген зерттеулерде биогенетикалық бағыттын таза 

теориясын басқа да жағдайлармен байланыстырады. Ал А. Гезелл 

концепциясында этаптар мен тенденциялардын дамуына мәдениет себепкер 

болмайтындығын, тек қана оны жаңартатындығын және жҥйелейтіндігін 

тҧжырымдайды. [2]   

А. Гезелл зерттеуінде 11 мен 21 жас аралығындағы дамуға мән береді, 

себебі әр жастағы жаңаны меңгерудегі маңыздылығына тоқталады. Ал 15 жас 

А. Гезеллдің айтуынша жасӛспірімнің индивидуалды айырмашылығының 

артуымен ерекшеленеді. Бҧл жастың жаңаны меңгеруі бҧл тәуелсіздікке 

ҧмтылу, осыған байланысты жеткіншектің жанҧядағы, мектептегі қатынасы 

бҧзылады, алайда ішкі бақылаудан қҧтылуға ҧмтылу, ӛзіндік бақылаудын және 

ӛзін саналы тәрбиелеудің бастамасының дамуына негіз болады. Жеткіншекте 

осы кезеңде  ӛте сезімталдық орын алады. Ал бҧл жаста  жасӛспірімнің ішкі 

дербестігі арта бастайды, эмоция тҧрақталады, қарым-қатынасқа тез тҥседі, 

болашаққа бағыт бағдар жасайды [3]. 

Социогенетикалық бағыт дамудың әлеуметтену ҥдерісінің, әлеуметтік  

факторларымен акцентуацияланады. К. Левин теориясында  адамның мінез-

қҧлқы бір мезгілде  тҧлғаның және оның ортасының функциясы ретінде 

қарастырады, осыған орай  жасӛспірім мәселелерін қоршаған орта 

факторларымен байланыстырып дәйектейді.  

Ғылымда психогенетикалық бағыт психологиялық ҥдерістін ӛзіндік 

талдауымен байланысты, осыған сәйкес ҥш бағытты бӛліп талдайды: З. Фрейд 

және Э. Эриксон теориялары психодинамикалық бағытқа негізделген, Э. 

Шпрангер, Ш. Бюлер персонологиялық бағытпен байланыстырады, Ж. Пиаже, 

Л. Кольберг когнитивтік бағдарлау бағыттарын қарастырады. 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин зерттеуінде жетекші іс-әрекет типі, 

психологиялық жас кезеңдерге байланысты ӛзгеруінің маңыздылығын негізге 

алады. Жасӛспірімдік кезеңде оқу-кәсіби  іс-әрекеті жетекші болып табылады.  

Д.Б. Эльконин еңбегінде 11-17 жас аралығындағы жетілу кезеңін 2 фазаға 

бӛледі, бірінші 11-15 жас кіші мектеп оқушылары, яғни жеткіншектерге 

қатысты.Мҧнда жеткіншек әр жақты қарым-қатынасқа тҥсуге ҥйренеді. Ал 15-

17 жас жасӛспірімдердің ең басты оқу-кәсіби іс-әрекетінің арқасында 

жасӛспірімнің танымдық-кәсіби қызығушылықтары артады. Эмоция мен 

психосексуалды даму жағдайына байланысты анықталады. 

Л.И. Божович теориясында мектеп оқушылар арасынан, жасӛспірімдерді 

бӛліп қарастырған. Ғалым тҧлғаның мотивациялық сферасының дамуын 

дәйектеген. Жасӛспірімнің ӛмірдегі орнын табуы және ішкі позициясын 

анықтау, әлемдік кӛз-қарасын, моральдық сана және ӛзіндік сананы 

қалыптастырумен байланысты тҧжырымдалады. Жасӛспірімдік кезеңге ӛтуге 

байланысты, фактілік дипазонының кеңейетіндігі анықталды. Осыған сәйкес 

нормативті міндетті әлеуметтік рӛлмен байланысты болатындығы 
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нақтыланады. Бҧл кезеңде жасӛспірімнің ӛмірдегі іс-әрекеті артта тҥседі. 

Жасӛспірімдік кезең белсенді өмірлік позициясының қалыптасуымен, ӛзіндік 

анықтаумен, ӛзінің мәнділігін сезінумен байланысты қарастырылады [4]. 

Л.Ф. Обухова психологиялық зерттеулерінде жасӛспірім тҧлғасының 

ерекшелігі психологиялық жаңақҧрылымдардың тҥп тамыры, жеткіншек жаста 

қалыптасып қойған туындысы болып табылатындығын дәйектейді. Ӛзіндік 

тҧлғасына деген қызығушылықтың  артуы, сыншылдықтың кӛрінуі – бҧлардың 

барлығы ерте жеткіншек жаста сақталады, бірақ, олар мәнді ӛзгерістерге 

ҧшырап, саналы тҥрде бейнеленеді. Ең негізгі мәнді ӛзгеріс тҧлғаның ӛзіндік 

дамуында болады. Оның айрықша ерекшелігі болып, ӛзіндік рефлексиясының 

қарқынды  дамуымен байланысты. Яғни, ӛзін-ӛзі тануға, бағалауға, ӛз 

мҥмкіншіліктері мен қабілеттіліктерін білуге талпынысы жоғары болады. «Мен 

кіммін?», «Мен қандаймын?», «Менің қабілеттерім қандай?», «Менің ӛмірлік 

идеалым қандай?», «Мен кім болғым келеді?» - деген сҧрақтарға жасӛспірімдер 

жауап іздейді, олар ҥшін мҧндай сҧрақтар ӛзекті болып табылады [5]. 

Сондықтан жасӛспірімдік кезеңде тҧлғалық даму ерекшеліктері айрықша ӛзекті 

болып табылады. 

И.В. Дубровина зерттеуі бойынша жоғары сынып оқушысында әзірше 

ӛзінің жоспары мен мақсатын жҥзеге асыру мҥмкін емес болса, ал 

жасӛспірімдік кезеңде нақты корректировка жасау жағдайы болады. 

Жеткіншектерде жаңақҧрылымды меңгеру, бҧл тек ӛзіндік анықтау емес, оған 

психологиялық даярлықты да айтуға болатындығын ескереді. 

Ал студенттер ҥшін жоғары оқу орнында оқу жылдары – олардың 

ӛмірлерінің маңызды кезеңдерінің бірі. Бҧл–білімді жетілдіру, кәсіби 

мамандықты алу, ӛзінің армандарын, мҥмкіндіктерін дамыту кезеңі деп 

анықталады. Кәсіби ӛзін-ӛзі танудың маңызды жағы– экономикалық және 

әлеуметтік жағынан жасӛспірімдердің мамандықтары және  еңбек функциялары 

ӛзара сәйкес болуы қажет.  

Мҧндай зерттеу студенттің сапалары мен қабілеттерін, оның жастық және 

тҧлғалық ерекшеліктерін дамытумен дәйектеледі. Мәселен, егер студентті 

белгілі бір жастағы адам деп қарастырсақ, онда жасӛспірім басқа жас кезеңімен 

салыстырғанда, есте сақтауының жоғарлығымен, зейінінің ауысуының 

жылдамдығымен, вербальды-логикалық есептерді тез шешуімен ерекшеленеді. 

Сонымен, студенттік жасты ӛткен кезеңдермен салыстырғанда, биологиялық, 

психологиялық, әлеуметтік дамуында ең жоғарғы нәтижелерге жетуімен 

сипаттауға болады. Студенттік кезең адамгершілік және эстетикалық 

сезімдердің дамуының, мінезінің қалыптасу кезеңі деп дәйектеледі. Бҧл 

кезеңдегі негізгі ерекшелік ересек адамның әлеуметтік рӛлдерінің барлық 

жиынтығын (азаматтық, кәсіби, еңбек және т.б.) меңгеру болып табылады. Осы 

кезде экономикалық белсенділік, яғни  адамның ӛзіндік ӛндірістік қызметке 

қатысуы, еңбек биографиясының басталуы, ӛз жанҧясын қҧрумен 

ерекшеленеді. Бҧл кезде бір жағынан, кәсіпкерлікке байланысты арнайы 

қабілеттердің қарқынды дамуы, екінші жағынан, мінезінің және интеллектінің 

қалыптасуының ерекше кезеңі ретінде сипатталады. Бҧл кезең – спорттық 

рекордтардың, кӛркем, техникалық және ғылыми жетістіктердің кезеңі. 
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Студенттік кезде интеллектуалды және физикалық ерекшеліктер кӛбі ӛз 

дамуының оптимумына жетеді. Алайда, олардың арасында кӛптеген 

қайшылықтар кездеседі. 

Жоғары оқу орнында оқу кезеңі жастық шақтың екінші кезеңі мен ер 

жетудің бірінші кезеңімен сәйкес келеді. Бҧл кезде дамудың ӛзіндік ерекшелігі 

– мінездің саналы мотивтерінің дамуы байқалады. Жоғарғы сыныптарда 

байқалмаған сапалар дамиды. Олай болса жасӛспірімнің бағыттылығы, 

батылдығы, жігерлігі, дербестігі, инициативасы, ӛзін-ӛзі басқаруы қарқынды 

дамиды. Моралды мәселелерге қызығушылығы артатындығымен (мақсаттары, 

ӛмір салты, борышы, сенімділігі т.б.) ерекшеленеді. 

Ст. Холл, Э. Шпрангер айтқан тҧжырымдарын талқылай келе, студенттің 

даму деңгейінің ҥш типін бӛліп кӛрсетеді: 

1) Ӛткір ашулы кризистік уақытпен сипатталады. Ол қайта дҥниеге 

келген адамдай уайым – қайғыға тҥседі, тҥп тамырында оның жаңа ӛзіндік 

«мені» пайда болады.  

2) Ӛте баяу, ақырын, жайбасар тҧлға. Ересектік ӛмірге ӛзінің жеке 

тҧлғасында ешқандай ӛзгеріс енгізбей жай басумен сипатталады. 

3) Студенттік белсенді және саналы тҥрде ӛзін тәрбиелейді, ӛзін - ӛзі 

дамытады. Ӛзінің ерік – жігерінің кҥшімен ішкі кризистерімен мазасыздығын 

жеңеді, бҧл ӛзіндік бақылау мен ӛзіндік мінез-қҧлқы жоғары деңгейдегі адамға 

тән болып табылады. Бҧл жастағы ең басты жаңақҧрылым - Э. Шпрангер 

бойынша, «ӛзіндік менінің» ашылуы рефлексияның пайда болуы; ӛзінің жеке 

даралығын саналы тҥрде тҥсінуі, тҧлғаның ӛзіндік анықталуы деп дәйектеледі. 

Әлеуметтік дамыған тҧлғаны тек қоғамда қабылданған нормаларды 

ҧстанумен ғана емес, сонымен қоса белгілі бір топтарға, ҧжымдық және 

қоғамдық қҧндылықтарға бағытталғанымен ерекшеленеді. Қҧндылықтар обьект 

жайлы біліммен және оған деген қатынастан тҧрады. Психологиялық тҧрғыда 

ӛзіндік анықталған тҧлға - бҧл ӛзіне нені қажет ететіндігін (мақсаты, ӛмірлік 

жоспары, идеясы) саналы бағалауымен анықталады. Ӛз мҥмкіндіктерін ашу 

процесі болып табылады. Осыған сәйкес қоғам, топ талаптарын саналы бағалау, 

ҧжым шеңберінде белсенді іс - әрекет жасай бастайды.Сондықтан ӛзіндік 

анықталған тҧлғаның кӛрсеткіші ретінде тек субьектіні  қабылдау әлеуметтік 

маңызды іс - әрекет жасауға даярлықтың, қатынасты жаңғыртуға ғана емес, 

сонымен қоса шынайы іс - әрекеттің кӛрсеткіші болып табылады. Э. Шпрангер, 

ӛзіндік – сана сезімді, қҧнды бағыт бағдарлықты жасӛспірім дҥниетанымын 

зерттеуге бастауы деп санады.  

Бҧл жаста алғашқы достық және махаббат сезімдері пайда болады. Бозбала 

мен бойжеткен қыздар арасындағы сырласқан эмоциялық қатынастардың пайда 

болу кезеңі деп анықталады. Бойжеткен қыздарда, бозбалаға қарағанда бҧл 

қҧбылыс ерте басталады. Жасӛспірімде сенімділік, бауыр басу қасиеттері, 

жақын адамның тағдырына жауапкершілік сезімі дамиды. Жалпы адамгершілік 

қасиеттермен қатар, олар «қандай болу керек?» деген сҧраққа ӛзінше жауап 

береді. [6]   
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С.М. Жақыпов зерттеуінде тҧлғаны дамыту, оқу ҥдерісінде студенттін 

танымдық іс-әрекетін және психологиялық механизмын қалыптастыру арқылы 

қарастырылады.  

Н.С. Ахтаева еңбегінде болашақ мамандардың ҧлттық ерекшеліктерін 

және тҧлғалық қалыптасуы ҥшін қолайлы жағдайлар туғызуға қажет бірқатар 

мәселелерді дәйектейді. Жоғары оқу орны оқытушысын жҥйелі- психологиялық 

дайындау жолдары нақтыланады. Тҧлғаны білімдерін, шеберлігін, шеберлігін, 

қабілетті мен мҥмкіндіктерін тиімді пайдалануға және байқатуға, оның рухани, 

физикалық қуатын, бҥкіл шығармашылық потенциалын жҧмылдыруға арналған 

тҥсінігін кеңейтуге мҥмкіндік берді. «Жҥйелі психологиялық дайындық» 

ҧғымының мазмҧны мен мәні ашып кӛрсетілді, тҥсінігі берілді. Ғылыми 

еңбекте маманды дайындаудың авторлық жҥйелі психологиялық дайындықтың 

моделінің модификациялаған қҧрылымы, алғаш рет магистрантар кӛзімен 

қарағанда қазіргі оқытушы моделі берілген.  

А.Р. Ерментаева еңбегінде тҧлға іс-әрекетпен толыққанды аңғарылмайды. 

Ол адами, ізгіліктік мазмҧнға басқалармен тек қарым-қатынас жасау арқылы ие 

болатындығын анықтайды. Сонымен қатар студент тҧлғасы қарым-қатынас 

нәтижесі болып табылады деп дәйектейді [7]. Сондықтан біз ӛз зерттеуімізде 

осы тҧжырымды негізге аламыз. 

Жасӛспірімдер қҧрбылармен қарым-қатынасы арқылы мәселелерін шеше 

алады. Ол арнайы ақпараттың маңызды кӛзі (қандайда бір себептерге 

байланысты ҥлкендерден сҧрауға ҧят немесе сҧрауға болмайтын), іс-әрекетін 

және ӛзара тҧлғалық қатынастың арнайы тҥрі (статус пен рӛлдерді, қарым-

қатынастың  коммуникативті дағдыларын, стилін меңгеру), эмоционалды 

қатынас (топтағы орнын табу, дербестік, эмоционалды ҥйлесімділік және 

тҧрақтылық ) болып табылады.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обладают сегодня 

огромными возможностями по использованию их в образовательном процессе. 

Современные требования диктуют необходимость внедрения ИКТ в учебно-

воспитательный процесс, что влечет за собой необходимость формирования 

ИКТ-компетентности учащегося. Ученик, умело и эффективно владеющий 

технологиями и информацией, имеет другой стиль мышления, принципиально 

иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации своей 

деятельности. Владение информационно-комуникационными технологиями 

помогает ученику чувствовать себя комфортно в современном мире. Уроки, 

которые проводятся с использованием ИКТ, являются более успешными т.к. 

применение информационных технологий на уроке позволяют учащимся 

ориентироваться в «мире информации», овладеть практическими способами 

при работе с информацией, а также развивать умения позволяющие 

обмениваться  информацией. Следовательно, применение ИКТ на уроках, без 

преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной 

школы, делом общественной важности. Таким образом, выбранная тема 

является актуальной в современной педагогике.  

«Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность 

знаний о способах и средствах работы с информационными ресурсами, и 

способ сбора, обработки и передачи информации для получения новых 

сведений об изучаемом объекте» (И.Г.Захарова). 

Главная цель внедрения ИКТ –  появление новых видов учебной 

деятельности. Новые информационные технологии обучения – это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер [2, c. 23]. 

Начальная школа – это основа, от которогй зависит дальнейшее обучение 

ребѐнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной школы. 

Долгое время начальная школа в системе образования являлась «школой 

навыка», т.е. рассматривалась как ступень образования, где ученик должен 

освоить такие основные навыки, как чтение, письмо, счѐт для дальнейшего 

обучения. Сегодня начальная школа представляется иначе. Сегодня она должна 

стать первым опытом ребѐнка в образовательной системе - местом пробы своих 

образовательных сил. На этом этапе важно развить активность, 

самостоятельность, сохранить познавательную активность и создать условия 

для гармоничного вхождения ребѐнка в образовательный мир, поддержать его 

здоровье и эмоциональное благополучие. Именно эти качества учащихся и 
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развиваются с внедрением ИКТ в образовательный процесс [3, C.10-12].  

Использование ИКТ в начальной школе дает преимущества перед 

стандартной системой обучения в следующем: 

-организовать одновременно детей, обладающих различными 

возможностями и способностями; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания; 

- усилить образовательные эффекты; 

- повысить качество усвоения материала; 

-осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению; 

- проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

-развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; 

- овладевать практическими способами работы с информацией [4, c.52]. 

ИКТ в начальной школе используют на всех предметах. К ним относится 

такая наука, как математика. Компьютер может выступать в роли источника 

учебной математической информации, мультимедийного наглядного пособия, 

тренажѐра, средства диагностики и контроля. В связи с этим ИКТ можно 

использовать на различных этапах процесса обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле, обобщении и систематизации, а 

так же в домашних заданиях и внеклассной работе. 

Внедрение ИКТ в преподавание математики можно начать с готовых 

обучающих программ. К таким программам относятся:  

1) "Уроки Кирилла и Мефодия"  

В результате работы с данным курсом ученик: 

1) имеет первоначальные представления о математике; 

2) распознает геометрические фигуры; 

3) развивает  образное  и логическое мышление, воображение; 

4) выработан  до автоматизма устный счет;  

5) без затруднения решает математические задачи. 

2)  "Я учусь решать задачи"  

В результате работы с данным курсом ученик может решать разные типы 

задач:  

- с величинами: цена, количество, стоимость;  

- на вычисление геометрических фигур;  

- на скорость, время, расстояние;  

- на разность, кратность, сравнение. 

Использование ИКТ на уроках позволяет погрузиться в другой мир, 

увидеть его своими глазами. По данным исследований, в памяти человека 

остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть 

увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен в 

активные действия в процессе обучения. Компьютер позволяет создать условия 

для повышения процесса обучения: совершенствование содержания, методов и 

организационных форм. 
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При использовании ИКТ в начальной школе на уроках математике  
успешнее достигаются общие цели образования, легче формируются 
компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, их 
сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, 
логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, 
открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения; развивать умение 
учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 
овладевать практическими способами работы с информацией; развивать 
умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 
технических средств [5, C. 31-33]. 

Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности 
предъявления разного типа информации. При дидактически правильном 
подходе компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их 
мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, 
развивает воображение и фантазию. 

Во время урока математики при помощи компьютера можно решить 
проблему дефицита подвижной наглядности, когда дети на экране сравнивают 
способом наложения геометрические фигуры, изучают состав числа. 

Применение на уроке компьютерных тестов, самостоятельных работ, 
позволяет за короткое время получать объективную картину уровня усвоения 
изучаемого материала и своевременно его скорректировать. 

На уроках математики можно применять самые разнообразные формы 
работы с использованием ИКТ. Интерес к урокам математики значительно 
возрастет. 

При условии систематического использования информационных 
технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами 
обучения можно значительно повысить эффективность обучения. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный 
процесс начальной школы позволяет в доступной форме использовать 
познавательные и игровые потребности учащихся для познавательных 
процессов и развития индивидуальных качеств. Успешнее достигаются общие 
цели образования, легче формируются такие знания, как: умение собирать 
факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге 
и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную 
речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения. 

 
Список литературы 

 
1. Ксензова  Г.Ю.  Перспективные школьные технологии. -  М., 2000 – 110с. 
2. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. -  М., 1999. - 98 с. 
3. Селевко Г.К.   Современные образовательные технологии. // Народное 

образование, 1998г.- №5. С.10-12 
4. Яриков В. Г. Информационные технологии на уроках в начальной 

школе. - Волгоград: Учитель, 2011.-86 с. 
5. Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный 

процесс.//Начальная школа, 2008 г. - №1. С.31-33. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы ғылымындағы жастар миссиясы 
 

жас ғалымдар мен студенттердің ІV Республикалық  

ғылыми-тәжірибелік конференциясының 
 

Материалдар жинағы 
 

2014 жылдың 13-14 қарашасы 

 

 

Сборник материалов 
 

Миссия молодежи в науке Республики Казахстан 
 

ІV Республиканской научно-практической  

конференции молодых ученых и студентов 
 

13-14 ноября 2014 года 

 
 

Басуға 12.11.2014 ж.  қол қойылды      Пішімі 60х84/16       Шартты баспа табағы 31,48 

Есептік баспа табағы 41,46      Таралымы 500 дана    Тапсырыс 828     Бағасы келісімді 

 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ«Берел» баспасы 

070020, Өскемен қ., 30-шы Гвардиялық дивизия көшесі, 42 
 


